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مباحثاتعلمایترازاولدرمنزلکوچکآیتا...سیدجوادخامنهای

آیتا...العظمیمیالنی،آیتا...سیدعلیاکبرخوئی،آیتا...میرزاجوادآقاتهرانیو...درجلساتمنظمیکهبامدیریت
تا...خامن هایبرگزارمیشد،به اعتالیعلومدینیهمتمیگماشتند
آی 

جواد نوائیان رودسری – مرحومآیتا...سیدجواد
خامنهای ،یکی از برجستهترین علمای حوزه علمیه
مشهد،طیدورانمعاصراست؛اینبرجستگینهفقط
از منظر پرهیزکاری و زهدی است که وی در آن شهره
و َمثَل بود ،بلکه عموم فضالی حوزه ،چه در مشهد و
چهدردیگرمراکزعلمیجهانتشیع،بهفضلودانش
وی اقــرار داشتند و او را عالمی عامل میدانستند
که در مسیر تفقه در دین ،از هیچ کوششی فروگذار
نمیکند .به نظر میرسد که توجه به وجهه علمی آن
عالم ر ّبانی و بررسی بیشتر و دقیقتر آن ،میتواند در
بازشناسی شخصیت آی ـتا ...سیدجواد خامنهای
نقشی ویژه داشتهباشد؛ اینکه باید او را ایجادکننده
جلساتمشهوربه«کمپانی»(بهیادفقیهوعالمنامدار
معاصر،مرحومآیتا...محمدحسینغرویاصفهانی
مشهوربه ُکمپانی)ومنزلکوچکوسادهاشرامرکز
تجمع استادان حوزه علمیه مشهد ،قم و حتی نجف
اشرف بدانیم ،خود به حد کفایت میتواند وجه دیگر
شخصیت آیتا ...سیدجواد خامنهای را به خوبی در
پیش روی اهل علم و پژوهشگران این عرصه
منظر و ِ
قرار دهد .نکته جالب توجه اینجاست که در پیام
حضرتامامخمینی(ره)نیز،جایگاهعلمیآنمرحوم،
بردیگرفضایلویبرتریدارد.دراینپیامکهخطاب
به فرزند ایشان ،حضرت آیتا ...سیدعلی خامنهای
نوشته شدهاست ،میخوانیم« :رحلت والد معظم
جنابعالى كه عمرى با علم و تعهد و تقوا به سر بردند،
موجبتأسفگرديد».
▪دوستیهایعلمیوایمانی

منزل مرحوم آی ـتا ...سیدجواد خامنهای ،منزلی
بسیار کوچک و ساده در محله سرشور مشهد بود؛
آنقدر ساده که طبق گزارش هدایتا ...بهبودی در
«شرح اسم» ،وقتی مهمان وارد آن میشد ،اهل خانه
ناچار بودند در طبقه پایین دور هم جمع شوند .با این
حال ،این محدودیت فضا ،برای آیـتا ...سیدجواد
خامنهایکهبهدانشوزهدشهرهبود،عاملیکهبتواند
دایرهفعالیتهایعلمیاشرامحدودکندبهحساب
نمیآمد.منزلاودرمشهد،محلآمدوشدبسیاریاز
علمای نامدار جهان تشیع بود؛ علمایی مانند عالمه
طباطبایی.آیتا...سیدمحمدخامنهای،پسربزرگ

7

پیامتسلیترهبرانقالب
درپیدرگذشتآیتا...سیدرضیشیرازی
حضرت آیتا...خامنهای در پیامی درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیتا ...آقای حاج
سیدرضی شیرازی را تسلیت گفتند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبرانقالب،
الرحیم  /درگذشت عالم بزرگوار
الرحمن ّ
متن پیام ایشان به این شرح است« :بسم اّ ...
مرحوم آیتا ...آقای حاج سیدرضی شیرازی رحمةا...علیه را که از احفاد پرچمدار کبیر
مرجع استعمارستیز قرن چهاردهم هجری مرحوم میرزای شیرازی بزرگ
اسالم و تشیع و
ِ
بودند ،به حوز ه علمیه تهران و شاگردان و ارادتمندان ایشان و بیت رفیع شیرازی و به ویژه
مکرم و بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت و علو درجات
به خاندان ّ
سیدعلی خامنهای  ۱۱ /آذر .»۱۴۰۰
/
نمایم.
ی
م
مسئلت
متعال
خداوند
ایشان را از
ّ

استادیکهطلبه ودانشجو پایدرسش مینشستند

دهه،1320مشهد -ازراستآیتا...العظمیخوئی،آیتا...سیدعلیاکبرخوئیوآیتا...سیدجوادخامنهای

آنمرحوم،درخاطراتشمیگوید«:عالمهطباطبایی
بعضی از سالها با خانواده خود به مشهد مشرف
میشدند و یکی دو ماه میماندند و بیشتر اوقات،
صبحها برای دیدن آقای ابوی به منزل ما میآمدند و
ساعتی با هم مینشستند و با هم از هر دری صحبت
میکردند؛ گــاه بحثهای علمی داشتند ،گاهی
کتابهایی مثل تحریر اقلیدس در علم هندسه را
جلوی خودشان میگذاشتند و دو فقیه مینشستند
ودربار هقضایایهندسیباهمبحثمیکردند».این
رفتوآمدها،شاملمراجعاتدوستانقدیمیدیگراو
هممیشد؛افرادیکهبرخیازآنها،نامهایآشنایی
در تاریخ معاصر محسوب میشوند .فرزندان آیتا...
سیدجوادخامنهایبهیادمیآورندکهبزرگانیمانند
آیـتا ...سیدعلیاکبر خوئی (پدر آیـتا ...العظمی
سیدابوالقاسمخوئی)،آیتا...العظمیمیالنیوتنی
چندازبزرگانآنروزگارحوزهعلمیهخراسانونجف،
مهمانگاهوبیگاهمنزلشانبودهاند«:آیتا...میالنی
خودشمیگفتکهماوپدرتانهممکتببودیموباهم
درسمیخواندیموبازیمیکردیم.آندوخیلیبههم
نزدیکبودندوایشاندراوایلاقامتدرمشهدتقریب ًا
هفتهاییکباربهمنزلمامیآمدند».
▪پایگاهیبرایپژوهشوتحقیق

آی ـتا ...سیدجواد خامنهای عالقه فراوانی به این

رفت و آمدها داشــت .او سعی میکرد که در منزل
خود ،پایگاهی برای پژوهش و تحقیق ایجاد کند،
پایگاهی که بتواند با همفکری و هماندیشی نخبگان
حــوزه ،دستاوردهای جدیدی را در اختیار جهان
اسالم بگذارد و این فکر بزرگ ،در آن خانه کوچک و
ساده که انعکاس تام و تمامی از زهد و پرهیزکاری او
بود،جنبهعملیپیداکرد.احتما ًالنخستینجلساتی
که در منزل او شکل گرفت ،جلسات «مباحثه فقهی»
بود.اینجلساتکهبهصورتروزانهودرمنزلآیتا...
سیدجوادخامنهایبرگزارمیشد،بهنوعی،جلسات
مشورتی استادان حوزه علمیه مشهد هم بود .در این
جلسات ،علمایی مانند آیات حاجمیرزا حبیبا...
ملکی تبریزی ،آقامیرزا باقر تبریزی ،حــاج شیخ
غالمحسین تبریزی معروف به عبدخدایی و گاهی
حاجمیرزا جواد آقای تهرانی و حاج شیخ حسنعلی
مروارید حضور پیدا میکردند و حدود یک ساعت،
به بحث و بررسی مباحث فقهی و ارائه راهکار و نظر
درباره مسائل مستحدثه مشغول میشدند .افزون
بر این و چنان که اشــاره کردیم ،جلسات هفتگی و
مشهور «کمپانی» هم ،با محوریت آیتا ...سیدجواد
خامنهای و در منزل کوچک وی در محله سرشور
برگزار میشد؛ جلساتی هفتگی که بعدازظهرهای
پنجشنبه شکل میگرفت و در آن ،افزون بر مباحث
فقهی ،امور علمی دیگر و حتی مسائل اجتماعی و

نماییازطبقهفوقانیمنزلآیتا...خامنهای،محلبرگزاریجلسات

سیاسینیز،مطرحمیشدوموردبحثوبررسیقرار
میگرفت .هدایتا ...بهبودی مینویسد«:مرحوم
آیتا...خامنهای،باتعدادیازعلمایآندورهمشهد،
مــراودات دوستانه و همیشگی داشت .با این حال،
محتوای این دیدارها ،فقط احوالپرسی و گپ و گفت
دوستانه نبود؛ آنها دستکم هفتهای یکبار دور
هم جمع میشدند .حاج شیخ غالمحسین تبریزی،
آیاتسیدعلیاکبرخوئی،سیدمحمدهادیمیالنی
و آقایان سیدعلی علمالهدی ،سیدجلیل حسینی
و غالمحسین بادکوبهای از کسانی بودند که در
نشستهایهفتگیحضورداشتند.غلبهبحثهای
طلبگی آنقــدر در ایــن جلسات بــاال بــود که به این
نشستها ،عنوان «کمپانی» که مختص جلسات
مباحثه علمی اســت ،دادهبــودنــد ».ظاهر ًا تفاوت
جلسات «کمپانی» با «مباحثه فقهی» ،در سطح و با ِر
علمی مباحث مطرحشده در آنها و نیز ،شکل تبادل
نظرها بــود؛ با این حــال ،افــرادی که در آن شرکت
میکردند ،از هر نظر ،فقها و صاحبنظران برجسته
و نامدار دوران بودند .این تکاپوهای علمی ،میتواند
بخشیازچهرهکمترشناختهشدهآیتا...سیدجواد
خامنهای را پیش روی ما قرار دهد و او را به عنوان یک
عالم توانمند و پرتالش در مسیر پژوهشهای دینی و
تأسیسمراکزیبرایتقویتجایگاهتحقیقدرحوزه
علمیه،معرفیکند.

گــروه اندیشه  -مرحوم آیـــتا ...سید
رضی شیرازی ،در سال 1307ش و در
نجف اشــرف دیــده به جهان گشود .آن
مرحوم ،نبیره میرزای بــزرگ شیرازی،
صاحب فتوای تنباکو بود .پدرش ،مرحوم
آیتا...میرزامحمدحسینشیرازینیز،از
شاگردان برجسته عالمه نائینی محسوب
م ـیشــد .مــرحــوم آیـــــتا ...سید رضی
شیرازی تا سال  ،1320در نجف ،مشهد
و تهران به تحصیل پرداخت و تا کالس ن ُُهم
(سیکل قدیم) در مــدارس جدید درس
خواند .او پس از شهریور  1320و کم
شدن فشار و اختناق عصر رضاخانی بر
حــوزههــای علمیه ،در تهران به مدرسه
مــروی رفــت و از  13سالگی ،فراگیری
علوم دینی را آغاز کرد و مدتی نیز ،به نجف
بازگشت تا به تکمیل درس بپردازد؛ اما
شرایط اقلیمی نجف با وضعیت جسمانی
او سازگار نبود و به همین دلیل ،ناچار شد
به تهران مراجعت کند .آن مرحوم در این
دوشهرازمحضربزرگانیمانندمحمدتقی
آملی ،مهدی الهیقمشهای ،میرزااحمد
آشتیانی ،حائری سمنانی و فاضل تونی
بهره برد و افزون بر فقه ،در فلسفه و کالم
نیز به مدارج باال رسید و از علمای بزرگ
زمــان ،اجــازه فتوا دریــافــت کــرد .وی به
خواستآیتا...خوانساری،مدتنیمقرن
امــام جماعت مسجد شفا در تهران بود
و برخی جلسات درســش نیز ،در همین

مسجد برگزار میشد .آیتا ...سیدرضی
شیرازی در سال 1340ش و با پیشنهاد
مرحوم حائری که برای انجام فعالیتهای
پژوهشی رهسپار خارج از کشور شدهبود،
به جای او به تدریس در دانشگاه تهران
پرداخت و برای مقطع کارشناسی ،فقه و
اصولتدریسمیکرد،امادرپیحمایتش
از اعــتــراض امــام خمینی(ره) به الیحه
انجمنهای ایالتی و والیتی و پس از آن،
قیام  15خرداد ،از دانشگاه اخراج شد.
آیتا ...سیدرضی شیرازی در دوران عمر
پر ثمر خود ،شاگردان فراوانی را تربیت
کرد و افزون بر اینها ،با بیان شیوا و منطق
اســتــواری که داشــت ،زمینهساز تشرف
جمع زیادی به دین مبین اسالم و مذهب
اهلبیت(ع) بود .این عالم نامدار معاصر،
روز چهارشنبه 10،آذرماه ،در 93سالگی
دارفانی را وداع گفت.
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