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مرحوم آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، انسانی وارسته، با کوهی 

از معرفت و دانش بود. اندام نحیف و قامت بلندش را گذر روزگار 

رفته کمانی کرده بود. رخسار گیرایش را هاله ای از روحانیت فراگ

و در چهره آرامش، وقار به خوبی نمایان بود. چشمان پرفروغش از 

پس ابروان سیاه وانبوهش چون آتش زبانه می کشید و نگاه 

نافذش، پیکان محبتی آمیخته با هیبت و شکوه بر دل بیننده می 

نشاند. در سراسر عمرش لباس هایش به غایت ساده و همواره 

 .پاکیزه و تمیز بود

 والدت

استاد معارف اعتقادی و مفسر معاصر. نام خانوادگی وی فقیه،

ش در تهران در خانواده ای  0144/0441حاجی ترخانی بود. در 

مذهبی به دنیا آمد. پدرش حاج محمدتقی و برادرش حاج آقا رضا 

شاهپوری، از تجار متدین و معتمد بودند و برادرش به انتخاب 

عمر سرپرست ش(، تا آخر 0186اللّه بروجردی)متوفیآیت

مسجداعظم قم بود. تهرانی پس از اخذ گواهی دوره اول دبیرستان 

از مدرسه ثروت تهران، برای فراگیری علوم دینی راهی قم شد و 
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پس از چند سال سکونت در آن شهر و گذراندن مقدمات و بخشی 

 . ازسطوح، به نجف رفت

 تحصیالت و هجرت

ی علوم دینی، از مرحوم میرزا جواد آقا تهرانی، برای فراگیر

تهران راهی قم شد. وی پس از چند سال که مقدمات و بخشی از 

سطوح را در حوزه علمیه قم فرا گرفت، رهسپار نجف اشرف 

گردید. او در مدت اقامت دو ساله خود در نجف، از محضر 

استادانی همچون آیت اللّه حاج شیخ مرتضی طالقانی، آیت اللّه 

و آیت اللّه حاج شیخ محمد تقی  سید شهاب الدین مرعشی نجفی

آملی بهره های علمی و اخالقی فراوانی برد. او بر خالف اینکه 

تصمیم داشت در نجف بماند و تحصیالتش را ادامه دهد، با 

رسیدن نامه ای از مادر بزرگوارش که وی را به تهران فرا می 

خواند، به تهران بازگشت. ایشان تحصیل را واجب و اطاعت امر 

 .را ضروری تر می دانست مادر

 اساتید
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در توقف دو ساله خود در نجف، از استادانی همچون آیت اللّه 

یت اللّه محمدتقی آملی)متوفی ( آ0104مرتضی طالقانی )متوفی 

ش( بهره برد. آنگاه به امر مادرش به تهران بازگشت. پس از 0156

ش به مشهد  0104درنگی کوتاه در تهران و ازدواج، در حدود 

 (011۱فت. نخست از درس آیت اللّه شیخ هاشم قزوینی)متوفی ر

اصول و معارف  ,های خارج فقهبهره گرفت و سپس به حوزه درس

حاضر شد و  ش(0145آیت اللّه میرزا مهدی اصفهانی * )متوفی 

تا پایان عمر وی، یعنی حدود ده سال، از محضر وی استفاده 

؛ حکیمی، ص 0۷ـ00کرد)تهرانی، مقدمه الهی خراسانی، ص 

(. از جمله استادان تهرانی قبل از ورود به 86؛ چیت ساز، ص484

 010۱مشهد، از آیت اللّه سیدشهاب الدین مرعشی نجفی )متوفی 

 (ش( نام برده شده است)چیت ساز، همانجا

ای، تهرانی از استادان برجسته حوزه علمیه مشهد بود)خامنه

و به تدریس فقه و ( 04؛ نورانی،ص۷؛ شریعتی مزینانی، ص41ص 

اصول، تفسیر قرآن، معارف اعتقادی و فلسفه اشتغال داشت. از 

هایِ تدریس او این موارد گفتنی است: دوری از تقلید در ویژگی

اصول و مبانی اعتقادی،  ,مسائل علمی، تأکید بر مسائل اخالقی

دادن فرصت  ,رعایت حرمت دیگران در مقام نقد و بررسی آرا



1 

 

 

دانش پژوهان و طالب و احترام به شخصیت گفتگو و بحث به 

؛ 48۱؛ حکیمی، ص 04ـ 0۷آنان)تهرانی، همان مقدمه، ص 

 (.04؛ مروارید، ص80ساز، ص؛ چیت88عبداللهیان، ص

موازین  ,تهرانی در زندگی فردی و اجتماعی، به رعایت اصول

اخالقی و اخالص در عمل مشهور بود، به طوری که همگان 

ی اخالقی وی بودند. وی سعی فراوان مجذوب روحیات و سجایا

 )مروارید، داشت که با لحن و کالمش، تحقیر و آزار دیگری نباشد

؛ چیت ساز، همانجا(. از شهرت طلبی بشدت گریزان بود و 0ص

آورد، سخت اگر کسی در سخنرانی یا نوشته نام وی را با القاب می

پیشنهاد تدوین شرح حال و ( 4۱شد)عطایی، صناراحت می

و نام  )040، ص۷پذیرفت)شریف رازی، جدگینامه خود را نمیزن

های تألیفی به شکلی ساده و بدون القاب خود را بر روی کتاب

 )8)مروارید، ص« جواد تهرانی »یا « ج . زارع »آورد، مانند می

کرد. آن داراییِ او از چند کتاب و اثاثیه ای اندک تجاوز نمی

از رحلتش به مرجع تقلید وقت، ها را هم دو ماه قبل اندک کتاب

 ش(، بخشید01۷4متوفی )آیت اللّه سیدمحمدرضا گلپایگانی

(. زهد و اخالص در طریق بندگی خداوند 5)همانجا؛مروارید، ص

برای او درجاتی عالی از معنویت فراهم آورده بود و کراماتی از او 



5 

 

 

(، از جمله قدرت خلع روح از 11نقل شده است )نوراللهیان ، ص 

 )84)عطایی، ص  بدن

های هرانی، به رغم اشتغال به امور علمی و تدریس، از فعالیتت

اجتماعی و عام المنفعه بر کنار نبود. اولین خیریه درمانی مشهد، 

به نام درمانگاه خیریه بینوایان، با اشاره و مساعدت او و جمعی از 

 ش تأسیس و راه اندازی شد0118دوستان پزشک وی در 

تأسیس نخستین صندوق قرض الحسنه ایران،  (.450)حکیمی،ص

ش در مشهد آغاز به کار کرد، نیز با مساعدت او  0184که در 

 (46صورت گرفت )تهرانی، همان مقدمه، ص 

وی در انقالب اسالمی و مبارزه با حکومت پهلوی نیز فعال 

از  0154(. وی در 84؛ چیت ساز، ص 40بود)همان مقدمه، ص

اسان به نمایندگی مجلس خبرگان بررسی حوزه انتخابیه استان خر

مجلس  .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد)ایران

، ص 8ج  بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،

تیر  4۷ـ  015۱شهریور  10(. به هنگام جنگ عراق با ایران)184

 ((، وی چهار بار به جبهه رفت )تهرانی، همانجا010۷

 نجفبازگشت از 
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میرزا جواد آقا تهرانی، بعد از اینکه به درخواست مادرش از 

نجف به تهران عزیمت کرد، رهسپار مشهد مقدس شد. وی پس از 

پایان تحصیل سطح در محضر مرحوم آیت اللّه حاج شیخ هاشم 

قزوینی، در حوزه درس خارج فقه و اصول و معارف مرحوم آیت 

نزدیک ده سال از محضر  اللّه العظمی غروی اصفهانی حاضر شد و

وی مبانی اصولی مرحوم آیت اللّه میرزای نایینی، و فقه ومعارف 

 .اهل بیت علیهم السالم را فرا گرفت

 پیرو مکتب استاد

مرحوم آیت اللّه میرزا مهدی غروی اصفهانی، در حوزه علمیه 

مشهد از جمله استادان میرزا جواد آقا بود و میرزا نیز مانند استاد 

یعنی تحصیل در دو حوزه معارف « مکتب تفکیک»به خویش، 

عقلی و الهی گرایش داشت. ایشان کامالً از این مکتب تأثیر 

پذیرفته بود و بعد از رحلت استاد، مروج و مدرس این مکتب شد و 

راه استاد را پی گرفت. ایشان معتقد بودند که انسان برای رسیدن 

و ناب و وحیانی روی به حقیقت، به ناچار باید به معرفت خالص 

آورد. از این رو برای رسیدن بدین مقصود، چاره ای جز تفکیک و 

جداسازی میان معارف نیست تا از این راه از خطر انحراف مصون 
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ماند. این مکتب با چنین روش وحی مدارانه، سعی در پرورش 

 .عقلی و فکری شاگردان خود دارد

 بر کرسی تدریس

د آقاتهرانی، پس از رسیدن به مرحوم آیت اللّه میرزا جوا

درجات عالی علوم متعارف حوزه و کسب کماالت معنوی و اخالقی 

از محضر اساتید خویش، خود نیز به تدریس پرداخت. وی سعی 

می کرد موضوعاتی را برای تدریس انتخاب کند که مورد نیاز 

جامعه و به صالح مسلمانان و طالب باشد. او سالیان دراز به 

ج فقه و اصول پرداخت و معارف را بر اساس آموخته تدریس خار

های مکتب استاد مرحومش، میرزای غروی تدریس می کرد. میرزا 

جوادآقا به درخواست طالب، چند دوره به تدریس شرح منظومه 

سبزواری پرداخت. سپس بنا به اقتضای مصلحت، به تفسیر قرآن 

 .همت گماشت
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 فضیلت ها و کماالت اخالقی

 به علما احترام

آیت اللّه میرزا جوادآقا تهرانی، در حین تدریس همیشه مراقب 

بود که به بزرگان علمی و دینی احترام بگذارد و اهانت به آنان را 

گناهی بزرگ می شمرد. ایشان شاگردانش را از تمسخر و بی 

احترامی به دیدگاه های علما باز می داشت و در این باره می 

یلة النجاة مرحوم آیت اللّه العظمی شخصی کتاب وس»فرمود: 

اصفهانی را از روی تمسخر و بی احترامی به کناری پرت کرد و در 

میرزا جواد آقا همواره «. همان لحظه نعمت زبان از وی گرفته شد

در نقد دیدگاه های دیگران برای پرهیز از پایین آمدن مقام آنها، 

نام یکی از علما را نام فردی را به میان نمی آورد. هنگامی هم که 

ناخواسته بر زبان می آورد، ابتدا وی را به بزرگی و عظمت علمی 

 .می ستایید، بعد در نهایت ادب وتواضع به نقد نظر او می پرداخت

 احترام به شاگردان

آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، هم ردیف شاگرانش بر زمین 

ظر نمی می نشست و هیچ گاه برای خود جای خاصی را در ن

گرفت. او با فروتنی تمام بر روی دو زانو می نشست و بدون اینکه 
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به جایی تکیه کند، با تبسّم آمیخته با ادب و احترام درس می داد. 

همین احترام به شاگردان و حفظ شخصیت آنها، موجب رونق 

درسش می شد. هنگامی که یکی از شاگردان پرسشی بی جا می 

ی شد، برای اینکه او را از شرمندگی کرد و موجب خنده دیگران م

درآورد، سخن وی را به وجهی پسندیده تعبیر می کرد و آن گاه 

پاسخی شایسته بیان می فرمود. این چنین بود که حوزه درس 

 .مرحوم میرزا، حلقه انس و محبت گشته بود

 ساده زیستی

آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، با وجود جایگاهی که داشت، 

زندگی کرد و از مال دنیا هیچ نیندوخت. لباس هایش غالبا ساده 

از پارچه های ارزان و حتی گاهی نامرغوب، ولی همواره تمیز و 

بدون پارگی بود. او در دوران سکونتش در مشهد، بیش از دوازده 

خانه عوض کرد که همه آنها استیجاری بود. آخرین منزل وی هم، 

ش بود. اطرافیان فراوان از او خانه ای کوچک متعلّق به پسر بزرگ

می خواستند در منزل بزرگ تری زندگی کند، ولی آن مرحوم 

هرگز این سخنان را نپذیرفت. آنچه بعد از وفات از آن بزرگوار باقی 

 .ماند، تنها همان لباس های ساده و اندک او بود
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 فروتنی

هر که برای خدا »پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید: 

روتنی کند، خدا او را بلندی می دهد و هر که تکبر ورزد، خدا او ف

میرزا جوادآقا تهرانی نیز، انسانی وارسته بود که با «. را پست کند

کوهی از معرفت، چنان فروتن زندگی کرد که نمی توان لقبی جز 

 .بنده صالح و شایسته به وی داد

بی شمار، چه بلند است مقام میرزا که با وجود علم و کماالت 

هرگز اجازه نمی داد کسی دست او را ببوسد یا او را آیت اللّه 

خطاب کند. یکی از روحانیون می گوید: روزی موفق به بوسیدن 

دست ایشان شدم و از اتاق بیرون رفتم و بازگشتم، میرزا فرمود: 

«. چون تو دست مرا بوسیدی، من هم کفش های تو را بوسیدم»

چ گاه سخنان خود را در منزل به صورت مرحوم میرزا جوادآقا هی

امر و نهی بیان نمی کرد و با وجود کهولت سن، گاه در کنار 

 .حوض آب لباس های خود را می شست یا حیاط را جارو می کرد
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 عشق به اهل بیت علیهم السالم

مرحوم آیت اللّه میرزا جوادآقا تهرانی، بلبل بوستان اهل بیت 

ندای گرم مسیحایی خویش، تشنگان و  علیهم السالم بود و با

عاشقان اهل بیت علیهم السالم را سیراب می کرد. پرورشگاه و 

آموزشگاه مرتضوی در مشهد، شاهد عاشوراهایی است که او برای 

انبوه عزاداران عاشورا قرائت می کرد. او خاکساری را تا بدانجا 

ستان رسانده بود که برای آرامش روح خود و اظهار ارادت به آ

سرور شهیدان و ترویج این فرهنگ در جامعه، در عاشورای 

حسینی مشک آب بر دوش می گرفت و سقای تشنه لبان می 

 .شد

 خدمات اجتماعی

با وجود اشتغاالت علمی بسیار میرزا جوادآقا تهرانی، وی هرگز 

از توجه به مردم و مسئولیت های اجتماعی دور نماند. ایشان 

وستان، رعایت تقوا و برآوردن نیاز مردم را همواره به شاگردان و د

یادآوری می کرد. نخستین خیریه درمانی درمشهد به نام درمانگاه 

خیریه بینوایان، با اشاره و کمک ایشان و جمعی از دوستان پزشک 

تأسیس و راه اندازی شد. مرحوم میرزا که  0118وی در سال 
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ا به یک زمینه از پرورده مکتب انسان ساز اسالم بود، هیچ گاه تنه

دین و مذهب نمی پرداخت. او تکلیف الهی خود را افزون بر 

فراگیری علوم دینی، در حضور در جامعه می دانست. نخستین 

، در مشهد با تأیید و 0184صندوق قرض الحسنه ایران در سال 

همکاری این بزرگوار صورت گرفت. فروشگاه تعاونی و کتاب خانه 

برای ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به این مؤسسه قرض الحسنه 

 .مردم فعالیت چشم گیری دارد

 تألیفات

آیت اللّه میرزا جواد آقا تهرانی، از چاپ هیچ کدام از آثار خود 

بهره مادی نبرد. آنچه در چاپ کتاب هزینه کرده بود، محاسبه و 

قیمت کتاب را بر اساس آن تعیین می کرد و برای خود هیچ بهره 

ر نمی فرمود. ایشان در آثار خود، نیاز و اقتضای زمان ای را منظو

را در نظر می گرفت و در نوشتن، همواره تابع وظیفه دینی و 

مسئولیت شرعی و اجتماعی بود. آثار چاپ شده ایشان که برخی 

از آنها بارها به چاپ مجدد رسیده، بدین شرح است: آیین زندگی؛ 

کالمی؛ بررسی در  میزان المطالب، کتابی دوجلدی در مباحث

پیرامون اسالم در رد نظریات کسروی؛ فلسفه بشری و اسالمی که 
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در رد کمونیسم و ماتریالیسم؛ و کتاب عارف وصوفی چه می گوید؛ 

 .بهایی چه می گوید

 حامی انقالب

در طول مبارزات اسالمی ملت ایران بر ضد رژیم ستمشاهی، 

ت بود. اطالعیه های مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی از پیشگامان نهض

انقالبی او به همراه دیگر آیات عظام در مشهد و حضور پی گیر او 

در مراسم راهپیمایی و اعتراض ها و تحصن ها، از خاطرات 

فراموش نشدنی وی در روزهای انقالب در مشهد است. او پس از 

پیروزی انقالب اسالمی، همواره از بارزترین چهره های حامی 

دین بار برای دیدن امام خمینی رحمه اهلل در انقالب بود و چن

فرصت های مختلف به تهران رفت. پشتیبانی های مکرر مرحوم 

میرزا از نظام جمهوری اسالمی در زمینه های مختلف و به ویژه 

حضور چند باره او در جبهه های جنگ، در آشکار ساختن حقانیت 

 .انقالب سهم به سزایی داشت
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 حضور در جبهه

جوادآقا تهرانی، در راستای پشتیبانی از نظام جمهوری میرزا 

دّ خمیده و کمانی، اسالمی، در سال های آخر زندگی و با همان ق

چهار بار در جبهه نبرد حاضر شد و لباس بسیجی به تن کرد. 

ایشان روزی چهارده گلوله خمپاره به نام چهارده معصوم شلیک 

می کرد که کامالً به هدف اصابت می کرد. خود مرحوم میرزا 

روزی قرار شد خمپاره بزنم. مجبور »جوادآقا نقل کرده است: 

پشتم، چهار پایه ای بیاورند و من روی آن شدند به علت خمیدگی 

قرار گرفتم و یک نفر هم از پشت دو گوش مرا گرفت و من گلوله 

آری، به جبهه رفتن بنده صالحی مانند «. را در لوله آن انداختم

آیت اللّه تهرانی، صدها معنا داشت و چه بسیار، اشکاالت واهی را 

ی نمود و چه آثار جواب می داد و چه شک و تردیدها را برطرف م

 .خوبی برای رزمندگان به جا می گذاشت

 وصیت نامه میرزا جوادآقا 

مرحوم میرزا جوادآقا تهرانی، در وصیت نامه خود که بارها در 

جسدم را در »تاریخ های مختلف آن را اصالح کرده، نوشته است: 

قبرستان عمومی خارج شهر یا محل مباحی خارج شهر ـ هرکجا 
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نند، و به عنوان هفته و چهلم و سال مجلسی بر پا باشد ـ دفن ک

نکنند. هرکسی خواست برای من خودش در هر موقع طلب 

مغفرت می نماید، و من در این صورت راضی و خرسند هستم. و 

نیز فرزندانم را وصیت می کنم به رعایت تقوا و اطاعت خداوند در 

 »همه حاالت زندگی شان. والسالم علی من اتبع الهدی

 

 فراگیری سلوک

 صدر سعه

های ایشان را که تازه از چاپ سید بزرگواری یکی از کتاب

کند و پس از مطالعه اشکال می گیرد و خارج شده بود، مطالعه می

 .به آقا ناسزا میگوید

دهند، ایشان با سعه صدری که داشتند هنگامی به آقاخبر می

اجازه داشتم،  که آن سید بزرگوار را می بینند میگویند: اگر شرعاً

ام که دست شما را می بوسیدم و سپس اضافه می کنند شنیده

ای، این عمل شما از دو حال خارج نیست یا به حقّ ناسزا گفته

است پس مرا بیدار کرده ای و آگاه به اشتباهم نموده ای. یا به 
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ناحقّ است پس بهانه ای دست من دادهای که وقتی فردای قیامت 

خواستند به سوی جهنم ببرند به همین بهانه دست مرا گرفتند و 

 .جدّت مرا یاری کند

می فرمودند: علت این که دعای ما مستجاب نمی شود این 

 .استکه حُسن نظر به خدا نداریم

 :عمل نمودن بر اساس مقتضیات زمان

ایشان بر مبنای مقتضیات و نیاز زمان و احتیاج مردم، سخن 

از سی سال بود که در حوزه می گفتند و مطلب می نوشتند؛ بیش 

علمیه مشهد مقدس، درس خارج برای طالب می گفتند، ولی پس 

 .از مدتی درس را تعطیل کردند و شروع نمودند به تفسیر قرآن

هنگامی که سئوال شد، آقا چرا درس خارج را تعطیل کردید و 

 :شروع به تفسیرقرآن نمودید، فرموده بودند

شروع کنم .مقید بودند که  مصلحت اقتضاء می کند که تفسیر

ببینند مردم به چه چیزی نیاز و احتیاج دارند، تا آن را برآورده 

نمایند؛ لذا درس خارج را ترک می کنند و تفسیر قرآن را آغاز می 

نمایند چون درس تفسیر عمومی بود و هر کس مایل بود می 

توانست شرکت نماید؛ در درس اکثراً تجار و کسبه و پزشکان و 

شجویان علوم جدیده و طالب و روحانیون در سطوح مختلف دان
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شرکت میجستند، و ایشان با بیانی شیوا و پر از طمأنینه از آیات 

 .قرآن سخن میگفتند

ایشان می فرمودند: دوای کلیه دردها التجاء به امام زمان 

)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( است. و باز می فرمودند: هر وقت 

م رضا علیه السالم می روم به نیابت از امام زمان که به زیارت اما

 .)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( میروم

 عشق به خدا

می فرمودند: علت این که دعای ما مستجاب نمی شود این 

است که حُسن نظر به خدا نداریم. در تمامی امور توکل به خدا 

خمیره وجودیشان شده بود و هنگامی که استخاره می نمودند 

میدانستند اهمیت فوق العاده « اهلل» ن استخاره را جوابی از چو

 .دادندویژه ای به آن می

نیز به آن اضافه  "جل جالله"هر گاه نام خداوند را مینوشتند

حتما بعد از آن شأنه را « باسمه تعالی» کردند و اگر مینوشتند می

 .می آوردند
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 پاسخ به تهدید

 کند،زند و تهدید مییک شخص گمراهی به ایشان تلفن می 

گویند: پسر جان اگر قصد داری مرا بکشی من آقا در جوابش می

رأس ساعت یک ربع به هفت از منزل خارج می شوم و مسیر بنده 

 ۷از کوچه مستشار است به سوی مسجد مال حیدر، که ساعت 

صبح آنجا باشم. اگر میخواهی کاری بکنی، این موقع بهتر است. 

فت و آمد کمتر است. زهی سعادت استبرای چون کوچه خلوت و ر

اینجانب، زیرا من عمر خود را کرده ام و بهتر از این چیست که به 

 .لقاء خدا نائل شوم، فردا بیا و قصد خود را انجام بده

 .بدقولی کرد و نیامد می فرمودند: فردا من رفتم، ولی او

 توسل و عشق به ائمه علیهم السالم

کلیه دردها التجاء به امام زمان )عجل  ایشان میفرمودند: دوای

 .اهلل تعالی فرجه الشریف(است

می روم و باز می فرمودند: هر وقت که به زیارت امام رضا

 .رومبه نیابت از امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( می

عالوه بر این که  یک وقتی ایشان میفرمودند: ائمه اطهار

نعمت انبیاء نیز بودند به طوری  ولی نعمت ما هستند، حتی ولی
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این است که از شیعیان ائمه که افتخار ابراهیم خلیل

 .باشدمیاطهار

 استغفار برای مؤمنین

 !شخصی به ایشان فرموده بود: آقا مرا نصیحت کنید

 ۷6ایشان فرموده بودند: بنده به نیابت از همه مؤمنین روزی

قیم بوده که استغفار کنم. گویا نصیحت غیر مستمرتبه استغفار می

 .برای خویش و دیگران را فراموش نکنید

گفت: در چند ماهه آخر عمر که یکی از مراقبین ایشان می

گویا می فهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده، بیشترین ذکری 

 .بود« یا اهلل»که بر لب داشتند ذکر 

 نواب صفوی خود را تربیت نموده است

نواب صفوی قیام نمود و در آن زمان که شهید سید مجتبی 

مقابل ادعاهای احمد کسروی نتوانست صبر نماید تا عاقبت او را 

به جهنم فرستاد، آیت اهلل تهرانی، محبتی شدید از نواب در دل 

 .داشت و او را دعا می نمود
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وقتی با خبر شدیم که نواب صفوی با جمعی به نام فدائیان 

قامت دارند، ماجمعی از اسالم وارد مشهد شده اند و در مهدیه ا

 .طلبه ها که به نواب عشق می ورزیدیم به دیدنش شتافتیم

از میان علمای مشهد فقط آیت اهلل تهرانی را دیدیم که آمد و 

در کنار نواب قرار گرفت. نواب صفوی هم که با یک نگاه، دوستان 

خدا جو را میشناخت و آنان را جذب می نمود، خود مجذوب 

 .ایشانشد

ر وقت فرصت می کرد به منزل آقای میرزا می آمد و با نواب ه

هم انس میگرفتند. روزی در خدمت میرزا صحبت از نواب شد، 

 «نواب خود را تربیت نموده است»فرمودند: 

 دلیل عزیمت به جبهه

های جنگ به ایشان گفته شد که برای عزیمت به جبهههنگامی

دهد که در نمی که آقا حال شما مساعد نیست و کهولت سن اجازه

 :صف رزمندگان اسالم باشید، در پاسخ گفتند

خواهم مثل آن پرستویی به این مسئله واقف هستم اما می

به طرف آتش، یک قطره باشم که موقع پرتاب حضرت ابراهیم
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روی؟ گفت: می آب به منقار خود گرفته بود، به او گفتند کجا می

 !روم این قطره آب را روی آتش بریزم

گذارد، : این قطره آب که در این انبوه آتش اثر نمیگفتند

پرستو گفت: من هم می دانم تأثیر ندارد، اما می خواهم ابراهیمی 

 .باشم

دانم که در جبهه تأثیر کردند. من هم میسپس اضافه می

خواهم در صف ابراهیمیان زمان چندانی ندارم اما من هم می

 .باشم

ده بودم. دیدم از طرف یکبار هم که روی یک بلندی ایستا

تلویزیون با دستگاه ضبط و فیلم به نزد من آمدند گفتم چرا 

آمدید؟ البد میخواهید بپرسید من کی هستم ولی من خود را 

 معرفی نمی کنم شما بی جهت خود را معطل نکنید

 عدم غرور

-رسد و میدر جبهه یک نوجوان بسیجی خدمت ایشان می

س بگیریم، ایشان می فرمایند: من آقا بیائید با هم یک عک :گوید

گیرم که یک قول به من بدهید؛ قول به شرطی با شما عکس می

بدهید وقتی فردای قیامت دست جواد را می گیرند که به طرف 
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دهد و آن جوان قول می جهنم ببرند، بیائید و مرا شفاعت کنید!

 .گیردبعد آقا با او عکس می

 احترام و فروتنی نسبت به سادات

روز دیگر پای درس، شخصی که سید بود، چیزی گفت که  یک

بقیه، طالب به حرف او خندید و او خجالت کشید و شرمنده شد، 

های او را تصحیح و توجیه کردند که در آن موقع آقا طوری حرف

آبروی سید نرود و او خجالت نکشد، از تمامی حرکات ایشان 

به فرزندان محبت و ارادتشان  ,محسوس و معلوم بود که عشق

 .بسیار استحضرت زهرا

گاه در طول عمرشان، پایشان را در هنگام نقل شده ایشان هیچ

شان دراز نکرده بودند؛ البته ایشان خوابیدن به طرف همسر سیده

آنقدر کمال اخالق و ادب و لطافت روحی داشتند و مؤدب بودند 

 .که پایشان را جلوی کسی ولو از اهل خانه، دراز نمی کردند

معلمی می گفت: پدرم مرحوم شد،چندین بار در عالم رؤیا او را 

 دیدم به او گفتم در عالم برزخ حالت چطور است؟

ایشان فرمودند: حالم گاهی خوب و گاهی بد است، پرسیدم در 

عالم برزخ چه کسی مقامش خیلی خوب است؟ گفت: آیه اهلل 
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ر آن حد میرزا جواد آقا تهرانی ایشان مقامی دارند که کسی د

 .نیست و اضافه کرد اهلل اکبر از این مقام

 پرواز روح ازبدن

درباره خارج شدن روح از بدنشان، خودشان در کتاب فلسفه 

 :می فرمایند 11بشری و اسالمی صفحه 

شخصاً از کسانی هستم که روحم را یعنی خودم را یک نوبت 

در درمقابل بدنم مشاهده نموده ام، مانند مشاهده خودم اکنون 

مقابل لباس که از خارج از بدنم در مقابل چشمانم گذاشته و 

نمایم و در آن حال به وجود واقعی مرگی که جدایی مشاهده می

روح از بدن باشد چنان ایمان آوردم که اکنون ایمان به وجود 

تر از این شمس در عالم دارم اگر نگویم که مطلب قوی تر و روشن

 .بود

العظمی اراکی)قدّس سرّه( نقل شده از قول مرحوم آیه اهلل 

خلع روح آیة اهلل میرزا جواد آقا تهرانی به مراتب باالتر از  :است که

خلع روح مرحوم آیة اهلل قزوینی بوده، زیرا خلع مرحوم قزوینی 

توسط اسباب خارجی بوده یعنی با علومی که داشتند این عمل را 
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انی بدون واسطه دادند ولی مرحوم میرزا جواد آقا تهرانجام می

 .اسباب خارجی بوده است

 راضی به رضایت خداوند

گوید: روزی خدمتشان رسیدم، در حالی یکی از شاگردان می

که ایشان حال خوشی نداشتند. گفتم آقا شما بی حال هستید و 

 حال مساعدی ندارید؟

فرمودند: طوری نیست. در بچگی با جان کندن بایستی، دست 

و در پیری هم بیحالی و ضعف، خصلت این و پا زد، تا بزرگ شد 

 .سن است پس بایستی این حاالت را گذراند

این فرمایشات آقا در صورتی بود که درد داشتند، ولی 

سخنشان حاکی از این بود که مخلوق نباید ازخالق گالیه کند 

 .بلکه بایستی راضی باشد به رضای او

 غم دوری ازمحبوب

شدیدی به سر می بردند، دکتر در اواخرعمرشان که در بیماری 

 از ایشان سئوال می کند آقا آیا دردی دارید؟
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ایشان می فرمایند: خیر دردی ندارم ولی غمدارم، غم دوری از 

 .محبوب

یکی از مراقبین ایشان می گفت: در چند ماهه آخر عمر که 

گویا می فهمیدند وصال به محبوب نزدیک شده، بیشترین ذکری 

 .بود« یا اهلل»رکه بر لب داشتند ذک

 :هر کجا فوت کردم مرا همانجا دفن کنید

هر کجا فوت کردم مرا همان جا دفن کنید  :فرمودندایشان می

و اگر داخل شهر فوت کردم مرا بیرون شهر دفن کنید و مزاحم 

 .مردم نشوید

عرض شد: آقا آخر مردم این اجازه را به مانمی دهند که شما را 

خواهند شما را داخل حرم مطهر لکه میخارج از شهر دفن کنند، ب

 .دفن نمایندعلی بن موسی الرضا

ایشان فرمودند: شما مرا هرکجای حرم مطهر هم که دفن 

تر از قبر هارون الرشید)علیه اللعنه( به امام کنید، آیا نزدیک

کنید؟! پس دفن کردنم در حرم و غیر حرم مرا دفن میرضا

 فرقی ندارد.
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 رحلت

بر اثر بیماری کبد  0104آبان  4حرگاه سه شنبه تهرانی، در س

در مشهد درگذشت و طبق وصیت خود )رجوع کنید به تهرانی، 

(، در بهشت رضا، قبرستان عمومی مشهد، 06؛ مروارید، ص 41ص

 )۷؛ غرویان، ص 45به خاک سپرده شد )تهرانی، ص 

تهرانی از شاگردان بر جسته میرزا مهدی اصفهانی و پیروان 

رفت. حتی هنگام تعطیلی حوزه علمیه مشهد به شمار میمکتب او 

در زمان حکومت پهلویِ اول و فضای اختناق، فعاالنه و مداوم در 

میرزا  (8برد )اباذری، صمنزل شخصی استاد از او بهره علمی می

مهدی اصفهانی در یک جلسه تدریس، تهرانی را مورد عنایت ویژه 

خواست که آموختن و پژوهش خود قرار داد و به طور جدّی از او 

(. تهرانی تحت 05در معارف اعتقادی را ادامه دهد)غرویان، ص 

تأثیر سلوک اخالقی و مبانی معارفی استاد خود، تا پایان عمر در 

تبیین و ترویج مبانی و خط مشی اعتقادی او کوشید. وی بر ارائه 

 مستقل و اجتهادی مبانی اعتقادی تشیع، با ماهیت عقلی و نقلی،

همانند روش اجتهاد در حوزه فقاهت شیعی، تأکید داشت و به این 

 .عقیده، چه در آثار علمی چه در برخورد عملی، سخت پایبند بود
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تهرانی از مخالفان برجسته اصول فکری و مبانی فلسفی و 

عرفانی )مشائی ـ اشراقی ، متعالیه ، عرفان و تصوف ( معاصر بود؛ 

مکتب تفکیک( یکی از )رفی خراسان رو، در انگاره مکتب معاازین

(. 450ـ484بزرگان این مکتب به شمار آمده است)حکیمی، ص 

همچنین از وی در شمار یکی از ناقدان مهم و استوار مکاتب 

همه ،تهرانی از (. با این005فلسفی یاد شده است )سروش ، ص 

جوع کنید به ابراهیمی دینانی، ص )صاحب نظران مباحث فلسفی

تهرانی، همان مقدمه، ص )استادان فلسفه در مشهد بود ( و از81۱

، ص 4؛ چیت ساز، همانجا؛ نیز رجوع کنید به گلشن ابرار، ج 0۷

( و شرح منظومه را به شیوه انتقادی تدریس می کرد ۱۷5

 )48۱)حکیمی ، ص 

 پیام تسلیت رهبری

در پی رحلت آیت اللّه میرزا جوادآقا تهرانی، حضرت آیت اللّه 

رهبر معظم انقالب اسالمی، در پیامی به گوشه ای از  خامنه ای،

آن عالم بزرگوار و پارسا، »فضیلت های ایشان، چنین اشاره کردند: 

حقا از زمره انسان های واال و برجسته ای بود که عمر خود را در 

بندگی خدا و خدمت به خلق و مجاهدت در راه دین گذرانید و با 
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رضای الهی گام برداشت. سالیان  بیان و قلم و قدم، در طریق جلب

دراز، حوزه علمیه مشهد را با درس فقه و تفسیر و عقاید رونق 

بخشید و طالب و فضالی زیادی را مستفیض گردانید. در مقاطع 

گوناگون از سالیان مرارت بار نهضت اسالمی و به خصوص در 

حوادث دوران پیروزی انقالب، پشتیبان و همراه مبارزین و مایه 

رمی آنان بود. پس از پیروزی انقالب نیز در صحنه های بسیار دلگ

مهم و حساس با حضور مؤثر و با برکت خود، انقالب را تقویت کرد 

و از جمله در سال های جنگ تحمیلی، مکرر لباس رزم پوشید و 

با وجود کهولت سن، در صحنه نبرد پیشوا و همگام جوانان مجاهد 

 .فی سبیل اللّه شد

  منابع

عبدالرحیم، یادنامه اولین سالگرد آیت اللّه محمدباقر ذری،ابا .1

 .ش01۷4 ملکی میانجی، قم

نیایش فیلسوف : مجموعه  غالمحسین،ابراهیمی دینانی، .2

 ش01۷۷ ، مشهد«اصالت وجود: »40 مقاالت، مقاله
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ایران. مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسالمی  .3

نهائی قانون اساسی ایران، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی 

 .ش0104 ـ0108 جمهوری اسالمی ایران، تهران

میزان المطالب، شامل چهار باب: خداشناسی،  جواد،تهرانی، .4

  .ش01۷8 قم نبی شناسی، امام شناسی، معادشناسی،

سیری در زندگی مفسر کبیر آیه اللّه »محمدتقی،چیت ساز،  .5

 4 ش ،0 ، بینات، سال(«میرزا جواد آقا تهرانی )قدس سره 

 .01۷1 تابستان

ای، گزارشی از سابقه تاریخی و یدعلی خامنهای، سخامنه .6

 .ش0105اوضاع کنونی حوزه علمیه مشهد، مشهد

استاد محمدتقی شریعتی »،محمدتقی شریعتی مزینانی، .7

مصاحبه (، کیهان «)مدافع شریعت در برابر الحاد و طاغوت

 .(0101 بهمن) 00 ، ش0 فرهنگی ، سال

 محمد. ش0158 جینه دانشمندان،قمشریف رازی، گن .8

روش تفسیری آیه اللّه میرزا جوادآقا تهرانی )قدس » عبداللهیان،

 (01۷1-00تابستان) 4 ، ش0 ، بینات، سال(«سره 

دانشگاه «حکمت در فرهنگ اسالمی»عبدالکریم سروش، .9

 .(01۷4 تابستان و پاییز)۱۱و۱4 انقالب، دوره جدید،ش
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حضرت آیه اللّه  ،اخالق خاطراتی از آیینه مرتضی،عطایی، .11

 ..ش01۷5میرزا جواد آقا تهرانی، مشهد

های ربانی در حاالت آیه اللّه میرزا جلوه عبدالوجید،غرویان، .11

 .ش01۷5 جواد آقا تهرانی، قم

، 4 ، بشارت، سال«خاطرات قرآنی»،حمدباقرنوراللهیان، م .04

 ؛عبداللّه نورانی(01۷4 خرداد و تیر)00 ش


