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اخباردرگذشتاگن

و  ضداستعم���ارى  قي���ام  پيش���واى  فرزن���د  او  و 
بنيانگ���ذار  و  کش���ور  جن���وب  ضداستب���دادى 
آی���ت اهلل   الرست���ان  منطق���ه  اسالم���ى  حکوم���ت 
العظمى سيدعبدالحسين موسوى الرى )1264 
گردان مبّرز آیات عظام:  - شوال 1342ق( - از شا
کاظمى،  مي���رزاى شي���رازى، شيخ محمدحسي���ن 
و  مازندران���ى  لط���ف اهلل   ايروان���ى، شي���خ  فاض���ل 
مالحسينقل���ى همدان���ى و صاح���ب آث���ار ف���راوان 
کالمى مانند: معارف السلمانى  فقهى و اصول���ى و 
کسير السعادة )در اسرار شهادت  )در علم امام(، ا
ام���ام حسي���ن عليه الس���الم (، قان���ون مشروط���ه 
مشروع���ه، حاشيه رسائل و مکاس���ب و قوانين و 

ریاض دوره اصول بوده است.1

کودکى به دنبال مبارزات و تبعيد  آن مرحوم، در 
پ���درش به شي���راز، در هم���ان شهر ب���ه مکتبخانه 
ق���رآن،  همچ���ون:  بسي���ار  کتاب ه���اى  و  رف���ت 
گلست���ان، حلية المتقين، جامع عباسى و  رساله، 
گرفت و پس از آن در مدرسه  معراج السعاده را فرا 
خ���ان ب���ه تحصي���ل عل���وم دین���ى مشغ���ول شد و 
ح تجری���د و  بسي���ارى از ادبي���ات و سط���وح و ش���ر
ح اشارات را در محضر استاد  ح منظومه و شر شر
احم���د دارابى و سط���وح عالي���ه )رسائل و  آق���ا مال
ج فقه  کفایه( و ش���وارق و اسفار و خار مکاس���ب و 
را ه���م در محضر حضرت آی���ت اهلل  سيدنورالدين 
حسين���ى شي���رازى و مرحوم آی���ت اهلل  حاج شيخ 
ابوالحس���ن حدائ���ق و بخش���ى از اسف���ار و مبدأ و 
ح فص���وص را در محض���ر  مع���اد )مالص���درا( و ش���ر
عارف مرت���اض آقا ميرزا محمدعلى حکيم نمازى 
گردان مبّرز و نامى آیت اهلل   گرفت و یکى از شا ف���را 
گردی���د و مورد توجه  آق���ا سيدنور الدي���ن شيرازى 
گرفت. در س���ال 1365 ق  ف���راوان استادش ق���رار 
به الر آمد و در مجلس درس عمویش آیت اهلل  آقا 
سيدعلى اصغ���ر رکن���ى الرى )م. 1374 ق( شرکت 
ُجس���ت و به ش���رف دامادى اش ه���م نايل شد و 
پ���س از آن در 1366ق رهسپ���ار ح���وزه علميه قم 
ش���د و در محض���ر آیات عظ���ام: آق���اى بروجردى، 
سيدمحمدتق���ى  و  ص���در  سيدصدرالدي���ن 
خوانسارى به تحکيم مبانى علمى و فقهى اش و 

 1. شيخ آقا بزرگ تهرانى؛ نقباءالبشر؛ ج2، ص 1048.

آيت اهلل سید عبدالعلى آيت اللهى 
)1339 - 1433ق(

عال���م و فقي���ه ب���زرگ خّط���ه الرست���ان، شخصيت 
محب���وب روحاني���ت در است���ان ف���ارس، هنرمند 
و شاع���ر و غزلس���راى بى بدي���ل معاص���ر حض���رت 
آی���ت اهلل  آق���اى ح���اج سيدعبدالعل���ى آیت اللهى 
به ح���ق تذک���ار علم���اى جام���ع معق���ول و منقول 

شيعه و بقية السلف صالح ما بود.

آن فقي���د در س���ال 1339ق )1300ش(، در جهرم، 
در بي���ت عل���م و فقاه���ت و فضيل���ت و جه���اد ب���ا 
ظل���م و ست���م زاده شد. پ���در بزرگ���وارش حضرت 
آیت اهلل  آق���ا سيدعبدالمحمد آیت اللهى )1302 - 
گردان پ���درش آیت اهلل  العظمى  1393ق( - از شا
سيدعبدالحسي���ن الرى و آی���ات عظ���ام: آخون���د 
خراسان���ى و سيدمحمدکاظم ي���زدى )در نجف( 
- و صاحب آثارى چ���ون: حاشيه بر انيس التجار 
کت���ب اربعه  نراق���ى و تخري���ج و تصحيح احادیث 

نارصالدین انصاریدرگذشتاگن

اخبـــــــار
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سالگ���ى، در روز جمع���ه 19 خ���رداد 1391ش )17 
رجب الخي���ر 1433ق( چشم از جه���ان فرو بست 
کش در  و به اج���داد طاهرینش پيوست و پيکر پا
روز دوشنبه 22 خرداد )20 رجب( با حضور دهها 
ه���زار نفر از م���ردم شریف استان ف���ارس تشييع و 
پ���س از نماز آی���ت اهلل  العظمى مک���ارم شيرازى بر 
ک سپرده شد  آن، در حسيني���ه اعظ���م الر به خ���ا
و در غ���م فقدانش پيام ه���اى تسليت و تجليل از 
مق���ام علمى و عمل���ى اش، از سوى مراجع معظم 
تقلي���د ص���ادر شد. مق���ام معظم رهب���رى در پيام 

تسليت خویش فرمودند:

بسم اهلل  الرحمن الرحیم

مغف���ور  مرح���وم  جليل الق���در  عال���م  گذش���ت  در 
آی���ت اهلل  آق���اى ح���اج سيدعبدالعلى آی���ت اللهى 
رحم���ة اهلل علي���ه را ب���ه عم���وم علم���ا و روحانيون 
و م���ردم عزي���ز استان ف���ارس به خص���وص اهالى 
مؤم���ن و غي���ور خط���ه الرست���ان و باألخ���ص ب���ه 
خاندان مکرم ایشان و به بيت رفيع آیت اللهى و 

وابستگان آنان تسليت عرض مى کنم.

که همچون گذشتگان عالى مقام  آن عالم بزرگوار 
اي���ن بي���ت شری���ف ملج���أ و مرج���ع ام���ور دینى و 
اجتماع���ى و سياس���ى م���ردم آن سام���ان بوده و 
عم���ر بابرکت خ���ود را در خدمت به دين و دنياى 
کرده ان���د، بى ش���ک یک���ى از ارکان  م���ردم سپ���رى 
مردم���ى نظ���ام جمه���ورى اسالم���ى در آن خط���ه 
که باید  بودن���د و فقدان ایش���ان خسارتى اس���ت 
به توفيق الهى و با تعقيب نيات و اهداف ایشان 
گردد. انش���اءاهلل . از خداوند متعال نزول  جب���ران 
رحم���ت و برکات اله���ى را بر روح اي���ن عالم ربانى 
مسئلت مى کنم و صب���ر و اجر بازماندگان محترم 

را خواستارم.
سيدعلى خامنه اى
20 خرداد 1391

رهبرى و هدایت نمود.

فلسف���ى،  و  عرفان���ى  ذوق���ى  داراى  مرح���وم  آن 
خطى خ���وش )وی است���اد مسّلم خط���وط نسخ 
و نستعلي���ق و شکست���ه ب���ود و اي���ن هن���ر بديع را 
در شي���راز از مرحوم مي���رزا محمدحسين مشتاق 
شي���رازى و است���اد سيدمحم���د قدس���ى شيرازی 
آموخ���ت( اخالق���ى واال، منش���ى س���اده و زندگ���ى 
زاهدان���ه ب���ود و م���ردم است���ان فارس ب���دو عشق 

مى ورزیدند.

اجازات اجتهادى و روايى و امور حسبيه از آیات 
عظام آقایان: بروج���ردى، سيدصدرالدين صدر، 
شي���خ آقا ب���زرگ تهرانى، سيدنورالدي���ن شيرازى، 
مرعشى نجفى و مي���رزا محمود شيرازى داشت و 
بناى حسينيه اعظ���م الر و حوزه علميه )برادران 

و خواهران( الر از خدمات ماندگار اوست.

دِر خانه اش از بام تا شام به روى مردم باز بود و 
که از هّمت وى  چه بسيار نيازمندان و جوانانى 
کس - از هر  صاح���ب خان���ه و زندگى شدند. ه���ر 
کج���ا و لو از غير شهر الر - بدو مراجعه مى کرد، او 
ب���ا آن پيرى و بيم���ارى اش پاسخگوى مشکالت 
مردم ب���ود و با سرپنجه تدبي���رش و آشنايى اش 
کار  گشایش  ب���ا مسئ���والن و رجال حکوم���ت، در 
کانون خير  کلمه فص���ل،  م���ردم مى کوشي���د و در 

و برک���ت ب���ود.

برخى از آثار چاپى اش عبارتند از:
1. جذبه موسوى )ديوان اشعار، قصاید و غزليات 
ک���ه حکایت از طب���ع بلن���د و ذوق  ن���اب عرفان���ى 
سرش���ار و عواطف رقيق شاعر مى نماید و آدمى از 

خواندن اشعارش به وجد و سرور مى آید(؛ 
)منظ���وم، در مقت���ل س���االر  2. عش���ق حسين���ى 
الحسي���ن  ابى عب���داهلل   حض���رت  شهي���دان 

عليه السالم(؛
عبدالعل���ى  سي���د  ح���اج  مب���ارزات  و  زندگ���ى   .3

کوشش محمدباقر وثوقى(؛ آیت اللهى )به 
4. نمونه اى از خط���وط خوش )نسخ و نستعليق 
که چشم را مى نوازد و بر اعماق جان  و شکسته، 

و دل مى نشاند(.

آن مرحوم، پ���س از عمرى قریب یک قرن، در 94 

تحصيل و تدریس پرداخت و به مدت پنج سال 
از دروس آنان بهره بسيار برد.

در س���ال 1373ق به حوزۀ عظي���م و فخيم نجف 
اشرف، مش���رف شد و چهار سال ب���ه تحصيل در 
محض���ر آیات عظ���ام: سيدعبداله���ادى شيرازى، 
سيدمحسن حکيم )فقه( و آقاى خويى )اصول( 
در  اسف���ار  کت���اب  از  نف���س  مبح���ث  تحصي���ل  و 
محضر آیت اهلل  شيخ ص���درا بادکوبه اى پرداخت 
آی���ت اهلل   ت���ا آنک���ه وف���ات ابوالزوج���ه بزرگ���وارش 
و  آم���د  پي���ش  1374ق  در  الرى  سيدعلى اصغ���ر 
اهالى مؤم���ن و متدين الر، با اص���رار تمام حضور 
ایش���ان را از آیت اهلل  العظمى بروجردى و آیت اهلل  
العظم���ى سيدعبداله���ادى شي���رازى درخواست 
کيد آیت اهلل  بروجردى در سال  نمودن���د و به امر ا
1376 ق، رهسپ���ار الر ش���د و بي���ش از نيم قرن در 
آن خّط���ه به وظای���ف دینى و علم���ى و اجتماعى 
و جهاد مق���دس عليه رژیم پهل���وى پرداخت. او 
سالي���ان فراوان به تدریس سطوح عاليه و تأليف 
کار مردم و ارشاد دینى مؤمنان و  گره گشايى از  و 
که از آن جمله ممانعت  مبارزه با مظاهر فساد - 
از اح���داث سينما در الر و ص���دور اعالميه مفّصل 
از س���وى ایشان بود - و س���رودن اشعار حماسى 
ح مبارزات و مجاه���دات آن عالم  پرداخت )ش���ر
شج���اع و فرزان���ه در خاطرات سياس���ى اش آمده 
اس���ت( و مب���ارزات عشاير غيور و م���ردم الرستان 
را در سال ه���اى 1342 - 1357 عليه رژیم پهلوى 
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و تحقي���ق و امام���ت جماع���ت )در مسج���د ميرزا 
محمدهاشم( و یارى جّدش پرداخت و بسيارى 
گرفت،  کاره���اى نيای عالى قدرش را ب���ر عهده  از 
و پ���س از وف���ات مرح���وم آی���ت اهلل  چه���ار سوق���ى 
ب���ا همک���ارى  1377ق )1336ش(، مدت ه���ا  در 
دوس���ت و هم مباحث���ه قدیم���ى و صميم���ى اش 
مرح���وم شيخ محمدمه���دى ن���واب الهيجى، به 
که تا  تنظي���م و تهيه اسناد شرعى مردم پرداخت 

ساليان فراوان ادامه یافت )1358ش(.

آن مرح���وم، یکى از مشاي���خ اجازه عصر به شمار 
گروهى بسيار از اعاظم شيعه، اجازه  مى آمد و از 
که برخ���ى از آنها عبارتند  روای���ت حدیث داشت 
سيدشرف الدي���ن،  ميالن���ى،  عظ���ام:  آی���ات  از: 
سيدهبة الدي���ن  تهران���ى،  ب���زرگ  آق���ا  شي���خ 
کاشف الغطاء،  شهرستانى، شي���خ محمدحسين 
سيدمحس���ن امي���ن، سيدمحسن حکي���م، ميرزا 
گلپایگانى و  آق���ا اصطهباناتى، سيدجمال الدين 

سيدصدرالدي���ن ص���در.

وى ارتباط���ى وثي���ق و عمي���ق ب���ا بزرگ���ان ايران و 
ع���راق همچون حض���رات آی���ات: شيخ آق���ا بزرگ 
سي���د  شهرستان���ى،  سيد هبة الدي���ن  تهران���ى، 
شهاب الدين مرعش���ى نجفى، سيدمحمدحسن 
ل الدي���ن همايى،  آل طالقان���ى نجف���ى، سيدجال
سيدعبدالعزي���ز طباطباي���ى، سيدحس���ن امين، 
دکت���ر حسينعلى محف���وظ و رضا استادى داشت 
و خان���ه اش، هم���اره مح���ل آمدورف���ت عالمان و 
کن���ده  ک���ه آ کتابخان���ه اش -  دانشمن���دان ب���ود. 
از نس���خ خط���ى و چاپ���ى ن���ادر ب���ود - در اختي���ار 
اه���ل فضل و دان���ش قرار مى گرف���ت ودر  ديباچه 
گشاده دستى و  کتاب ها، نام ایشان و  بسيارى از 

ارشادات و راهنمايى هایش آمده است. 

آن فقي���د، تم���ام عم���رش را به تحقي���ق و تأليف و 
کت���ب عالم���ان و دانشمن���دان و تحشيه  احيای 
قفس���ه  ی���ک  )و  پرداخ���ت  مختل���ف  کتاب ه���اى 
که ب���ر آنها  کتاب هاي���ى اس���ت  کتابخان���ه اش،  از 
کعبه فضل و خانه علم  حاشي���ه نگاشته است( و 
کدام  که هر  و پژوهش بود و آثار فراوان پدید آورد 
کتابى ماندگار در عرصه تأليفات اسالمى و شيعى 
گ���ردان و تربيت شدگ���ان  اس���ت )امي���د آنک���ه شا

مکائد شيط���ان و دفاتر متع���دد تاریخى و حدیثى 
- و او فرزن���د آی���ت اهلل  آقا ميرزا مسي���ح چهارسوقى 
العظم���ى  آی���ت اهلل   فرزن���د  او  و  - 1325ق(   1255(
 -  1226( خوانس���ارى  موس���وى  سيدمحمدباق���ر 
1313ق( صاح���ب »روض���ات الجن���ات«، و او فرزند 
موس���وى  زين العابدي���ن  مي���رزا  عالم���ه  آی���ت اهلل  
خوانس���ارى )1190 - 1275ق( و او فرزند آیت اهلل  مير 
سيدابوالقاسم خوانسارى )1163 - 1240( و او فرزند 
عالمه محقق آقا سيدحسين خوانسارى )م. 1191( و 
او فرزند عالمه کبير مير ابوالقاسم جعفر خوانسارى 
گ���ردان: عالم���ه مجلسى و آقا  )1090 - 1158( - از شا
جم���ال خوانس���اری - صاحب »مناه���ج المعارف« 
که نسب شریفش به عبداهلل  بن االمام موسى  بود، 

الکاظم عليه السالم مى رسد.4

همچنين مادرش صبيه محترم حضرت آیت اهلل  
ح���اج ميرزا حسن چهارسوق���ى اصفهانى - فرزند 
دیگ���ر مرحوم آقا ميرزا مسيح - بوده است )یعنى 

دختر عموى پدرش(.

آن فقي���د، پ���س از درگذش���ت نابهنگ���ام پ���درش، 
تحت تربي���ت و سرپرستى نياى م���ادرى اش قرار 
گرفت و تحصيالت دبيرستان را به پایان رسانيد و 
پس از آن در مدرسه صدر بازار، به تحصيل علوم 
ح لمعه را در  دینى پرداخت. نخست معالم و شر
محضر آقایان: شيخ محمدحسين مشکى، شيخ 
محمدحس���ن عال���م نجف آبادى، شي���خ هبة اهلل  
هرن���دى و شي���خ محمد رض���ا جرقوی���ه اصفهانى 
)مکاس���ب( آموخت و پس از آن ب���ه حوزه علميه 
ق���م آم���د و سط���وح عالي���ه را در محض���ر حضرات 
ح لمع���ه(، سيدمحمدباقر  آی���ات: صدوق���ى )ش���ر
سلطانى )مکاسب(، حاج ميرزا ابوالفضل زاهدى 
قمى )رسائل و مکاسب(، ميرزا محمد مجاهدى 
گرفت و  و ح���اج آق���ا مرتض���ى حاي���رى )کفای���ه( فرا
ج آی���ت اهلل  العظم���ى  پ���س از آن ب���ه دروس خ���ار
بروج���ردى حاض���ر ش���د و م���ورد توج���ه آن مرجع 
گرف���ت، و ه���م در آن زمان ب���ا مرحوم  ب���زرگ قرار 
آیت اهلل  مرعشى نجفى، ارتباطى صميمى داشت 
ک���ه تا آخر هم ادامه یافت. وى، پس از چند سال 
تحصيل در قم، به زادگاهش بازگشت و به تأليف 

 4. همان، ص 12 � 14.

آیت اهلل سید محمد علی 
روضاتی )1348 - 1433ق(

و  رج���ال  کتابشناس���ى،  ف���ن  بى بدي���ل  است���اد 
عالم���ه  فهرست نگ���ارى،  و  تاري���خ  و  تراج���م، 
عالي مقدار حضرت مستطاب آیت اهلل آقاى حاج 
سيدمحمدعلى روضاتى، نامى ماندگار در عرصه 

علم و دانش خواهد بود.

آن مرح���وم، در زادروز والدت اميرالمؤمنين على 
عليه الس���الم در 13 رج���ب 1348ق )1308ش( در 
اصفه���ان، در بيت علم و فقاه���ت و فضيلت زاده 
شد. پ���در بزرگ���وارش مرح���وم حجت االس���الم آقا 
1356ق(   -  1319( روضات���ى  سيدمحمدهاش���م 
فاضل���ى فرزان���ه و آشناى فنون معق���ول و منقول 
ک���ه در روز پنجشنب���ه 27 جم���ادى االول���ى  ب���ود 
کوفه، در 37 سالگى غرق شد  1356 ق، در ش���ط 

ک خفت.2 و در وادى السالم نجف، به خا

گردان مبّرز آیات عظام: سيدابوالحسن  وى از شا
اصفهان���ى، مي���رزاى نائين���ى، آقاضي���اء عراق���ى و 
شيخ محمدحسي���ن غ���روى اصفهان���ى و صاحب 
تأليفات���ى مانن���د: حاشيه مغن���ى، حاشيه رسائل 
کشف المراد  و مکاس���ب و تصحي���ح و تعليق���ه ب���ر 
عالمه، و تقري���رات دروس استادانش بوده است 
و مرگ���ش در عنفوان جوانى، شورى و غوغايى در 

حوزه علميه نجف بر انگيخت.3

همچني���ن او فرزن���د مرح���وم حجت االس���الم ميرزا 
ق(   1360  -  1283( روضات���ى  ل الدي���ن  سيدجال
مي���رزا  العظم���ى  آی���ت اهلل   خ���اص  گ���ردان  شا از   -
محمدهاش���م چهارسوقى و صاح���ب آثارى چون: 

 2. آقا بزرگ تهرانى؛ نقباء البشر؛ ج 5، ص 561 � 562.
 3 محمدعلى روضاتى؛ زندگانى آیت اهلل  چهارسوقى؛ ص 105 � 111.
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مختل���ف  مج���الت  و  کتاب ه���ا  ب���ر  حاشي���ه   .13
)همانند مجّله آینده و آینه پژوهش(.

روز  صبحگ���اه  در  سالگ���ى،   83 در  مرح���وم،  آن 
 29( 1433ق  شعبان المعظ���م   29 پنجشنب���ه 
تي���ر 1391ش( چش���م از جه���ان فروبس���ت و ب���ه 
ک���ش  پا پيک���ر  پيوس���ت.  طاهرین���ش  موالي���ان 
عص���ر هم���ان روز، پ���س از تشييع باشک���وه و نماز 
آی���ت اهلل  سيدعبدالحسي���ن روضات���ى ب���ر آن، در 
قبرستان تخ���ت فوالد، در بقع���ه جدش صاحب 
ک سپ���رده شد و در غم فقدانش،  روضات به خا
پيام ه���اى تسليت ف���راوان از سوى مراجع عظام 
و دانشمن���دان انتش���ار یاف���ت. از جمل���ه آیت اهلل  

گرگانى در پيام خویش فرمود: العظمى علوى 

باسمه تعالى
العلماء باق���ون ما بقى الده���ر اعيانهم مفقودة و 

امثالهم فى القلوب موجودة.

ب���ا تأس���ف و ان���دوه، خب���ر ارتح���ال عال���م فرزانه، 
گرانمای���ه و دانشمن���د بلندپای���ه حضرت  محق���ق 
مستط���اب آیت اهلل آق���ای ح���اج سيدمحمدعلى 
روضاتى - اعلى اهلل مقام���ه الشریف - را دریافت 
نم���ودم. آن مرحوم یادگار پرافتخار بيت شریف و 
عظي���م صاحب روضات و ملجأ و مرجع محققان 
و اندیشمن���دان و مرّبى عالم���ان و فاضالن خطه 
علم خي���ز و دانش پرور اصفه���ان - صانها اهلل عن 
الحدث���ان - ب���ود و آث���ار ماندگ���ارش هم���اره مورد 
توج���ه و استفادۀ علما و فضال خواه���د بود و نام 

نيکش، پرافتخار و جاودانه خواهد ماند.

اين جان���ب، اي���ن مصيب���ت ب���زرگ را ب���ه محض���ر 
مقدس حضرت بقي���ةاهلل االعظم - ارواحنا فداه 
گردان آن محقق  - و حوزه علمي���ه اصفهان و شا
بزرگوار و بي���ت شریف »صاحب روضات« تسليت 
ع���رض نموده و از خداوند متعال علو درجات آن 

فقيد علم و دانش را مسئلت مى نمایم.
محمدعلى العلوی 
29 شعبان المعظم 1433

11. تصحيح سم���اء المقال فى علم الرجال )ج 1(. 
کلباسى؛ نوشتۀ آیت اهلل  ميرزا ابوالهدى 

12. تصحي���ح مکارم اآلث���ار )هم���راه ب���ا اضاف���ات و 
کنون(؛ تعليقات و توضيحات فراوان، 8 مجلد تا 
13. تصحي���ح االوائل )نوشتۀ سيدمحمد مقدس 
اصفهان���ى، با تحقي���ق و تنظي���م و تدوين معظم 

له(؛
14. تصحي���ح عبقات االن���وار )ميرحام���د حسي���ن، 
مجلدات حدیث ثقلين و سفينه و منزلت، 6 ج(؛
15. تصحيح مناهج المعارف )ميرابوالقاسم جعفر 

کبير، ج1(؛
16. تصحيح کشف المراد )عالمه حلى، با تعليقات 

پدرش سيدمحمد هاشم روضاتى(؛
المتألهي���ن  )ص���در  خلق االعم���ال  تصحي���ح   .17

شيرازى(؛
ح نّظام؛ 18. تصحيح حاشيه مال عبداهلل  و شر

19. حاشيه بر زندگى نامه عالمه مجلسى )نوشته 
استاد سيدمصلح الدين مهدوى(؛

کوشش  20. اسن���ادى از خاندان روضاتي���ان )به 
رسول جعفریان(؛

ب. آثار غیرچاپى
کت���اب   27 ج���زو  )مست���درک  ریاض االب���رار   .1

بحاراالنوار در اجازات علماء شيعه(؛
2. فيض البارى )زندگى نامه مفصل شيخ الطائفه 

شيخ مرتضى انصارى(؛
کاب���ر )جام���ع آث���ار منظ���وم و منثور  3. دي���وان اال

کان(؛ نيا
چه���ارده  زندگ���ى  و  )فضائ���ل  طاه���ره  عت���رت   .4

معصوم(؛
کب منتشره در احوال اعيان شجره؛ کوا  .5

ح حال سيد رضى؛ 6. شر
انس���اب  ف���ى  المج���دى  تصحي���ح  و  تحقي���ق   .7

الطالبين؛
8. تصحيح متن نهج البالغه؛
9. جامع االنساب )ج 2 و 3(؛

ح روضات الجنات )ج 2 و 3(؛ 10. شر
11. خاندان عالمه مجلسى؛

که اميد  12. مک���ارم اآلثار )مجلدات باقيمان���ده( 
است به زودی به چاپ رسد.

رس���ول  آقای���ان:  حض���رات  )به وي���ژه  محض���رش 
جعفری���ان، رض���ا مخت���اری، جوی���ا جهانبخ���ش، 
مجي���د ه���ادی زاده، حام���د ناج���ى، سيدمحم���د 
سجادی و محمدرضا زادهوش(، آنها را به خوبى 
که هم���ه الگوی  احي���ا و عرض���ه دارند. آث���ارش - 
دق���ت و تحقي���ق و ضرب المث���ل بح���ث و تدقيق 

است - عبارتند از:

الف( آثار چاپى
ح روضات الجنات )ج 1(؛ 1. شر

انس���اب  ح  ش���ر  ،)1 )ج  جامع االنس���اب   .2
خاندان هاى موسوى؛

3. زندگان���ى آی���ت اهلل  چهارسوق���ى و رج���ال دیگر 
شيعه )110 نفر(؛

کتابخانه هاى اصفهان  کتب خط���ى  4. فهرست 
)معرف���ى توصيفى و مشروح هشتاد نسخه خطى 

کتابخانه شخصى(؛
5. تعليق���ات بر: الذریعة ال���ى تصانيف الشيعة )ج 

2(؛
6. تکمل���ه: طبق���ات اعالم الشيع���ة )ب���ه اهتم���ام: 

محمد برکت(؛
گفت���ار )درب���ارۀ اج���ازات و زندگ���ى عالم���ه  7. دو 

مجلسى و آقا جمال خوانساری(؛
گفتار؛ 8. دومين دو 

ح احوال مال محمدعلى تونى؛ 9. شر
10. تصحي���ح روضات الجنات ف���ى تراجم العلماء 
والسادات )با تحشي���ه و فهارس(. نوشتۀ جّدش 

آیت اهلل  سيدمحمدباقر موسوى خوانسارى؛ 
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حکوم���ت رژی���م بع���ث در ح���وزه علمي���ه نج���ف 
اشرف، خود بيانگر رنج و جهاد مقدس وى عليه 

دشمنان اسالم بود.

که ب���ه بيشت���ر زبان ه���ای رايج  آث���ار فاخ���ر وى - 
دنيا مانند: فارس���ى، اردو، انگليسى ترجمه شده 

است- عبارتند از:

الف(کتاب هاى چاپى
1.حياة الرسول االعظم )3 ج(؛

2.موسوعة االم���ام اميرالمؤمنين عليه السالم )11 
ج(؛

3.موسوعة االمام الصادق عليه السالم )7 ج(؛
4.حياة االمام الحسن عليه السالم ) 2ج( )مرحوم 
کرده  فخرالدين حج���ازى آن را به فارسى ترجمه 

است(؛
5. حياة االمام الحسين عليه السالم )3 ج(؛

6. حياة االمام زين العابدين عليه السالم )2 ج(.
7. حياة االمام الباقر عليه السالم )2 ج(؛

8. حياة االم���ام موسى بن جعف���ر عليه السالم )2 
ج( )آق���اى محمدرض���ا عطاي���ى آن را ب���ه فارسى 

کرده است(؛ ترجمه 
9. حياة االمام الرضا عليه السالم؛ 

10. حياة االمام محمد الجواد عليه السالم؛
11. حي���اة االمام على اله���ادى عليه السالم )آقای 
کرده  محمدرضا عطايى آن را ب���ه فارسى ترجمه 

است(؛
12. حياة االمام الحسن العسکرى عليه السالم؛ 

تاري���خ اس���الم پرداخت و بني���اد تأليفات عظيم و 
فخي���م خود را فراه���م آورد. او بنا ب���ه نياز زمان و 
پاسخگويى به مسائل عصر خویش قلم به دست 
گرف���ت و مردانه به صحنه پيکار با دشمنان دين 
که جریان مارکسيستى در عراق  برخاست. آن گاه 
به تبليغات س���وء عليه مسائ���ل اجتماعى اسالم 
کتاب ه���اى »العم���ل و حق���وق  پرداختن���د، وى 
العامل فى االسالم« و »نظام الحکم فى االسالم« 
کتاب دیگر  و »نظ���ام التربية فى االس���الم« و چند 
ک���ه به زبان ه���ای مختل���ف ترجمه  را نگاش���ت - 
ش���د و نقشه شوم دشمن���ان اسالم را نقش بر آب 
که تا  کرد- اهتم���ام و پشتکارش به اندازه اى بود 
آخري���ن ماه هاى حيات شریفش، مشغول تأليف 
و نگ���ارش بود و در بسي���ارى از مسائل عقيدتى و 
کالمى، قلم زد و چهره حقيقت را روشن ساخت. 
گفته است���اد محمدعلى مهدوى راد: »مرحوم  به 
مرابط���ان  و  متفک���ران  دیده بان���ان،  از  قرش���ى، 
ک���ه در نجف اشرف در محضر  ارجمند اسالم بود 
عالم���ان بزرگ زانوى حقيقت جويى بر زمين زد و 
گرفت و  با توجه به نيازهاى زمان، قلم به دست 
نيازه���اى عصر خود را درک و ب���ر پایاه اين نيازها 
کرد. اين عال���م جليل القدر از سويى پاى  حرک���ت 
بر سنت داشت و بر عل���وم غنى اسالمى مسلط و 
کرده ب���ود و از سوى دیگر  نزد اساتي���د بنام تلمذ 
پ���اى بر تجدد داش���ت. آثار اي���ن بزرگ مرد داراى 
گى هاي���ى نظي���ر است���وارى قلم، نث���ر استوار و  ويژ
عالمان���ه و عمي���ق ب���ود. وى پنجاه س���ال درباره 
اهل بي���ت عليهم السالم قل���م زد، و زندگى ایشان 
تبلور زندگانى ائمه اطهار عليهم السالم بود. نگاه 
ایش���ان در سيره نویسى و تاريخ نویسى اهل بيت، 
نگ���اه تمدنى ب���ود و آثار ایشان مستن���د به منابع 

دست اول است«.

گذشته از تأليفات تاریخى  مرحوم عالم���ه قرشى، 
ب���ا هم���ت و پشتک���ار مردان���ه اش  و متع���ددش، 
کتابخان���ه عظي���م »مکتب���ة  دس���ت ب���ه تأسي���س 
که ده ها  االم���ام الحسن« - در چهار طبق���ه - زد 
کتاب چاپى و صدها نسخ���ه خطى و نوادر  ه���زار 
گ���رد آمده است و  مج���الت نجف و ع���راق در آنجا 
کتابخانه در شرای���ط دشوار  البت���ۀ تاسيس اي���ن 

 آیت اهلل باقر شریف قرشی
 )1344 - 1433 ق(

خ ب���زرگ جهان تشيع، است���اد عالمه آیت اهلل  موّر
آق���اى باق���ر شری���ف قرش���ى، یک���ى از محقق���ان و 
اندیشمندان نامى عراق و از مفاخر حوزۀ علميه 

نجف اشرف بود.

فقيد سعي���د در س���ال 1344ق، در نج���ف اشرف، 
پ���درش  ش���د.  زاده  فضيل���ت  و  عل���م  بي���ت  در 
روحان���ى فاض���ل مقدس شي���خ شری���ف و جّدش 
حجت االسالم و المسلمين شيخ مهدى بن شيخ 
ناصر ب���ن جاسم بن محم���د بن مسع���ود جعفرى 
گ���ردان آی���ات عظ���ام:  قرش���ى )م. 1312 ق( - از شا
کاظمى -  ميرزاى شي���رازى و شيخ محمد حسين 
و خاندانش همه از رج���ال علمى نجف همچون: 
آیت اهلل  العظمى شيخ نوح قرشى )م 1300ق( بوده 
است )ر.ک: معارف الرجال؛ ج 3، ص 130 - 133(.

آن مرح���وم، پ���س از وفات پدرش، تح���ت تربيت 
ب���رادر بزرگ ت���رش عالم���ه شيخ ه���ادى قرشى )م. 
گرف���ت و مقدمات را ن���زد آیات: شيخ  1415( ق���رار 
کاشف الغطاء  محمدج���واد جزائرى و شيخ عل���ى 
و سط���وح را ن���زد آیات: شيخ عب���اس مظفر، شيخ 
محمدعلى دمشقى، شيخ بشير عاملى و سطوح 
آی���ات: سيدموس���ى بع���اج، شي���خ  ن���زد  عالي���ه را 
محمدتق���ى ايروان���ى، سيدعبدالکریم على خان، 
سيدمحم���ود مرعشى شوشترى، سيدعلى شّبر و 
ج فقه  گرفت و به دروس خار سيدباقر شخص فرا
ج  آیات عظام: آقاى حکي���م و آقاى خويى و خار
اصول آیت اهلل  شيخ محمدطاهر آل راضى حاضر 
گردان خاص استاد اخيرش  شد و از مالزمين و شا
گردی���د و مبان���ى علم���ى اش را است���وار ساخ���ت و 
همزمان به تدریس و تأليف پرداخت. او ساليان 
که  ف���راوان به تدریس عل���وم ادبى - ت���ا بدان جا 
ب���ه وى لق���ب »اخف���ش« داده بودن���د - و منطق 
کفای���ه(  و سط���وح عالي���ه )رسائ���ل و مکاس���ب و 
کن���ار آن تقري���رات دروس  اشتغ���ال داش���ت و در 
استادانش را نيز نگاشت تا آنکه یکسره به تاليف 
»موسوع���ة المعصومين عليهم السالم« روى آورد 
ک���اوش در سي���ره ائم���ه اطهار و  ک���اوى و  و ب���ه وا
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اين جانب اين ضایعه اسف انگيز را به حوزه هاى 
علمي���ه - مخصوص���ًا حوزه ب���زرگ و جهانى نجف 
اش���رف - و عم���وم وابستگان به ایش���ان تسليت 
ع���رض نم���وده و ب���راى آن مرحوم عل���ّو درجات و 
ب���راى خاندان شری���ف قرشى صبر جمي���ل و اجر 

جزيل مسئلت مى نمایم. لطف اهلل  صافى.

آیت اهلل  علی علمی اردبيلی
آیت اهلل  آقای حاج ميرزا على علمى اردبيلى، یکى 
از علم���اى مشهور ح���وزۀ علمي���ه مشهد مقدس 
بود. فقيد سعي���د در عيد سعيد غدير سال 1360 
ق )1320 ش(، در شهر قم، در بيت علم و فقاهت 

زاده شد. 

پ���در بزرگوارش عال���م فقيه مرح���وم آیت اهلل  حاج 
شي���خ محم���د علم���ى اردبيل���ى )1327 - 6 ذى 
گردان آیات عظام: حاج آقا  الحجة 1407 ( - از شا
حسي���ن قمى و ميرزا محمد آق���ازاده )در مشهد(، 
ح���اج شي���خ عبدالکری���م حاي���رى و سيدمحم���د 
کوهکم���رى )در ق���م( و سي���د ابوالحسن  حج���ت 
اصفهان���ى و ح���اج شي���خ حسين حل���ى )در نجف 
اش���رف( و صاحب آث���ارى چون: ذخي���رة المعاد، 

کتاب الصالة و القواعد الفقهية بوده است.5

کودک���ى، همراه پدر بزرگوارش  آن مرحوم، پس از 
رهسپ���ار نجف اشرف شد و ادبيات را نزد  مرحوم 
شي���خ محمدعلى مدرس افغان���ى و سطوح را نزد 
حضرات آیات: وال���د بزرگوارش، حاج سيدمحمد 
شاه���رودی و شي���خ مجتب���ى لنکران���ى آموخ���ت 
و پ���س از آن ب���ه درس ه���ای آی���ات عظ���ام: ام���ام 
خمين���ى، آقای خوئ���ى و شهي���د سيدمحمد باقر 
صدر حاضر شد و بهره هاى فراوان برد. سپس در 
سال 1347ش، هم���راه پدرش به مشهد مقدس 
آم���د و در دروس فقه آی���ت اهلل  العظمى ميالنى و 
کجورى و  دروس فلسف���ه عالمه  شي���خ عبدالنبى 
درس اص���ول پدر بزرگوارش حاضر شد و به درجه 
اجته���اد نائل آم���د و ساليان بسي���ار به تدریس و 
تألي���ف و تحقي���ق پرداخت و آثار ف���راوان فقهى و 
ج فق���ه و اصول  فلسف���ى پدی���د آورد و درس خ���ار

لى؛ »اسوه هاى حوزه: آی���ت اهلل  شيخ محمد علمى  5. غالمرض���ا جال
اردبيلى«، نگاه حوزه، ش 24، اسفند 1375ش(.

طهارت و صالة( )12 ج(؛
3. تقريرات درس اصول آیت اهلل  خويى؛

4. الدروس المنطقيه؛
ح الفيه ابن الناظم؛ 5. شر

ک؛ 6. من هنا و هنا
7. قاعدة ال ضرر و ال ضرار )از تقرير درس سيدباقر 

شخص(؛
ح لمعه. 8. تعليقه بر مکاسب و شر

آن مرح���وم در 89 سالگ���ى، در روز یکشنب���ه 26 
رجب الخير 1433 )28 خرداد 1391 ش(، چشم از 
جهان فروبست و به مواليان طاهرینش پيوست. 
کربال و  کش هم���ان روز پس از تشيي���ع در  پيک���ر پا
نج���ف و ط���واف مرق���د مق���دس اميرالمؤمني���ن و 
اباعبداهلل  الحسين عليه السالم و پس از نماز آیت 
اهلل العظمى سيدمحمدسعيد حکيم در کتابخانه 

ک سپرده شد. امام حسن مجتبى)ع( به خا

در پى درگذشت آن عالم بزرگوار، از سوى مراجع 
معظ���م تقليد و مجام���ع علمى و فرهنگ���ى ايران 
و ع���راق، پيام هاى تسليت متع���دد صادر شد. از 
گلپایگانى، در پيام  جمله آیت اهلل  العظمى صافى 

خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
»ثلم���ه جبران ناپذي���ر ارتحال عال���م جليل القدر، 
بزرگ���وار  خ  م���ور و  نویسن���ده  نام���دار،  محق���ق 
حجت االس���الم و المسلمين آقاى حاج شيخ باقر 
شریف قرشى موجب تأثر و تأسف عميق حوزه ها 
و جوامع علمى و دانش پژوهى و عموم آشنایان 
به فضاي���ل و خدمات ایشان به مکتب اهل بيت 
گردید. آن فقيد علم و تحقيق در نشر  عليه السالم 
آث���ار و معارف ائمه عليهم السالم با قلم شيوا و در 
کمال دقت و تثبت، تأليفات مفيد و ارزنده اى از 
که م���ورد استفاده علما  گذاشت  خود به یادگ���ار 
و دانش پژوه���ان مى باشد و حيات طيبه خود را 
در خدم���ت به عل���م و معرفت سپ���رى نمود. خأل 
وج���ودى مثل او خسارت ب���زرگ علمى است و از 
گرامى  کتابخانه به نام نامى و اسم  جمله آث���ار او 
حضرت ام���ام حسن عليه الس���الم است. شکراهلل  

مساعيه الجليلة.

13. حياة االمام المهدى )عج(؛
14. حي���اة سيدة نس���اء العالمين فاطم���ة الزهراء 

عليهاالسالم؛ 
15. السيدة زینب رائدة الجهاد فى االسالم؛

16. العباس بن عل���ى رائ���د الکرام���ة والف���داء ف���ى 
االسالم )آقاى سيدحسن اسالمى آن را به فارسى 

کرده است(؛ ترجمه 
17. حياة مسلم بن عقيل الخالد؛

18. ابوطالب حامى االسالم؛
19. حياة فاطمة بنت اسد؛

20. حياة مختاربن ابى عبيد الثقفى؛
21. العم���ل و حقوق العامل ف���ى االسالم )مرحوم 
آق���اى محمدحس���ن بکاي���ى آن را ب���ه فارس���ى و 
مترجم���ان مختلف به بيست زب���ان دیگر ترجمه 

کرده اند(.
22. نظ���ام الحک���م و االدارة ف���ى االس���الم )آق���اى 
کرده  عباسعلى سلطانى آن را ب���ه فارسى ترجمه 

است(؛
23. النظام السياسى فى االسالم؛

24. نظام االسرة فى االسالم؛
25. النظام التربوى فى االسالم؛

26. المرأة فى رحاب االسالم؛
27. االسالم و حقوق االنسان؛

28. سالمة القرآن من التحریف؛
29. السجود على التربة الحسينية؛

30. اهل البيت فى رحاب القرآن؛
ل السنة النبویة؛ 31. اهل البيت فى ظال

32. اخالق النبى)ص( و اهل بيته؛
33. مؤتمر السقيفة؛

34. مؤتمر الشورى الذى لم یقرر حق لالّمة؛
35. االسالم منهج مشرق للحياة؛

36. الفقه االسالمى تأسيسه، اصالته و مدارکه؛
37. برائة الشيعة من الغلو و الغالة؛

38. هذه هى الشيعة؛
39. الشيعة والصحابة؛

40. حقيقة معاویة بن ابى سفيان؛

ب( آثار غیرچاپى 
1. ایضاح الکفایة )4 ج(؛

2. تقريرات درس فق���ه آیت اهلل  خويى )مکاسب، 
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حاج شيخ مه���دى الهى قمشه اى و دکتر مهدى 
حاي���رى يزدى حاض���ر شد و مبان���ى علمى اش را 
است���وار ساخت و اين درس ها را با هم حجره اش 
مرح���وم آی���ت اهلل  سي���د هاش���م حسين���ى تهرانى 
مباحثه مى نم���ود و همزمان به اقامۀ جماعت و 
تبليغ دين و تفسير قرآن در مسجد چهل تن بازار 
مى پرداخت )از سال 1336ش(. از سال 1342ش 
، وارد مي���دان مبارزه با رژیم ش���اه شد و از سوى 
ام���ام خمين���ى ب���ه عضوی���ت در ش���وراى روحانى 
»ح���زب مؤتلف���ه اسالم���ى« - هم���راه شهي���دان: 
استاد مرتض���ى مطهرى و سيدمحم���د بهشتى و 
مرحوم حاج شيخ احمد مواليى - انتخاب شد و 
پس از ترور حسنعلى منصور در اول بهمن 1343 
که  کم���ه و به اع���دام محکوم شد  دستگي���ر و محا
ب���ا تالش ه���ای مرحوم آی���ت اهلل العظم���ى حکيم 
حک���م اعدام به حبس ابد و پ���س از آن به پانزده 
س���ال زندان با اعمال شاق���ه در تهران و برازجان 
محکوم شد و در زندان به تدریس علوم اسالمى 
)تفسي���ر ق���رآن و حدیث و نهج البالغ���ه، و سطوح 
عالي���ه: رسائ���ل و مکاس���ب و اصول فق���ه مظفر و 
ح لمعه( پرداخ���ت و بسياری مانن���د آقایان:  ش���ر
ل رفي���ع،  سيدکاظ���م موس���وی بجن���وردی، ج���ال
جواد منصوری، حبيب اهلل عسکراوالدی، عباس 
شيبانى، سيداسداهلل الجوردی، عباس آقازمانى 
گ���ردان او بودن���د. در س���ال 1356ش، پ���س  از شا
گذران���دن سي���زده س���ال زن���دان، آزاد شد و به  از 
عضویت شوراى مرکزى »جامعه روحانيت مبارز« 
درآمد و در تم���ام مبارزات روحاني���ت، شجاعانه 
و فعاالن���ه شرک���ت ُجس���ت و با مهاج���رت امام به 
پاری���س، راه���ى فرانس���ه شد و م���ورد تکری���م امام 
گرفت و پيش از ورود ام���ام به ايران،  راحل ق���رار 
به تهران آمد و مسئوليت »کميته استقبال« را بر 

گرفت. عهده 

پس از پيروزى انقالب، مناصب متعدد سياسى، 
همچون: نمایندگى امام خمينى)ره( در: شوراى 
کل  اصناف، مراسم ح���ج )1358ش(، ژاندارمرى 
کش���ور و نمایندگى مجلس شوراى اسالمى )دوره 
)دوره  رهب���رى  خبرگ���ان  مجل���س   ، دوم(  و  اول 
اول و دوم( و اخي���راً مسئولي���ت »مرک���ز رسيدگ���ى 

آن مرح���وم در 71 سالگ���ى ب���ر اث���ر سکت���ه مغزى، 
1391ش  شهري���ور   8 چهارشنب���ه  روز  در 
گفت و  )11شوال المک���رم 1433ق( ب���درود حيات 
کش در روز پنجشنب���ه )9 شهريور( پس از  پيک���ر پا
تشيي���ع از مسجد مالحي���در و نماز حجت االسالم 
والمسلمي���ن آق���ای حاج شي���خ مه���دی مروارید  
ب���ر آن، در صح���ن جمهورى اسالمى ح���رم مطهر 

ک سپرده شد. حضرت امام رضا)ع( به خا

آیت اهلل محمد باقر انوارى
آیت اهلل  آقاى حاج شيخ محمدباقر محيى الدين 
ان���وارى، یک���ى از علم���ا و فض���ال و ارک���ان جامع���ۀ 

روحانيت مبارز تهران بود.

فقي���د سعيد در س���ال 1305ش )1345ق(، در قم 
به هنگام تحصيل پدر بزرگوارش مرحوم آیت اهلل  
گردان  که از شا حاج شيخ زين العابدين انوارى - 
کبير قم���ى، حاج  آی���ات عظ���ام: شي���خ ابوالقاسم 
شي���خ عبدالکری���م حاي���رى ي���زدى و ح���اج سيد 
محمدتق���ى خوانسارى ب���ود - زاده شد و در پنج 
ک���ه در 1310ش به امر  سالگ���ى به همراه پدرش - 
آی���ت اهلل  حايرى ب���ه همدان عزیم���ت رفت6 - به 
ک���رد و پ���س از تحصيالت  شه���ر هم���دان عزیمت 
ابتداي���ى در مدرس���ه شرافت، در س���ال 1322ش 
ب���ه تحصي���ل علوم دین���ى پرداخت و ن���زد پدرش 
ادبي���ات ) سيوط���ى و مغن���ى ( و حاشي���ه و معالم 
ح  گرف���ت و در 1324 ش، ب���ه ق���م آم���د و شر را فرا
گرف���ت و پس از دو سال، در 1326 ش  لمعه را فرا
ب���ه ته���ران رف���ت و در مدرسه مروى ب���ه تحصيل 
سط���وح عاليه ن���زد حض���رات آیات: سي���د عباس 
فشارک���ى، ميرزا احمد آشتيان���ى، آقا عماد رشتى، 
سيدمحم���د حسي���ن شي���رازی و مي���رزا يوس���ف 
ج  ايروان���ى پرداخ���ت و پس از آن ب���ه دروس خار
فقه و اصول آی���ت اهلل  العظمى حاج شيخ محمد 
تق���ى آملى و آی���ت اهلل  حاج ميرزا احم���د آشتيانى 
است���اد  منظوم���ه  ح  ش���ر دروس  و  س���ال(  )پن���ج 
شهي���د مرتضى مطهرى و عالم���ه ميرزا ابوالحسن 
شعران���ى، و دروس اسف���ار مرحوم آی���ت اهلل  سيد 
ابوالحس���ن رفيعى قزوینى و درس اشارات حکيم 

گنجينه دانشمندان؛ ج 7، ص 396.  6. شریف رازی؛ 

و فلسف���ه اش در مدرسه آی���ت اهلل  خويى مشهور 
ب���ود. تواض���ع و ساده زیست���ى و دورى از شه���رت 
و عل���م و نظم و دقت���ش او را محب���وب فاضالن و 

طالب حوزه مشهد ساخته بود.

آثار چاپى اش عبارتند از:
1. دليل الفقه )4 ج(؛

بدای���ة  ح  )ش���ر البدای���ة  اس���رار  ال���ى  الهدای���ة   .2
الحکمة(؛

ح نهایة الحکمة )2 ج(؛ 3. شر
4. فرهنگ فلسفه و اعالم وابسته )6 ج(؛

5. مقدمه اى بر اقتصاد اسالمى؛ 
کلى مارکسيسم؛ 6. نگرشى بر خطوط 

7. منطق براى همه؛
8. شناخت از دید فلسفه و علم؛

ح باب الحادى عشر؛ 9. دليل الفکر فى شر
10. اخالق یا طّب روحانى.

و آثار غیرچاپى اش هم عبارتند از: 
ح المختصر النافع )10 ج(؛ 1. الفقه الجامع فى شر

2. االصول المنّقحة )7 ج(؛

3. تنقي���ح االص���ول. تقري���رات درس اصول حاج 
شيخ محمدعلمى اردبيلى؛

ج فقه و اصول اساتيد؛ 4. تقريرات دروس خار

5. تعاليق على »کفایة االصول«؛

6. تعاليق على »الجوهر النضيد«.
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با حض���ور صده���ا نف���ر از مسج���د دانشگ���اه امام 
صادق عليه الس���الم تشييع و پس از نماز آیت اهلل  
کن���ى، در حرم  ح���اج شي���خ محمدرضا مه���دوى 
ک  حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السالم به خا
سپرده شد. در غم فقدانش، مقام معظم رهبرى 

فرمود:

»بسم اهلل  الرحمن الرحيم

درگذش���ت عال���م مجاه���د مرحوم آی���ت اهلل  آقاى 
حاج شي���خ محى الدين ان���وارى رحمت اهلل  عليه 
را ب���ه بازماندگ���ان محترم و هم���ه ارادتمندان به 

ایشان تسليت عرض مى کنم.

اين عالم بزرگوار در شمار نقش آفرینان روحانيت 
مب���ارز در دوران طاغ���وت بود و سال ه���اى دراز، 
کرده  رن���ج زندان هاى آن رژیم ستمگ���ر را تحمل 
بودن���د و در دوران جمه���ورى اسالم���ى هم���واره 
گ���ون بودند.  گونا منشأ خدم���ات در بخش هاى 
روحي���ه خيرخ���واه و خ���دوم و سرش���ار از صف���ا و 
نجاب���ت، شخصيت���ى محب���وب از اي���ن روحان���ى 

بزرگوار ساخته بود. رحمه اهلل.

از خداون���د متع���ال مزید رحم���ت ومغفرتش را بر 
ایشان مسئلت مى نمایم.

سيد على خامنه اى، 23 مهر 1391«.

ب���ه امور مساجد« و هم امام���ت جماعت مسجد 
جام���ع سمنگان نارم���ک را بر عه���ده داشت و تا 
پایان عم���رش به خدم���ت به م���ردم و روحانيت 
و ائم���ه جماعات تهران اشتغ���ال داشت.7 از وى 
مجموعه اى از اعالميه ها، مقاالت و سخنرانى ها 
بر ج���اى مان���ده اس���ت. آن مرحوم، ب���ا چهره ای 
گش���اده و ب���ا محب���ت، ب���ه خدم���ت ب���ه همگ���ان 
مى پرداخ���ت و ب���ا تبسّم���ى دلنشي���ن ب���ا دیگران 
ک���ه از دست���ش بر  برخ���ورد مى نم���ود. او ت���ا آنج���ا 
مى آم���د، در راه رف���ع حواي���ج و نيازه���ای م���ردم 
او  درب���ارۀ  کن���ى  مه���دوی  آی���ت اهلل  مى کوشي���د. 
مى گوی���د: »ایشان، اه���ل محبت ب���ود و لذا همه 
ایش���ان را قب���ول داشتند. همواره ب���ه دنبال حل 
که ب���ه ایشان  کس���ى  مشک���الت م���ردم ب���ود و هر 
مراجع���ه مى کرد، از او جواب »ن���ه« نمى شنيد. با 
اینکه سال ها در زندان های رژیم شاه بود و پس 
از انقالب مى توانست بسي���اری از مسئوليت  ها را 
ب���ر عهده بگي���رد و وارد مسائ���ل اجرايى شود، اما 
ک���ار را نکرد. با هم���ۀ مراتب علمى  گاه اين  هي���چ 
و سواب���ق مبارزات���ى، در براب���ر همگ���ان مخصوصًا 
که بود  ط���الب جوان، بسيار متواضع بود و هر جا 

به اطرافيان خود روحيه و نشاط مى داد«.

او در 86 سالگ���ى، در روز یکشنب���ه 23 مهرم���اه 
1391ش )27 ذیقع���ده 1433ق( چش���م از جهان 
کش در روز سه شنبه 25 مهر،  فروبس���ت و پيکر پا

 7. خبرگ���ان مل���ت؛ ج 2، ص 95 � 97 )زندگى نام���ه خ���ود نوش���ت(، 
فرهنگنامه رجال روحانى امام خمينى، ج 1، ص 68 � 69.


