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آثارش عبارتند از:
1.تحقی���ق: بصائ���ر الدرج���ات )محمدبن حس���ن صفار 

قمی(؛
2.البرهان علی وجود صاحب الزمان )عج(؛

3.اجوبة االستفتائات )ج1(؛
4.حاشیه بر عروة اوثقی؛

5.اعمال حج و مدینه؛
6.تصحی���ح: کتاب مکاس���ب و هدایة الطال���ب )میرزا 

فتاح شهیدی(؛
7.ادعیه و اعمال حج؛

8.ادعیه نماز شب.

آن مرح���وم، در 85 سالگی، در روز سه شنبه اول رمضان 
المب���ارک 1432ق )11 م���رداد 1390 ش( ب���درود حیات 
گف���ت و پیک���رش روز پنجشنبه پس از تشیی���ع، در وادی 

ک سپرده شد. رحمت به خا

دکتر موسوی بهبهانی
است���اد دکتر حاج سی���د علی موسوی بهبهان���ی، یکی از 
محقق���ان و مصححان آث���ار فلسفی و کالمی ب���ود. فقید 
سعید، در آذر 1305 )1346ق(، در بهبهان، در بیت علم 
و فضیل���ت زاده شد. پدرش حجة االس���الم والمسلمین 
از  1385ق(  )م.  موس���وی  سیدمحمدحسی���ن  ح���اج 
گردان آیات عظام: می���رزای نائینی، آقا ضیاء عراقی  شا
و سیدابوالحس���ن اصفهان���ی و ج���ّدش آی���ت اهلل ح���اج 
یعه بهبهان���ی )1270 - 1370ق(  سیدمحم���د ناظم الشر
گردان آیات عظام:  از مشاهی���ر علمای خوزست���ان و از شا
آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، شیخ هادی 
کانش ه���م از علما و عرف���ا و بزرگان  تهران���ی و اج���داد و نیا

آیت اهلل کوچه باغی
یزی،  آی���ت اهلل آقای حاج می���رزا محسن کوچه باغ���ی تبر

یز بود. یکی از علمای مشهور تبر

بی���ع االول 1345ق )1305ق(،  ر  11 فقی���د سعی���د در 
ی���ز، در بی���ت عل���م و فضیل���ت زاده ش���د. پ���درش  در تبر
مرح���وم ح���اج شی���خ عباسعل���ی کوچه باغ���ی، یک���ی از 
گ���ردان آیت اهلل  یز و از شا است���ادان و ائمه جماع���ات تبر
سیدابوالحسن انگجی بود. آن مرحوم، پس از نوجوانی، 
بی���ت و هدای���ت وال���د بزرگ���وارش ب���ه آموختن  تح���ت تر
ادبی���ات و سط���وح ن���زد حض���رات آی���ات: شیخ حسین 
کبر نحوی، سیدعلی موالنا،  شنب غازان���ی، شیخ علی ا
ی و میرزا فتاح شهیدی پرداخت و بیش  میرزا رضی زنوز
از هم���ه از مرح���وم شهی���دی، بهره های بسیار ب���رد و یکی 
یژه ایش���ان به شمار آم���د و دروس رسائل و  گ���ردان و از شا
مکاس���ب و کفای���ه را ن���زد ان بزرگوار فرا گرف���ت؛ سپس به 
نجف اشرف مهاجرت کرد و به دروس فقه و اصول آیات 
عظ���ام: آق���ای حکیم، آق���ای خوی���ی، سیدعبدالهادی 
ی، شیخ حسین حلی و شیخ علی کاشف الغطاء  شیراز
حاض���ر شد و بهره های فراوان ب���رد و از تنی چند از آنان به 
یاف���ت اجازه اجته���اد نائل آمد. سپس ب���ه زادگاهش  در
ی���س و تألیف و اقامۀ جماعت و ارشاد  بازگش���ت و به تدر
مؤمن���ان پرداخت. او، از دوران جوانی در صحن مسجد 
ی���س اشتغ���ال داش���ت و در دو مسجد:  شی���خ لر ب���ه تدر
اصفهانی���ان )ظهر( و آی���ت اهلل انگجی )مغرب و عشا( به 
یز به خدمات  اقامه جماعت و حدود نیم قرن در شهر تبر

دینی و علمی پرداخت.

اخـبــــــــــار
درگذشتاگن

ناصر الدین انصاری قمݡݡیݡ
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12.عیون المسائل )غیرچاپی(، در فقه شیعه؛
بروج���ردی  اهلل  آی���ت  اص���ول  درس  ی���رات  تقر  .13

)غیرچاپی(؛

یرات درس فقه آیت اهلل بروجردی )غیرچاپی(؛ 14. تقر

شیخ عباسعل���ی  آی���ت اهلل  فق���ه  درس  ی���رات  تقر  .15
شاهرودی )غیرچاپی(.

سرانج���ام آن عال���م و محقق بزرگ���وار، در 85 سالگی، در 
بیع الثانی 1432ق( بدرود حیات  اسفن���د 1389ش )ر

ک سپرده شد. گفت و پیکرش در بهشت زهرا به خا

السالم حسینی امینی حجت ا
حضرت مستط���اب حجت االس���الم و المسلمین آقای 
حاج سیدجعف���ر حسین���ی امین���ی، یک���ی از مؤلف���ان و 

محققان حوزۀ علمیه قم بود.

آن مرح���وم، در 5 خرداد 1323ش )1363ق(، در نجف 
اش���رف، در خان���ه مرحوم ثق���ة االسالم ح���اج سیدحسن 
حسین���ی ی���زدی )دام���اد مرح���وم ح���اج شی���خ احم���د 
آخون���دی( زاده شد. مقدمات و سط���وح را نزد حضرات 
ی سیستانی، شیخ غالمرضا  آقایان: شیخ مراد بختی���ار
باقری، سیداسداهلل مدنی و شیخ مسلم ملکوتی سرابی 
ف���را گرف���ت و پ���س از آن ب���ه دروس خارج است���ادان بزرگ 
نج���ف، آیات عظام: امام خمینی،  آقای خویی، شهید 
سیدمحمدباق���ر ص���در و سیدعل���ی سیستان���ی حاض���ر 
ی���رات درس آنان را هم  ش���د و به���ره های فراوان ب���رد و تقر
نگاش���ت. در س���ال 1350ش )1391ق( در پ���ی اخ���راج 
ایرانیان از عراق، به قم آمد و در دروس فقه و اصول آیات 
ی، حاج آق���ا مرتضی  یعتم���دار عظ���ام: گلپایگان���ی، شر
حائ���ری و وحید خراسانی حاضر شد و مورد توجه ایشان 
ی���س و تألیف و  ق���رار گرف���ت و در کن���ار تحصیل، ب���ه تدر
تحقیق هم پرداخت. دایی ه���ای گرانقدرش مرحومان 
حج���ج اسالم آقای���ان: حاج شیخ عل���ی آخوندی و حاج 
شیخ محمد آخون���دی )صاحبان انتش���ارات معروف و 
پیشت���از در احی���ای کتب شیعه و نش���ر معارف اهل بیت 
علیهم الس���الم، »دارالکت���ب االسالمی���ة«، در ته���ران و 
نج���ف( و ابوالزوج���ه اش مرحوم آقای ح���اج شیخ کاظم 
گ���ردان آقای خوئی،  شاه���رودی از فضالی نجف و از شا
امام جماعت مسجد جعف���ری در خیابان »گوته« تهران 

)م. 1353ش/1394ق( بود.

ی انق���الب ب���ه چ���اپ و نش���ر آث���ار و  او پی���ش از پی���روز
ی  اعالمیه ه���ای ام���ام خمین���ی، اشتغال و پ���س از پیروز
انقالب ه���م سال ه���ا معاونت فرهنگ���ی مجمع جهانی 
اه���ل بیت را بر عهده داشت و برای تبلیغ اسالم و تشیع، 
ی را به اسالم و  پایی  رفت و گروه بسیار ب���ه کشورهای ارو

اسالم شناسی را پایه گذاری کرد و فلسفه و کالم اسالمی و 
یس نمود. وی  بی را تدر یخ و ادبیات زبان فارسی و عر تار
بی و انگلیسی مسلط ب���ود و صدها نفر از  ب���ر زبان های عر
گردی او را داشتند.  دانشمن���دان ایران و اروپا افتخ���ار شا
بر ادبی���ات عرب بسیار مسلط و اشع���ار الفیه ابن مالک و 
قصای���د معلقات سبع و اشعار منظومه حاجی سبزواری 

و تهذیب المنطق تفتازانی را از حفظ بود.

دکترمهدیمحققدربارۀویمینویسد:

ی���نوهمکارپیشینمندکترسیدعلی دوستدیر
موس���ویبهبهان���ی،نمون���هکامل���یازفرهیختگان
دی���اربهبهاناستکهفق���هوفلسفهوتربیتحوزهو
دانشگ���اهدراویکتاگردی���دهاست.اوبیشازپنجاه
یسدردبیرست���انودانشگاه سالاستک���هباتدر
ند، ودانشگاهه���ایاترختهلندوهلسینکیفنال
موج���بفخرومباه���اتایرانوایران���یگردیدهودر
مجام���عوکنگرهه���ایبینالمللی،اندیش���هوتفکر
دانشمن���دانناشناخت���هایران���یرامعرفیواهمیت
واصال���تفکرواندیشهعلمایشیع���هامامیهرادر
زمینههایعلومعقلیونقلیبازگوکردهاست.اواز
یژگ���یبرخورداربود:یکیذهنوقادوتسلطاوبر دوو
مناظرهومجادلهکهاورایکهتازمیدانیکردهبودکه
درآنبراستادعصارخردهمیگرفتواورابهبحثو
ج���دلمیکشانیدودیگرقریحهطنزوخوشطبعی
یازطالبراگرداوجمعمینمود. اوبودکهبسیار

یاسالمیبودکهآثار وی،ازچهرهه���ایماندگارجمهور
فراوانیازخویشبرجاینهاد.

آثارشعبارتنداز:
1.حکیماستراباد:میرداماد؛
2.کلیاتمعارفاسالمی؛

3.منطقابنحزماندلسی)ترجمه(؛
4.عیاردانش)تصحیح،ازعلینقیبناحمدبهبهانی(؛
5.چه���اردهرسال���هفارس���ی)تصحی���ح،ازصائنالدی���ن
علیبنترک���هاصفهانی(،باهمک���اریدکترسیدابراهیم

دیباجی؛
6.ال���دّرةالفاخ���رة)تصحی���ح،ازنورالدی���نعبدالرحمن

جامی(،همراهبا:شرحعبدالغفورالری؛
7.القبس���ات)تصحیح،ازمیرداماد)همراهبامقدمهای

تحلیلی(،باهمکاریدکترمهدیمحقق؛
8.اسامیقرآنووجهتسمیهآنها)غیرچاپی(؛

9.بخش���یازلغتنام���ۀدهخ���دا)ح���رفجی���م-2700
صفحه(؛

یدرتألیففرهنگمعین؛ 10.همکار
11. سیر حکمت و عرفان اسالمی در ایران )غیرچاپی(؛

ی؛ گنجینه دانشمندان؛ ج  یف راز تشیع بوده ان���د. )شر
3، ص242 - 244(.

آن مرحوم، پ���س از تحصیالت مقدمات و سطوح نزد پدر 
بزرگ���وارش، شیخ عبداله���ادی مجته���دی و سیدرض���ا 
مرتضوی، در سال 1325ش رهسپار حوزه علمیه قم شد 
و هم حج���رۀ آیت اهلل میرزا علی مشکینی گردید و سطوح 
عالی���ه را از حض���رت آی���ات: شی���خ عبدالج���واد سلهی، 
شیخ محمدعلی حایری کرمان���ی و سیدمحمد محقق 
داماد و آی���ت اهلل حاج سیداحمد خوانس���اری )شوارق( 
ف���را گرفت و پس از آن ب���ه دروس عالی آی���ت اهلل العظمی 
بروج���ردی و آی���ت اهلل ح���اج شیخ عباسعل���ی شاهرودی 
حاض���ر شد و بهره های فراوان ب���رد. او در همان سال ها در 
دانشک���ده »معق���ول و منقول« هم شرکت ک���رد و در سال 
1328ش، وارد دانشکدۀ حقوق شد و در سال 1332ش 
کارشناس���ی و در س���ال 1337ش دکترای حقوق گرفت. 
بدیع الزم���ان  آقای���ان:  دانشک���ده  ای���ن  در  استادان���ش 
فروزانف���ر، محم���ود شهاب���ی، موسی عمی���د، حسینعلی 
راش���د، سید حس���ن امام���ی، احم���د فردی���د، سیدعل���ی 
شایگ���ان و شیخ محم���د سنگلج���ی بودن���د. در س���ال 
یس در دانشکده  1330 ب���ه تهران مهاجرت کرد و ب���ه تدر
ادبی���ات و تحصی���ل فلسف���ه و ک���الم اسالمی ن���زد عالمه 
سیدمحمدکاظ���م عصار و فیلسوف نام���ی میرزا مهدی 
آشتیان���ی پرداخ���ت و ب���ه دع���وت دکت���ر محم���د معین، 
ب���ه سازم���ان لغت نامه دهخ���دا رفت و تألی���ف و تدوین 
ح���رف »جی���م« آن را )در 2700 صفح���ه، از س���ال 1336 تا 
یس  1350( ب���ر عهده گرفت. وی سالیان فراوان برای تدر
ب���ه دانشگاه ه���ای: امریک���ا، انگلی���س، کان���ادا، فنالند 
)1377 - 1379( و هلن���د )دانشگاه اترخت، سال های 
ی���س ایران شناسی و  1350 - 1353( رف���ت و کرس���ی تدر
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ی اسالم���ی ب���ود. وی در  چهره ه���ای ماندگ���ار جمه���ور
ی از عل���وم اسالم���ی همچ���ون: منط���ق، ادبیات  بسی���ار
ع���رب، فلسف���ه، روان شناس���ی و ادبی���ات فارس���ی، از 
تخص���ص و تسل���ط ن���ام برخ���وردار ب���ود و طب���ع شعر هم 
داش���ت. جامع علم و فض���ل و فضیلت ب���ود و آثارش در 

ین آثار در رشته های یادشده به شمار می رود. زمره بهتر

کتاب هایش عبارتند از:
ی؛ 1. منطق صور
2. منطق نظری؛

3. فرهنگ اصطالحات منطقی؛
4. ترجمه ایساغوجی؛

5. ترجمه ایقاظ النائمین؛
6. اصول صرف و نحو؛

ب���ه  ی نام���ه«،  »خوانسار )در  مق���االت  مجموع���ه   .7
گردش آق���ای دکتر احم���د کتاب���ی، به چاپ  هم���ت شا
رسی���ده اس���ت(. ای���ن مق���االت )چه���ل مقال���ه( شامل: 
مق���االت فلسف���ی و منطقی، مق���االت عرفان���ی، مقالت 
روان شناسی، مقاالت ادب���ی، تراجم احوال، نقد کتاب  

و مصاحبه ها  است.

ی���ن روزهای س���ال 1388ش، پس از  آن مرح���وم، در آخر
ی سرطان در 88  ماه ه���ا تحم���ل درد و رنج، ب���ر اثر بیم���ار
ک کشید و در بهشت زهرا به  سالگ���ی روی در نقاب خ���ا

ک سپرده شد. خا

استاد محمد فومی ئو ساوادا
دانشمن���د فقی���د مرحوم است���اد حاج محم���د قائم صفا 
یم  )فومی ئو ساوادا(، رهبر شیعیان ژاپن و مترجم قرآن کر

به زبان ژاپنی بود.

فقی���د سعی���د در ژانوی���ه 1924م )1344ق/1304ش(، 
در شه���ر »گیفو« در بخ���ش مرکزی ژاپ���ن زاده شد و پس از 

ی، در 67 سالگی، در  آن مرحوم، پ���س از یک دوره بیمار
روز 8 دی 1390 )4 صف���ر 1433ق( بدرود حیات گفت 
ک���ش روز جمعه، پ���س از تشیی���ع و نماز آیت اهلل  و پیک���ر پا
العظم���ی وحی���د، ب���ه نج���ف اشرف انتق���ال یاف���ت و در 
قبرست���ان وادی السالم، در روی قبر مرحوم آیت اهلل حاج 
ی گلپایگان���ی و مرحوم آیت اهلل حاج  شیخ عل���ی افتخار

ک سپرده شد. ینی به خا شیخ محمد غروی قزو

دکتر خوانساری
است���اد بزرگوار و دانشمند و عالم عالی مقدار مرحوم دکتر 
ی، یک���ی از محقق���ان و صاحب نظران  محم���د خوانسار

علوم فلسفی و منطقی بود.

 آن مرح���وم، در س���ال 1300ش )1340( در اصفه���ان زاده 
ش���د و پس از تحصیالت متوسط���ه، در سال 1319ش به 
اخ���ذ دیپلم از دانشسرای مقدمات���ی نائل آمد. سپس به 
دانشسرای عالی رفت و از محضر بزرگانی چون استادان 
گرانق���در آقای���ان: محمدتق���ی م���درس رض���وی، صادق 
رض���ازاده شف���ق، جالل الدی���ن همای���ی، ملک الشعراء 
کب���ر سیاس���ی، محمد معی���ن، غالمحسین  به���ار، علی ا
شیخ محمد حسی���ن  و  مه���دوی  یحی���ی  صدیق���ی، 
فاض���ل تون���ی در م���دت چه���ار س���ال بهره مند ش���د و در 
بیت���ی با احراز  س���ال 1323ش در رشت���ۀ فلسفه و علوم تر
رتب���ۀ اول فارغ التحصی���ل ش���د و پایان نام���ه اش - ک���ه با 
راهنمای���ی است���اد دکتر یحی���ی مه���دوی نگاشته شده 
ی���ن رساله س���ال شناخته ش���د و استادش به  ب���ود - بهتر
عن���وان جای���زه، یک ماه حق���وق خود را ب���ه او بخشود. آن 
مرح���وم، در اصفه���ان از محضر حضرات: می���رزا عباس 
نح���وی، آی���ت اهلل ح���اج آق���ا حسی���ن خادم���ی و آیت اهلل 
سیدعبدالحسی���ن طی���ب، عل���وم ادب���ی و سط���وح فقه 
و اص���ول و در ته���ران ه���م از عالم���ه شیخ محمدحسی���ن 
فاض���ل تونی، استاد جالل الدین همایی و آیت اهلل میرزا 
ابوالحس���ن شعران���ی عل���وم حکم���ت و منط���ق و فلسفه 
)ش���رح منظومه و اش���ارات( را فرا گرف���ت و عالمی جامع 
یس در دبیرستان ها  گردی���د. او از سال 1324ش، ب���ه تدر
ی���س در دانشگ���اه و در س���ال 1325 ب���ه  و سپ���س ب���ه تدر
تحصی���ل همزم���ان در رشته ادبیات فارس���ی پرداخت و 
در سال 1329 ب���ا گرفتن مدرک کارشناسی - با رتبه اول 
- وارد دورۀ دکت���ری ش���د و آن را هم با موفقیت گذرانید. 
یس شد و به اخذ درجه دکترا  در س���ال 1337 رهسپار پار
در رشته منط���ق و فلسفه - با درجه عالی - توفیق یافت. 
یس و تألیف  سپ���س به تهران بازگشت و عمرش را به تدر

گردان فراوان گذرانید. بیت شا و تحقیق و تر

او عض���و فرهنگست���ان زب���ان و ادب فارس���ی و یک���ی از 

تشیع رهنمون ساخت.

آثارش عبارتند از:

الف( کتاب های چاپی
1. ترجمه نهج البالغه؛

2. آشنایی با نهج البالغه؛
3. ترجمه و شرح صحیفه سجادیه؛

4. اقتصاد در فقه اسالمی؛
5. مالکیت زمین در اسالم؛

کرم )ص( برگرفته از بحاراالنوار؛ 6. داستهانهای پیامبر ا
7. داستان های امام علی )ع( برگرفته از بحاراالنوار؛

ی و تهذیب نفس؛ 8. خود ساز
9. جبر و تفویض از دیدگاه امام صادق )ع(؛

10. تفسیر سوره حمد؛
11. رنج نامه امیرالمؤمنین علیه السالم؛

12. تحقیق: تحفة االحباب )حاج شیخ عباس قمی(؛
13. تحقیق: مرآة العقول )ج 12 و 13، عالمه مجلسی(؛

14. تحقیق: خصائص امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 
)ع( )احمدبن شعیب نسائی(؛

ئمة )ابن  15. تحقی���ق: الفص���ول المهمة ف���ی معرف���ة اال
صّباغ مالکی(؛

یاض السالکین ف���ی شرح صحیفة سید  16. تحقی���ق: ر
ی(؛ الساجدین )سید علی خان مدنی شیراز

 ب( کتابهای غیرچاپی
1. ترجمه »البیان فی تفسیر القرآن« )آیت اهلل خویی(؛

یرات درس فقه )آیت اهلل خویی(؛ 2. تقر
یرات درس فقه )آیت اهلل سیستانی(؛ 3. تقر
یرات درس اصول )آیت اهلل خویی(؛ 4. تقر

یرات درس اصول )آیت اهلل وحید خراسانی(؛ 5. تقر
6. کشکول حسینی.
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برخی از آثارش عبارتند از:

1. رشحات المعارف فی التوحید الذاتی و الصفاتی )به 
چاپ رسیده(؛

2. رشحات العرفان )3 ج(؛

3. رشحات الحکمة )3 ج(؛

4. رشحات االخالق )4 ج: یقظه، توبه و انابه، محاسبه، 
تفکر و تذکر(؛

5. تعلیقه بر: اسفار؛

6. تعلیقه بر: شفا؛

7. تعلیقه بر: مصباح األنس؛

8. تعلیقه بر: کفایه؛

9. تعلیقه بر: مکاسب؛

10. تعلیقه بر: عروة الوثقی؛

11. تعلیقه بر: وسیلة النجاة؛

12. توضیح المسائل؛

13. عقاید اسالمی )توحید و نبوت و امامت(.

ی، در  سرانج���ام آن عالم بزرگوار، پس از ی���ک دوره بیمار
86 سالگ���ی در روز شنب���ه 17 دی 1390 )13 صفرالخی���ر 
کش روز  1433ق( چش���م از جه���ان ف���رو بست و پیک���ر پا
یکشنب���ه 18 دی پ���س از تشیی���ع باشکوه و نم���از آیت اهلل 
العظم���ی وحی���د خراسانی بر آن، در ح���رم مطهر حضرت 
معصوم���ه )س���الم اهلل علیه���ا( در مقابل مسج���د باالسر، 
جن���ب قب���ر مرح���وم حجت االس���الم و المسلمی���ن آق���ا 

ک سپرده شد. سیدجمال خویی به خا

ی از علما و فضالی  ی و استاِد بسیار میرزا هاشم اشکور
ق���م، مانند آی���ات عظام: امام خمین���ی و آقایان: مرعشی 
نجف���ی، می���رزا هاش���م آملی، می���رزا محمدتق���ی تهرانی، 
شی���خ محمدرض���ا طبس���ی نجف���ی و ح���اج سیدسجاد 
عل���وی گرگانی بود. معظم له، پ���س از کودکی و نوجوانی 
ب���ه تحصی���ل عل���وم دین���ی روی آورد و ن���زد است���ادان 
ی مانن���د: شیخ محمد لواسان���ی، سیدعباس  گرانق���در
زواره و سیدحسی���ن احم���دی، ادبی���ات و سط���وح و نزد 
پدر بزرگوارش و آی���ت اهلل شیخ محمدتقی آملی، سطوح 
عالی���ه و خ���ارج فق���ه و اصول را ف���را گرفت و پ���س از وفات 
پ���درش، به ج���ای ایش���ان در مسجد جام���ع - شبستان 
شاه آب���ادی - ب���ه اقامه جماع���ت و تفسیر ق���رآن و درس و 
بح���ث پرداخت و پس از چند س���ال، در سال 1373ق، 
ب���ه ق���م مهاج���رت ک���رد و در دروس آی���ات عظ���ام: آقای 
ی،  یعتمدار بروجردی، ام���ام خمینی، گلپایگان���ی، شر
یژه سالیان بسیار  کی شرکت کرد و به و محق���ق داماد و ارا
ک���ی بهره برد  از دروس فق���ه و اصول آی���ت اهلل العظمی ارا
گ���ردان معظم له به  ی���ن شا ی���ن و قدیمی تر و از معروف تر
شم���ار می رف���ت و در خ���الل تحصیل، سالی���ان بسیار به 
ی���س سط���وح عالیه و خ���ارج فقه و اص���ول و اخالق و  تدر
بیت نمود  گردان فراوان تر فلسف���ه و عرفان پرداخت و شا
ی، استادی، مصلحی  )از جمله حضرات آیات: خ���راز
گردان سط���وح عالی���ه ایشان به  ک���ی، مؤم���ن ک���ه از شا ارا

شمار می روند(.

آن مرحوم، از نخستین کسانی بود که به تأیید مرجعیت 
امام خمینی پرداخ���ت و در طول نهضت اسالمی مردم 
ایران به حمایت همه جانبه از آن برخاست و هماره، پای 
اعالمیه ه���ای جامعه مدرسین ح���وزه علمیه قم را امضا 

می نمود.

تحصی���الت دبیرستان و دانشگاه، ب���ه مطالعه و تحقیق 
در آیی���ن »شینت���و« و شاخ���ه ه���ای آن پرداخ���ت و در این 
زمین���ه، آث���ار متعدد پدی���د آورد. در س���ال 1974م پس از 
ید و پس  مطالع���ات و تحقیق���ات ف���راوان، به اس���الم گرو
از هف���ت س���ال تحقی���ق در مذاه���ب اسالم���ی، در سال 
ی���ج مجّدانه  1981م ب���ه تشی���ع در آم���د و از آن پ���س به ترو
مذه���ب اهل بی���ت )ع( و تألی���ف و تحقی���ق آث���ار شیعی 
هّم���ت گماشت. او بیش از سی سال از عمر پربارش را به 
یم  ترجمه و چاپ کتب اسالمی و شیعی، ترجمه قرآن کر
ب���ه ژاپن���ی )3 بار(، نگ���ارش مقاالت، ای���راد سخنرانی ها 
ی  در مجام���ع فرهنگ���ی و حض���ور در سف���ارت جمه���ور
اسالم���ی ب���رای معرف���ی تشی���ع و پاس���خ ب���ه پرسش های 
جوان���ان - ک���ه دسته دست���ه ب���ه دی���دارش م���ی رفتند - 
گذران���د و فرزن���دش حجت االسالم والمسلمین ابراهیم 
تاتسوایچ���ی ساوادا را هم به ح���وزه علمیه قم فرستاد که 
سال ه���ا از دروس عال���ی و خارج حوزه به���ره مند شد. به 
نوشت���ه استاد محمدحسن اخت���ری: »ایشان، از بندگان 
ک و برخوردار  صالح خداوند و دانشمن���دی مهذب و پا
از سجای���ای اخالقی و ص���الح و سداد عمل���ی بودند که 
یق گسترش و نشر  برکت خوی���ش را در طر سال ه���ا عمر پر
معارف اهل بی���ت علیهم الس���الم در سرزمین بافرهنگ 
و متم���دن ژاپن مصروف داشت و شی���وه زندگی و گفتار 

ایشان نیز آموزنده تقوا و پارسایی محسوب می گشت«.

وی، عضو مجم���ع عمومی »مجم���ع جهانی اهل بیت« 
علیهم الس���الم ب���ود و فرزندش آقای حاج شی���خ ابراهیم 
تاتس���و ساوادا هم مدیر مجمع اهلبیت علیهم السالم در 

توکیو می باشد.

یم به زبان ژاپنی است. از آثار وی سه بار ترجمه قرآن کر

آن مرح���وم در 88 سالگ���ی، در 20 دی 1390ش )10 ژانویه 
2012م( بدرود حیات گفت و پس از نماز فرزند بزرگوارش، 

ک سپرده شد. در قبرستان مسلمانان توکیو به خا

آیت اهلل شاه آبادی
حض���رت آیت اهلل آق���ای حاج شیخ محم���د شاه آبادی، 
یک���ی از علمای مشهور و مدّرسی���ن معروف حوزۀ علمیۀ 

قم به شمار می رفت.

آن مرح���وم، در ح���دود س���ال 1344ق )1304ش( در 
ته���ران، در بیت علم و فقاهت و فضلی���ت زاده شد. پدر 
بزرگوارش حضرت آیت اهلل آقای حاج میرزا محمدعلی  
شاه آب���ادی )1292 - 1369ق(، از اساطی���ن ب���زرگ فقه و 
گران  اصول و کالم و عرفان و فلسفه حوزۀ علمیه قم و از شا
مب���ّرز آیات عظام: می���رزای آشتیانی، آخون���د خراسانی، 
ی، می���رزا حسین خلیل���ی و آقا  می���رزا محمدتق���ی شیراز


