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اخبارفرهنیگ

پن���اه : ایشان با  10.حجت االس���ام عبدالحسی���ن خسرو
مقال���ۀ »هرمنوتیک و دیدگ���اه آیت اهلل مع���زی« به تبیین 
بحث موردنظ���ر خویش پرداختند. ایش���ان بیان کردند: 
مرحوم معزی در رساله »ف���ی تفسیر اآلیات المتشابهات 
من الق���رآن« در تفسیر آیه 62 سوره بقره، به نوعی به شبهۀ 
پلورالیس���م دین���ی پاس���خ می دهن���د . ب���ه گفت���ۀ آیت اهلل 
مع���زی، ظاهر آیه داللت دارد ب���ر اینكه فرقه های سه گانۀ 
ی و صابئی���ن در ص���ورت ایمان ب���ه وجود  یه���ود، نص���ار
صانع و معاد و عمل صالح که نزد عقل نیكو به شمار آید، 
در نجاتش���ان کفایت می کند؛ هرچند ایمان به پیامبری 
حض���رت محمد صلی اهلل علیه و آله وسلم و سایر عقاید 
حقه نداشته باشند. وی می نویسد این مطلب و مدلول 
بر خاف اجماع مسلمانان است و نباید چنین تفسیری 
از آی���ه ارائ���ه ک���رد. مرحوم معزی ب���رای اثب���ات حقانیت و 
ی اس���ام به آی���ه خاتمی���ت پیامبری،  نج���ات انحص���ار
استناد می کن���د. این آیه نه تنها بر خاتمیت پیامبری که 

بر خاتمیت رسالت نیز داللت می کند. 

ی���م مع���زی : عن���وان سخنران���ی ایش���ان »میر  11.دکت���ر مر
معزالدین نیای بزرگ خاندان معزی« بود.

یخی در  خانم معزی ضمن اش���اره به اهمیت تحلیل تار
آثار گذشتگان، ابراز داشتند: »دستخط ایشان بر تحفه 
سامی از نسخه ه���ای خطی کتابخانه شیخ محمدرضا 
موجود است.  نام فرزندان خاندان، همه با محمد  بوده 
ک���ه نش���ان می دهد شخ���ص اول در این خان���واده بسیار 

مهم بوده است«. 

از  معزالدی���ن  میرمحم���د   ...« دادن���د:  ادام���ه  ایش���ان 
شخصیت ه���ای برجست���ۀ دوره صفویه ب���وده است که 

2.قرائ���ت پی���ام حض���رت آی���ت اهلل سبحانی: ای���ن پیام 
توس���ط حجت االسام والمسلمین دکت���ر عبدالحسین 
پناه، استاد و عض���و برجستۀ پژوهشگاه فرهنگ و  خسرو

اندیشۀ اسامی ارائه شد.

3.  حجت االس���ام والمسلمی���ن جزائری )ام���ام جمعه 
اهواز و نماینده ولی فقیه در استان خوزستان( 

ایش���ان مرح���وم شی���خ محمدعل���ی مع���زی را محق���ق و 
فقیهی مبتكر و ن���وآور و مجاهد فی سبیل اهلل معرفی کرد 
یژگ���ی ایشان را برشمرد: اول آنك���ه ایشان در برخی  و دو و
اج���ازات اجته���اد را از جه���اد ف���ی سبی���ل اهلل سخت ت���ر 
دانسته ان���د و دوم، زعام���ت ام���ور م���ردم در همۀشئ���ون 
اجتماعی و  سیاسی را جانشینی وجود مقدس حضرت 

ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه برمی شمردند.

4. رضا معزی )به نمایندگی از خاندان معزی(

5. حض���رت آیت اهلل رض���ا استادی )سخن���ران مدعو(: 
ی���ان و انجمن آث���ار و مفاخر  ایش���ان ضم���ن تشك���ر از مجر
فرهنگ���ی، ص���دا و سیما، تدّی���ن مردم منطق���ه را مدیون 
مع���زی  محمدعل���ی  شی���خ  مرح���وم  چ���ون  علمای���ی 
دانست���ه، به سابق���ۀ دزفول و علم و فق���ه آن اشاره کردند. 
آن گ���اه ب���ه تاش ه���ای شی���خ محمدعل���ی مع���زی برای 
یژگی ه���ای این کتاب  تألی���ف »تجدی���د ال���دوارس« و و
اش���اره نمودند. ایشان در ادامه، ضم���ن معرفی عظمت 
شخصی���ت مع���زی، به آث���ار ایش���ان پرداخت���ه، تعلیقه بر 
ین���ی را دلی���ل اط���اع و  مرزبان نام���ه و نق���د تصحی���ح قزو

احاطۀ ایشان به ادبیات فارسی دانستند.

ی )استاندار خوزستان(  6.  سیدجعفر حجاز

یر فرهنگ و ارشاد اسامی( 7. سیدمحمد حسینی )وز

8.حج���ت االس���ام لطف ال���ه سپه���ر )مدی���ر ک���ل اداره 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان خوزستان( 

ی : ایشان ب���ا مقالۀ  9.حج���ت االس���ام محس���ن حی���در
ی���ه والیت فقیه از دیدگاه دو فقیه: شیخ محمدرضا   »نظر
و شی���خ محمدعل���ی مع���زی« در ای���ن همای���ش شرکت 

کردند. 

در ای���ن مقال���ه، ابتدا سه نكت���ۀ مقدماتی درب���اره کتاب 
»کلم���ة التق���وی« و مصن���ف آن، و نی���ز کت���اب »تجدی���د 
ال���دوارس« و مؤل���ف آن آم���ده اس���ت و در ادام���ه مسئله 
والی���ت فقیه و مبانی مختلف فقهای شیعه درباره آن به 

اختصار توضیح داده شده است.

مؤل���ف در بخش���ی دیگ���ر از مقالۀ خ���ود، بیان م���ی دارد: 
یه والی���ت فقی���ه را از منظر  شی���خ محمدرضا مع���زی نظر

مسلک نصب و نیابت مطرح کرده است.

همایش بزرگداشت چهلمین سال 
ارتحال مرحوم آیت اهلل العظمی  شیخ 
میرزا محمدعلی معزی دزفولی
گندمی  حمید سلیم 
كتابخانه ملی ایران عضوهیات علمی سازمان اسناد و 

اشاره
شهرستان دزفول در استان خوزستان، از شهرهای بزرگ 
فرهنگ���ی ایران زمین است. ای���ن شهر که مرحوم آیت اهلل 
یه فحول«  شی���خ محمدعلی مع���زی از آن با عن���وان »زاو
ی  نام می ب���رد، بزرگ���ان، اندیشمندان و عالم���ان بزرگوار
ی همایش ه���ا و  را در خ���ود پ���رورش داده اس���ت. برگ���زار
یک از این علمای بزرگ،  بوط ب���ه هر بزرگداشت های مر
فرصت���ی است ب���رای معرف���ی و شناسان���دن گوشه ای از 
فرهن���گ این سرزمی���ن که مهد علم و فرهن���گ و تمدن و 

معرفت است. 

همایش بزرگداشت چهلمین سال ارتحال مرحوم آیت 
اهلل العظمی شی���خ میرزا محمدعلی مع���زی دزفولی که 
ی���خ  1390/2/22 در شهرست���ان دزفول برگزار شد،  در تار

یكی از همین فرصت ها بود.

سخنرانی ها و مقاله های همایش
در ای���ن همای���ش، پ���س از قرائ���ت آیات���ی از ق���رآن مجید و 
ی اسامی ای���ران به رسم معمول  خوان���دن سرود جمهور
همۀ همایش ها ، سخنرانان مطالب و مقاله های خود را 
برابر برنامه های اعام شده به ترتیب ذیل ارائه نمودند . 

عل���ی   محم���د  سی���د  والمسلمی���ن  1.حجت االس���ام 
قاض���ی )امام جمع���ه دزفول، دبیر علم���ی همایش( وی 
در ابت���دا پس از خیر مق���دم به همۀ مدعوی���ن و مهمانان 
ی عظمت  ی از همكاران، ضم���ن برشمار و سپاسگ���زار
علم���ا و سختی های���ی ک���ه ایش���ان در راه تحصی���ل علم 
یزی همایش اشاره  یخ شروع و برنامه ر کشیده ان���د، به تار
ک���رد. آقای قاض���ی در بخش���ی از سخنانش���ان پیشنهاد 
ی���ر عن���وان »مؤسس���ه احی���ای آث���ار  کردن���د مؤسس���ه ای ز
علمای دزفول« برای تحقیق و زنده نگاه داشتن آثار این 

عالمان فرهیخته تأسیس شود.

اخـبــــــــــار
فرهنیگ
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فرهنیگ اخبار

  مفتاح التحقیق؛
  نمونه ای از استنباطات شیخ طوسی در كتاب مبسوط؛

بان.   الترجمان عن كتاب المرز

بخش چهارم:
ثار عالمان خاندان معزی  تحقیق در آ

ی���ظ ب���ر كت���اب تجدی���د ال���دوارس/ محم���د صالح  تقر
حائری سمنانی )عامه(؛

ك���ام ح���ول كت���اب تجدی���د ال���دوارس/ ناص���ر محسن 
حمادی؛

وش شناس���ی تجدی���د ال���دوارس/ سیدعبدالعظی���م  ر
محمودی منزوی؛

ال���دوارس/  تجدی���د  هشت���م  جل���د  ب���ارۀ  در نكت���ه  ده 
عبدالمجید مقامی؛

رس���ی مسئله »والیت فقیه« از دیدگاه دو فقیه بزرگوار/  برر
ی؛ محسن حیدر

قواعد فهم حدیث/ اسداهلل جمشیدی؛
هرمنوتی���ک و دیدگ���اه آی���ت اهلل مع���زی/ عبدالحسی���ن 

پناه؛  خسرو
یم بهجت پور؛  ی بر رسالۀ آیات متشابه/ عبد الكر مرور

ازاح���ة الشك���وك/ محمدحسی���ن  ب���ر رسال���ه  ی  م���رور
حكمت فر و فرامرز معتمد دزفولی؛

تحلیل اشعار شیخ عبدالحسی���ن معزی/ محمدصادق 
محقق؛

منهجی���ه الترجم���ات القرآنی���ة باللغ���ة الفارسی���ة/ مهدی 
ناصری و مهدی مقدسی نیا و ... .

تورق���ی در ق���رآن فقی���ه االس���ام دزفول���ی/ احس���ان اهلل 
شكراللهی.

فهرست عناوین مقاالت كتاب »معزی نامه«، دفتر اول
 

 معزی نامه 
مروری بر زندگی و اندیشه های عالمان خاندان معزی دزفولی؛
به كوشش و ویرایش عبدالحسین طالعی، با همكاری عباسعلی 
مردی؛ دفتر اول. 

در ای���ن کت���اب، پ���س از مقدم���ۀ دبی���ر علم���ی همایش و 
یراست���ار، مجموعه  مق���االت در چهار بخش به  مقدم���ۀ و

یر ارائه شده است:  شرح ز

ح حال ها بخش اول: شر
شرح حال خاندان معزی/ محمد علی معزی؛

یه/ سید محمد علی روضاتی؛ رساله معز
بارۀ خاندان مع���زی/ سیدموسی شبیری  چند نكت���ه در

زنجانی؛
ب���ارۀ عالمان خان���دان مع���زی/ سیدمحسن  نكات���ی در

ی؛  خراز
گفته هایی از عالمان خاندان معزی/ مرتضی معزی؛ نا

آیت اهلل شیخ محمدرضا معزی دزفولی/ غامرضا موالنا 
بروجردی؛

ترجم���ه حی���اة الشی���خ محمدرضا المع���زی/ سیداحمد 
ی؛ حسینی اشكور

آیت اهلل شیخ محمدعلی معزی/  مصطفی معزی؛
بارۀ استاد/ عباس مخبر در

ی در م���ورد آی���ت اهلل شی���خ محم���د عل���ی معزی/  گفت���ار
سیدعلی شفیعی؛

صاحب المقابی���س، المحقق الشیخ اس���داهلل كاظمی و 
یم الدباغ؛  تراجم اوالده و اسرته/ عبدالكر

شیخ محمدكاظم معزی/ محمدرضا خادمیان؛
  / زندگ���ی و آث���ار شی���خ محمدتق���ی ماباش���ی دزفول���ی

عبدالحسین طالعی.

كتابشناسی بخش دوم: 
فهرست نسخه های خطی آیت اهلل محمد علی  معزی در 

مشهد و دزفول/ عبدالحسین طالعی؛
فهرس���ت نامگ���وی مجموعه خطی آی���ت اهلل محمد رضا 

معزی/ محسن صادقی
فهرس���ت مسائ���ل و عناوین جهدالمق���ل/ عبدالحسین 

طالعی
كتابشناس���ی آثار و تألیفات خاندان معزی/ حمید سلیم 

گندمی 

بخش سوم: 
ثار آیت اهلل شیخ محمدعلی معزی( ثار )نمونه ای از آ آ

  رسالة فی تفسیر اآلیات المتشابهات من القرآن؛ 
   دو مبحث تفسیری؛

مرح���وم کرک���ی ایشان را ب���ه دولت صفویه ب���رای تصدی 
وزارت معرف���ی می کن���د. ایشان شش ی���ا هشت سال در 
ای���ن مقام بوده است. میرمحمدتق���ی نیز به همین مقام 
رسیده است.  او کتاب » المیاة« را نوشته است و به نقل 

یان،  ردیه ای بر رسالۀ کرکی دارد«. رسول جعفر

12. عبدالحسی���ن طالع���ی:  ایش���ان با بیان ای���ن نكته که 
امروز عاوه بر چهلمین سالگرد ارتحال شیخ محمدعلی 
مع���زی، هشتادمی���ن سالگ���رد مرحوم شی���خ محمدرضا 
مع���زی و ب���ه نقلی، سال���روز تولد شیخ اعظ���م انصاری نیز 

هست، رویكرد »معزی نامه« را چنین بیان کردند:
▪ دست یافتنی بودن علما و بزرگان در عین عظمت؛

آث���ار   چ���اپ  و  احی���اء  ب���رای  مؤسس���ه ای  تأسی���س   ▪
محمدعلی  معزی؛

▪ همراهی تجلیل با تحلیل و نقد و بررسی؛
▪ شناساندن آثار با نیازهای مختلف و سطوح مختلف.

كه باید رفت راهی 
آن گاه کت���اب »معزی نامه« را معرف���ی نمودند و فهرست 

کارها و بایسته های را برشمردند:
بوط ب���ه خاندان  1.تحقی���ق، بررس���ی و احی���ای اسناد مر

یخ شفاهی؛   معزی و تار
ین بارحدود چهل  ی از آثار، آخر 2.تحقی���ق متون )بسیار

سال پیش چاپ شده اند(؛
3.کارهای پژوهشی دربارۀ متون؛ 
یخ تحلیلی خاندان معزی؛  4.تار

5.مطالعات تطبیقی؛
6.روش شناسی متون )در مقالۀ روش شناسی »تجدید 

الدوارس« شروع شده است(؛
7.بازنویسی آثار در سطوح مختلف؛  

8مطالعات میان رشته ای؛
یده های آثار و متون؛  9.گز

یخ و جغرافیای منطقه ای؛  10.اشاره در کتب تار
ین پایان نامه؛  11.سفارش و تدو

12. توجه به ادبیات و رمان و داستان نویسی؛ 
یون و ...(؛ 13.توجه به برنامه های هنری )رادیو، تلویز

ین دفاتر دیگر »معزی نامه«. 14. ادامۀ کار  برای تدو


