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ویژه نامه کنگره صاحب عروه

 آیت اهلل سیدحممدکاظم یزدی 
فقیه دانشور و مرجع جماهدپرور

ویژه نامه کنگره صاحب عروه 

غالمرضا گلی زواره

»و هرک���س، از ای���ن حکای���ت بتواند دانس���ت که این چ���ه بزرگان 
بوده اند و همگان برفته اند و از ایش���ان، این نام نیکو یادگار مانده 
اس���ت و غرض من از نبش���تن این اخبار، آن است تا خوانندگان 

را از من، فایده ای به حاصل آید...«.1

قله فقاهت
هوی���ت جامع���ه ای س���الم، رش���دیافته و جوی���ای فضیل���ت را فرزانگان���ی 
که  می س���ازند، بالن���ده می نماین���د و در اس���تواری آن اهتم���ام می ورزن���د 
کرامت های  کماالت علم���ی و  ی���خ و فرهنگ ب���ه عنوان قل���ه ای از  در تار
اخالق���ی مطرح اند و نگرش ه���ا، بینش ها و موضع گیری های سیاس���ی - 
اجتماع���ی آنان از سرچش���مه معارف و مکارم اس���المی چ���ون جویباری 
باط���راوت و پرب���ار به س���وی دش���ت های تش���نه فضای���ل و حقایق جاری 
می گردد. ای���ن مفاخر در تعالی و افتخار آفرینی های جامعه س���هم عمده 
و نقش اساس���ی دارن���د. آیت اهلل العظم���ی س���یدمحمدکاظم طباطبایی 
گاه و آراس���ته ب���ه زهد، تقوا و ادب  یزدی)ره( از فقهای وارس���ته، علمای آ
که نه تنه���ا حوزه های علمی���ه باید به چنین اس���توانه دیانت و  نف���س بود 
که شایس���ته است ش���یعیان جهان و بلکه دنیای اسالم  فقاهت ببالند، 

کنند. بر او مباهات 

گداز و زمان شناس و پیوسته  گاه، پرسوز و  آن فقیه متبحر، ش���جاع، دل آ
کیان تشیع،  در تکاپوی علمی و فکری، عمدۀ توان و همتش در دفاع از 
ارزش ه���ای معن���وی و اله���ی، صیان���ت از اس���تقالل سیاس���ی و تمامیت 
ارضی س���رزمین های اس���المی، س���پری ش���د و در ط���ول حی���ات بابرکت 
کی دیگر  خویش، پیوس���ته به حق فکر کرد و جز طراز ثابت ش���ریعت، مال

کبر فی���اض؛ تهران: زوار، ص  ی���خ بیهق���ی؛ ابوالفضل محمدبن حس���ین بیهقی؛ تصحیح علی ا  1. تار
.221

برنگزید. اهتمام بااهمیت در امور مس���لمانان، در س���یره اش موج می زد. 
کاربردی شدن  کردن عدالت، راس���تی و درس���تی را جز از طریق  او عملی 
ک���ردار مردمان، در  گفتار و  حدود و احکام الهی در اندیش���ه، احس���اس، 
چی���ز دیگری جس���تجو نمی ک���رد. او که در واق���ع عالم دی���ن و عامل بدان 
کیدهای اس���تکبار بین الملل علیه مس���لمانان،  بود، در توفان حوادث و 
کرامت حضرات  با اس���تعانت از حضرت باری تعالی و توس���ل به مقام با

ائمه هدی، در برابر ناروایی و باطل با صالبت ایستاد.

در وصف مورخان و شرح حال نگاران
ی چنین یاد  می���رزا محمدعلی مدرس تبری���زی، رجال پژوه معاص���ر، از و

می کند:

»عالمی اس���ت متقی، عام���ل محقق مدقق، جام���ع علوم دینی 
اعم از اصول و فروع، س���ید علمای امت، حامل لوای شریعت، 
از مفاخر شیعه، دارای فکری عمیق و نظری دقیق، مرجع تقلید 
اغلب ش���یعه، عالمه وقت و سرآمد فقهای عصر. حوزه درس او 
کابر  در نجف اش���رف انف���ع حوزه های علمیه و مرجع اس���تفاده ا
و فح���ول اس���اتید ب���ود. مطال���ب عالی فقه���ی را با بیانات س���اده 
و ش���یوا به س���مع حاضرین می رس���انید. از کث���رت احاطه ای که 
داش���ته غالب مشکالت آن علم ش���ریف را با تقریبات قریب به 

فهم عموم حل می نمود...«.2

محدث قمی او را سید علمای امت،حامل علم تشیع، قطب شریعت، 
فقی���ه بیت عصمت، برکتی در روزگار ما، صاح���ب تألیفات و تعلیقات 
کارگشاس���ت، معرفی  گاهانه و  یابی های آ ی نقدها و ارز که حاو مش���هور 

می کند.3

یحانة االدب؛ محمدعلی مدرس تبریزی؛ ج 6، ص 391.  2. ر
یه؛ محدث قمی؛ ص 597، طبع جدید، ج 2، ص 925.  3. فوائدالرضو
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ک���ه بعدها به ن���ام فرزندش س���یدمحمدکاظم به  از تواب���ع شهرس���تان یزد 
کش���اورزی بود و از طریق  آبادی س���ید معروف و مش���هور ش���د،9 مش���غول 
که از  ی مزرعه برای تأمین معاش روزگار می گذرانید. همس���رش  تالش رو
بانوان س���ید و نیکوسرشت بود با چرخ دس���تی نخ تابی می کرد و بی وقفه 

کسب رزق حالل یاری می رسانید. و مصمم، همسر خویش را در 

گویا  که  در س���ال 1247 تا 1248ق س���یدعبدالعظیم دارای فرزندی ش���د 
س���یمایش از آینده ای درخش���ان نوید می داد و بدین گونه رشته های امید 
را در دل والدی���ن خویش اس���توار می س���اخت. س���ید عبدالعظیم اگرچه 
که  زارع س���اده ای بی���ش نب���ود؛ ولی ب���ا ضمیر نوران���ی و نی���ت صادقانه ای 

که صالح و شایسته باشد. داشت، در تربیت فرزندش چنان می کوشید 

س���یدمحمدکاظم به طباطبایی حسنی ش���هرت یافت و چون زادگاهش 
یکی از توابع یزد اس���ت، تراجم نگاران او را یزدی المولد و المنشاء معرفی 
کرده ان���د و از آنج���ا که محل تحصیل، اقامت و دف���ن او جوار بارگاه علوی 

است در معرفی اش نوشته اند: نجفی المسکن و التحصیل و المدفن.10

ک���ه فرزن���دش درس بخواند و به س���لک اهل علم  پ���درش مش���تاق آن بود 
درآی���د و گوی���ا هن���گام نماز و نیای���ش و راز و نیاز، تحق���ق آن را از حضرت 
گردید و سیدمحمدکاظم  حق تعالی خواس���تار بود. این خواسته اجابت 
به لطف خداوند و عنایت اهل بیت و به دلیل ش���وق درونی، به مدرس���ه 
گیرد. ایش���ان  دومن���ار ی���زد رفت ت���ا در آنج���ا مقدمات عل���وم دین���ی را فرا 
ادبی���ات را از محض���ر مالمحمد ابراهیم اردکانی یا ب���ه گفته مؤلف اعیان 
الش���یعه موال حس���ن بن محم���د بن ابراهی���م محتش���م اردکانی، صاحب 
ش���رح قصی���ده عینی���ه، ب���ه نح���و مطل���وب آموخت. اس���تاد دیگ���رش در 
مقدم���ات و مبانی ادبی زین العابدین عقدای���ی بود. دانش های متداول 
دیگر را در حوزه درس���ی مرح���وم آخوند مالهادی ی���زدی یادگرفت، آن گاه 
عازم مش���هد مقدس رضوی ش���د و ضمن ادامۀ تحصیل در سطوح باالتر 
ی آورد،  یاضی رو در حوزه علمیه این ش���هر به آموختن هیات، نج���وم و ر
آن گاه روانه اصفهان ش���د و حوزۀ درس���ی مرحوم ش���یخ محمدباقر نجفی 
فرزند ش���یخ محمدتقی صاحب هدایة المسترش���دین )حاش���یه معالم( 
را غنیمت ش���مرد و به لح���اظ نبوغ و خالقیت علمی با این اس���تاد خود 

کرد.11 انس ویژه ای برقرار 

آی���ت اهلل ش���یخ محمدباق���ر نجف���ی در رأس اساس���ی ترین ح���وزه علمی���ه 
دین���ی آن روز ای���ران، یعن���ی اصفه���ان قرار داش���ت و منزلش مح���ل تردد 
کن���ار فعالیت های  علم���ا و مش���اهیر بنام عص���ر بود. این ش���خصیت در 
علمی و آموزش���ی نس���بت به مس���ائل سیاس���ی و اجتماعی توجه می کرد 

کشور )یزد(؛ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، ص 129.  9. فرهنگ جغرافیایی آبادی های 
یحانة االدب؛ج 1، ص 391 و  اعیان الشیعه؛ ج10، ص 43.  10. ر

 11. فقهای نامدار ش���یعه؛ عبدالرحیم عقیقی بخشایش���ی؛ ص 402، ناصر باقری بیدهندی؛ »نجوم 
امت«؛ مجله نقد علم؛ اردیبهش���ت 1365، ش 15، ص 77 و س���یدمحمدکاظم طباطبایی فقیه 

راندیش؛ مرتضی بذرافشان؛ ص 35 -36. دو

ش���یخ آقاب���زرگ تهران���ی او را س���ید حجت و س���ید اس���تاد عالم���ه و نیز از 
یاس���ت  گردان میرزای ش���یرازی معرف���ی می کند و می افزاید، ر بزرگان ش���ا
کثر ش���هرهای ایران، بلکه تمام آن به عنوان مرجعی  عمومی در نجف و ا
ش���رعی به او منتهی می ش���د.4 به نوش���ته س���یدمحمدمهدی اصفهانی، 
س���یدمحمدکاظم ی���زدی از غایت مه���ارت و احاطه ش���گفتی که در فقه 
گ���ون آن از فقه اس���تدالل می کرد.  گونا داش���ت، در موضوع���ی ب���ه نظای���ر 
حوزه درس���ی او در اواخ���ر زندگیش جامع تر، گس���ترده تر، مفیدتر و متقن تر 
از درس دیگ���ر فضالی معاصرش بود. با مهارتی تحس���ین برانگیز به طرح 
دیدگاه های خود می پرداخت و به بهترین وجه و آس���ان ترین ش���یوه آن را 
به پایان می رس���انید و بدون اس���تدالل های قوی و قانع کننده از مباحث 

علمی نمی گذشت.5

مورخ دانش���ور میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی در وصف او نگاشته 
اس���ت: »مرح���وم آق���ا س���یدمحمدکاظم ی���زدی از اجل���ه و اعاظ���م علماء 
که در قرن چهاردهم هجری به  بزرگ���وار و فقهای جاللت آثار بود. چندان 
خبرت و اطالع و وس���عت و احاطت 
او بر فروع و ش���قوق مسائل و مباحث 
فق���ه ب���ه عرص���ه موج���ود نیام���ده. به 
ع���الوه در علوم ادبی بلکه حکمت و 
نظم ش���عر به فارس���ی و عربی مهارتی 

تمام داشت.6

کب���ر دهخدا این مرجع بلندپایه  علی ا
را از فح���ول علم���ای امامی���ه درق���رن 
چهارده���م معرفی می کند و می افزاید 
او در فضل و فضیلت، فروع و اصول 
از  اس���المی  مع���ارف  و  دین���ی  عل���وم 

مراجع نامی و مفاخر بزرگ شیعه در حوزۀ علمیه نجف اشرف بود.7

فصل رویش
طری���ق  از  او  نس���بت  ک���ه  طباطباس���ت  س���ادات  از  س���یدمحمدکاظم 
س���یدبهاءالدین حیدر مدفون در زواره به ابراهیم عمر، نواده امام حس���ن 
مجتبی)ع( می رس���د8 و از این جهت با آیات مکرم سیدحس���ن مدرس، 
س���یدمحمد فش���ارکی زواره ای، می���رزا ابوالحس���ن جل���وه، سیدحس���ین 
ک  بروج���ردی، عالم���ه طباطبای���ی و س���یدعلی قاضی طباطبایی اش���ترا

نسب دارد.

کس���نویه  کثنی���ه ی���ا  پ���درش س���یدعبدالعظیم طباطبای���ی در روس���تای 

 4. هدیةالرازی الی االمام المجدد الشیرازی؛ شیخ آقابزرگ تهرانی، ص 182 - 183.
 5. احسن الودیعه فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعه؛ سید محمدمهدی موسوی اصفهانی.

ثار؛ میرزا محمدعلی معلم حبیب آبادی؛ ج 4، ص 1321.  6. مکارم اال
 7. لغت نامه؛ علی اکبر دهخدا؛ ج 15، ص 23774.

 8. اعیان الشیعه؛ سیدمحسن امین جبل عاملی؛ ج 10، ص 43.

در مکتب سیدحممدکاظم یزدی 
شاگردان متعددی تربیت شده اند 

که اغلب آنان از مفاخر و عملای 
بلندپایه حوزه های عملیه به مشار 

یم روند و در تروجی معارف دیین، 
گسرتش فضایل در میان مردم، 

بیداری ملت ها و ستزی با جور 
و جهل نقش مهمی بر عهده 

داشته اند که به نمونه هایی از این 
فرزاناگن اشاره ای یم نمایمی.

آیت اهلل سیدحممدکاظم یزدی فقیه دانشور و مرجع جماهدپرور
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و بارها بین آن عالم طراز اول ش���هر و حکام اس���تبدادی کش���مکش دیده 
که ظل السلطان ش���اهزاده قاجار  می ش���د. این نزاع زمانی ش���دت یافت 
و فرزند ارش���د ناصرالدین ش���اه ب���ه حکمرانی اصفه���ان و توابع منصوب 
ش���د. مرحوم ش���یخ محمدباقر همه توان خود را در حمای���ت از مظلومان 
کم خودس���ر  کار می گرفت و بس���یاری از ش���رارت ها و جفاهای این حا به 
و س���تمگر را س���د می کرد. مب���ارزه بی امان با فرقه ضالۀ بهائ���ی که به ویژه 
درس���ال 1296 ق فض���ای اصفه���ان را متش���نج تر نمودن���د، بع���د دیگ���ری 
ی در احیای  کارنام���ه سیاس���ی این فقیه مجاهد اس���ت. همچنی���ن و از 
اصل اساس���ی امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود ش���رعی بسیار 
کوش���ا بود. ایش���ان در مصائب و بالیا، حامی اهالی بود و در قحطی سال 

1288ق اصفهان تمام اموال خویش را در اختیار اهالی قرار داد.

ک���ه خود از  س���یدمحمدکاظم هم���راه دیگ���ر جویندگان دانش و اندیش���ه 
مراج���ع و اعالم روزگار ش���دند همچون می���رزای نائینی، سیداس���ماعیل 
کاشانی ضمن اینکه از  صدر، شیخ الشریعه اصفهانی و س���یدمصطفی 
خرمن خود این فقیه فرزانه خوش���ه چینی می کرد، در امور سیاسی از آنان 
درس ه���ا آموخ���ت و در عصرش تجربه ه���ا اندوخت.12 اس���تادان دیگری 
ک���ه در اصفه���ان موجبات رش���د و ش���کوفایی این س���ید را فراه���م آوردند 
و درتقوی���ت بنی���ۀ علم���ی او به ویژه در عل���وم نقلی کوش���یدند عبارتند از 
میرزامحمدباق���ر چهارس���وقی اصفهان���ی مع���روف ب���ه صاح���ب روضات 
الجنات و برادرش آیت اهلل حاج میرزا محمدهاش���م چهارسوقی صاحب 

مبانی االصول و مرحوم مال محمدجعفر آباده ای.13

هجرت به سوی عتبات عراق
س���یدمحمدکاظم درس���ال 1281ق ب���ا اج���ازه و معرفی اس���تادش ش���یخ 
محمدباق���ر نجفی به همراه تنی چن���د از علما به ویژه آقانجفی اصفهانی 
و برادرش حاج محمدحس���ین )فرزندان محمدباق���ر نجفی مذکور(،عازم 
ع���راق ع���رب گردید. در بین راه و درحوالی کرمانش���اه خبر ارتحال ش���یخ 
کاروان را درس���وگ و ماتم فرو ب���رد و زمانی به نجف  مرتض���ی انص���اری آن 
اش���رف ق���دم می نهند که تنها مراس���م عزاداری این ش���یخ اعظ���م را درک 
می نماین���د و از فی���ض وج���ودش مح���روم می گردن���د.14 ای���ن جوین���دگان 
ی���ارت ب���ارگاه امیرمؤمنان در  مع���ارف اه���ل بی���ت بع���د از اس���تراحت و ز
گرفتن���د. آن گاه از درس آی���ات عظام  مدرس���ه ص���در نج���ف، حج���ره ای 
ک���و، مرح���وم ش���یخ راض���ی  تنبا میرزامحمدحس���ن ش���یرازی رهبرقی���ام 
فرزن���د ش���یخ محمد جعف���ری، فقیه بزرگ عراق، ش���یخ مه���دی جعفری 
کاش���ف الغط���اء حاضر ش���ده و از اف���ادات آن بزرگان  و ش���یخ مهدی آل 

یخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نوراهلل نجفی؛ موس���ی نجفی؛ ص 26 -28   12. اندیش���ه سیاس���ی و تار
و حکم نافذ آقا نجفی، همو، ص 26- 27.

ی���خ اصفهان؛ جالل الدین همایی؛ به کوش���ش ماهدخت بان���و همایی، صص 483 و  513   13. تار
و فقهای نامدار شیعه؛ ص 402.

 14. فقهای نامدار شیعه؛ ص 422 و حکم نافذ آقانجفی، ص 18.

ک���ه در زم���ره برجس���ته ترین و زبده تری���ن  بهره ه���ای فراوان���ی بردن���د.15 او 
گردان می���رزای ش���یرازی ب���ه ش���مار می آم���د، در ج���وار ب���ارگاه علوی  ش���ا
کرد  تم���ام اوق���ات و توان خ���ود را در ادامه تحصیالت عل���وم دینی صرف 
و بع���د از ارتح���ال این اس���تاد معظ���م، خود به طور رس���می حوزۀ درس���ی 
یادی به  ی���س خارج فق���ه و اص���ول پرداختو اف���راد ز تش���کیل داد و ب���ه تدر
ک���ه خود در آینده، منش���أ تالش های  محف���ل علمی وپرب���ارش راه یافتند 
گردان  علم���ی، فکری، فرهنگی و سیاس���ی ش���دند. موّرخان و برخی ش���ا
گفته اند حوزۀ علمی مرحوم س���یدمحمدکاظم یزدی نسبت  دانش���ورش 
ب���ه دیگ���ر حوزه ها از جامعی���ت، ژرفایی، اتقان و گس���ترش فوق العاده ای 
برخ���وردار ب���ود. ایش���ان ب���ا احاط���ه ای ش���گفت، تبح���ری عال���ی و نظمی 
گردان تش���ریح می نمود و در ه���ر موضوعی  خ���اص، مباح���ث را برای ش���ا
گردان  گونی را مطرح می س���اخت و س���ؤاالت و اش���کاالت شا گونا ابواب 
را با دالیل منطقی، مس���تند و متقن و توأم با س���عه صدر و فروتنی علمی 
ی کاماًل  پاس���خ می داد و در بحث ها وقار علم���ی و فرزانگی و فروزندگی و
هوی���دا بود. در می���ان مباحث علم���ی و فقهی با طرح ن���کات اخالقی به 
جلس���ات خویش تنوع می بخش���ید و در ضمن تشنگان فضایل و مکارم 

را سیراب می ساخت.16

مؤل���ف مکارم االثار می نویس���د: علمای بزرگ فی���ض مدرس مقدس او را 
یس فقه، حوزه ای مش���حون به محققین  غنیمت عظیم دانس���ته و در تدر
گردی���د.17 مه���دی بامداد اعت���راف می کن���د: س���ال ها حوزه  برای���ش بر پ���ا 

درسش یکی از مهم ترین حوزه های درس نجف به شمار می آمد.18

پرورش یافتگان پرآوازه
گردان متعددی تربیت ش���ده اند  در مکتب س���یدمحمدکاظم یزدی ش���ا
ک���ه اغلب آن���ان از مفاخر و علم���ای بلندپایه حوزه های علمیه به ش���مار 
گس���ترش فضایل در می���ان مردم،  ی���ج مع���ارف دین���ی،  می رون���د و در ترو
که  بیداری ملت ها و ستیز با جور و جهل نقش مهمی بر عهده داشته اند 
گردان  به نمونه هایی از این فرزانگان اش���اره ای می نماییم، س���یرۀ این شا

کید بر نقش سیاسی - اجتماعی آنان، ترسیم شده است. با تأ

کاشف الغطاء )1294 - 1373ق( 1.شیخ محمدحسین 
کرد  ی ب���ه م���دت 25 س���ال در درس س���یدمحمدکاظم یزدی ش���رکت   و
ک���ه مهم تری���ن اثر اس���تادش اس���ت،  کت���اب ع���روة الوثق���ی  و ش���رحی ب���ر 
کتابی به ش���کل سؤال  ی را در  نگاش���ت. همچنین دست نوش���ته های و
و ج���واب تدوی���ن نم���ود و ب���ه طب���ع رس���انید. ایش���ان در مس���افرت های 
متعدد به کش���ورهای اس���المی و در مالقات هایی که با ش���خصیت های 
کرد. از  جهان اس���الم داش���ت، آنان را به پرهیز از اختالف و تفرقه دعوت 

 15. نجوم امت؛ مجله نور علم؛ ش 15، ص 78.
 16. اعیان الشیعه؛ ج 10، ص 43 و  احسن الودیعه؛ ج 1، ص 153 - 154.

ثار؛ ج 4، ص 1321.  17. مکارم اال
 18. رجال ایران؛ ج 6، ص 251.
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یه و  که این بزرگان ش���رکت داش���تند، در ش���هر وادی الحجیر، در مرز سور
لبن���ان، ضمن س���خنانی علیه فرانس���ویان، فتوای جهاد داد. فرانس���ویان 
که او به دمش���ق رفت و علما  ی برای دس���تگیری بودند  در جس���تجوی و
و روش���نفکران ای���ن دیار را برای مب���ارزه با متجاوزی���ن راهنمایی و تهییج 
کرد. فرانس���ویان وقتی به شرف الدین دست نیافتند خانه و کتابخانه اش 
را آت���ش زدن���د و بس���یاری از تألیف���ات و خط���وط او را س���وزاندند. وقت���ی 
یه را به اش���غال درآوردند، ش���رف الدین به همراه خانواده  فرانس���ویان سور
به فلس���طین رفت و چندی بعد عازم مصر ش���د، آن گاه تصمیم گرفت به 
کن���د و مبارزه را  کش���ور و ملتش تالش  بی���روت ب���رود و از آنجا برای آزادی 
تا خروج آخرین عمال فرانس���وی از لبنان و به رسمیت  شناختن استقالل 
ای���ن س���رزمین در س���ال 1365ق/ 1324 ادام���ه داد. در ای���ن دوران هنوز 
ک���ه بع���د از 1948م/ 1368ق هج���ری  مس���ئله فلس���طین ب���ه صورت���ی 
درنیام���ده ب���ود؛ ول���ی زمینه ه���ای اش���غال وغص���ب ای���ن س���رزمین آماده 
می گردید؛ به همین دلیل ش���رف الدین مهاجرت یهودیان به فلسطین را 
ک می دانس���ت و در این باره هش���دار می داد.  برای آیندۀ آن کش���ور خطرنا
یادی تألیف کرده اس���ت که مش���هورترین آنها  مرح���وم ش���رف الدین آثار ز

کتاب النص و االجتهاد می باشد.20 کتاب المعراجعات و نیز 

3.آیت اهلل حاج آقا حسین قمی فرزند سیدمحمود طباطبایی 
ک���ه به حلیه  از ب���زرگان علم���ای معاصر و از اعاظم مراجع ش���یعه اس���ت 
ی متولد 28 رجب 1282ق در قم اس���ت. پس  زهد و تقوا آراس���ته ب���ود. و
ازگذران���دن مقدمات و بخش���ی از س���طح ح���وزه در زادگاهش، ب���ه تهران 
رف���ت و در علوم نقلی از محضرآیات حاج میرزا محمدحس���ن آش���تیانی 
و ش���هید ش���یخ فضل اهلل نوری بهره برد و در حکمت و فلسفه نزد حکیم 
گردی نمود. سپس عازم عتبات عراق شد و  میرزا ابوالحس���ن زواره ای شا
از حوزۀ درس���ی میرزای ش���یرازی در سامرا و نیز در نجف اشرف از محفل 
علم���ی س���یدمحمدکاظم ی���زدی و دیگ���ران اس���تفاده ب���رد. ب���ار دیگ���ر به 
س���امرا رفت و سالیان متمادی جرعه نوش چش���مه فقاهت آیت اهلل میرزا 
ی داش���ت  محمدتق���ی ش���یرازی بود. می���رزای دوم عنای���ت خاصی به و
و در مس���ائل احتیاط���ی، مقلدان خ���ود ر ا به او ارجاع می داد. س���رانجام 
ب���ه س���فارش ای���ن مرب���ی عالیق���در و باتوجه ب���ه تقاض���ای اهالی مش���هد 
رض���وی بعد از ده س���ال س���کونت در س���امرا به مش���هد مقدس آم���د و به 
فعالیت های علمی و آموزش���ی مشغول ش���د، در این دیار معطر به فیض 
گردان شایس���ته به پرسش های شرعی  هش���تمین امام، ضمن تربیت شا
و اس���تفتائات رس���یده پاس���خ می داد. رفته رفته به اصرار مؤمنین رس���الۀ 
احکام فارسی ایشان به طبع رسید و در اختیار مردم قرار گرفت. مبارزات 
این مرجع عالیقدر با تهاجم فرهنگی رضاخان و اعتراض ش���دید ایشان 
گوهرش���اد  ب���ه اقدام���ات ضد دینی پهل���وی اول و به دنب���ال آن وقوع قیام 

کت���اب، ص 12 - 15. ش���رف الدین؛   20. المراجع���ات؛ سیدعبدالحس���ین ش���رف الدی���ن؛ مقدم���ه 
ثار؛ معل���م حبیب آب���ادی؛ ج 8،ص 3086 -  محمدرض���ا حکیم���ی، ص 170 - 175 و م���کارم اال

.3089

گردیده و برای مبارزه با حیله های  مس���لمانان خواست با یکدیگر متحد 
کاش���ف الغطاء در ستیز با فرقه وهابی  اس���تعمار بسیج شوند. همچنین 
نقش به س���زایی داش���ت و در رد افکار و عقاید آنان کتاب آیات و بینات 
که در سال 1332ق آغاز شد و سرزمین  را نوشت. در جنگ جهانی اول 
کاش���ف الغطاء  گرفت،  ع���راق مورد تهاج���م و تجاوز دول���ت بریتانیا قرار 
خ���ود را ب���ه خط مقدم نبرد با انگلیس���ی ها در کوت رس���انید و اس���لحه بر 

کرد. گرفت و از این سرزمین اسالمی دفاع  دوش 

کاش���ف الغطاء و برادرش ش���یخ احم���د )1295 -1344ق( از دانش���وران 
مجم���ع فقه���ی آی���ت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدی ب���ه ش���مار می آمدند و 
که آن���ان را جزو اوصیای  اس���تاد به این دو برادر چنان اعتمادی داش���ت 
کاش���ف الغطاء و ش���یخ احم���د )برادرش( هر  کرد.  چهارگانه اش معرفی 

دو از مراجع تقلید شیعیان به شمار می آمدند.19

 1290( عامل���ی  جب���ل  ش���رف الدین  سیدعبدالحس���ین  2.آی���ت اهلل 
-1378ق( 

از علمای بزرگ س���رزمین لبنان، جامع معقول و منقول که مایه سربلندی 
جهان اس���الم است. او بعد از فراگیری مقدمات و سطح حوزه، به نجف 
اش���رف رفت و از ح���وزه درس آیت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدی و دیگران 
بهره مند ش���د و بعد از دوازده سال تحصیل، تحقیق و مناظره های علمی 
و کالم���ی که با ش���وق و تالش ت���وأم بود، به مقام فقاهت و اجتهاد دس���ت 
یافت و در س���ی ودو سالگی اجتهاد او مورد قبول علمای بزرگ حوزه های 
علمی���ه عتبات قرار گرفت. وی در 1322ق به جبل عامل بازگش���ت و در 

این منطقه به فعالیت های علمی، آموزشی و تبلیغی روی آورد.

ش���رف الدین از روزگار جوانی از آش���فتگی های جوامع اسالمی نگران بود 
و به اصالح و س���ازندگی مسلمانان اندیشه می کرد و قدم های مؤثری برای 
ایجاد اتحاد در جهان اس���الم و افزایش اقتدار و عزت مسلمین برداشت. 
اولین گام او در انس���جام امت مس���لمان، تألیف کت���اب الفصول المهمه 
ف���ی تألی���ف االمه بود که در1327ق در لبنان به طبع رس���ید و از این زمان 
گردید، س���فرش به مص���ر و حجاز و  ب���رای تحق���ق چنی���ن آرمانی مصم���م 

گرفت. مالقات با علمای اهل تسنن به همین دلیل صورت 

ش���رف الدین ب���رای رهای���ی جب���ل عام���ل از س���لطه عثمان���ی، ب���ا تأیی���د 
گام نهاد و  گروه های اس���تقالل طلب بر عرصه های سیاس���ی و اجتماعی 
مردم را برای به دس���ت آوردن گوهر اس���تقالل حمایت جدی کرد و رهبری 
که جبل عامل تح���ت قیمومیت  آن���ان را در این مس���یر پذیرفت. زمان���ی 
فرانس���ه درآمد، ش���رف الدین در س���ال 1338ق با فراخوان���ی جماعتی از 
کنگره ای  کرد و در  علما و افراد صاحب نفوذ اس���تعمارگری فرانس���ه قیام 

زنامه جمهوری اس���المی. ص12 -15 و ماضی نج���ف و حاضرها؛  ی���ژه نام���ه رو  19. آوای بی���داری؛ و
جلد اول، ص 128 - 129. موس���وعة العتبات المقدس���ة؛ جعفر خلیلی؛ ج 6، ص 182 و گلش���ن 

یسندگان، ج دوم، ص 632. ابرار؛ جمعی از نو
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کند و در  یم اس���تبدادی مدتی او را در ش���هرری توقیف  موجب ش���د تا رژ
نهای���ت از س���ال1354ق به عراق تبعید نمای���د. از آن پس مرجعیت این 
کربال انتق���ال یافت. او حوزۀ علمیه این ش���هر مقدس را  فقی���ه مجاهد به 
احی���ا کرد. با رحلت آیت اهلل سیدابوالحس���ن اصفهانی مرجعیت عامه و 
ی  که���ن نجف به اصرار علما و جمع���ی از اهل ایمان به و زعام���ت حوزه 
س���پرده ش���د. با آغاز جنگ جهان���ی دوم و تهاجم انگلیس���ی ها به عراق، 
آی���ت اهلل قمی مردم این س���رزمین را ب���ه مقابله با متجاوزین ف���را خواند. او 
کیان اس���الم و مقاومت  کرد، دفاع از  که در این ارتباط صادر  در فتوایش 
کرد. با س���قوط رضاخان  در برابر یورش بیگانگان را بهترین عبارت تلقی 
در ش���هریور 1320ش حاج آقاحس���ین قمی از فضای پیش آمده استفاده 
یارت به مش���هد مقدس آمد، ط���ی تلگرامی از  ک���ه برای ز ک���رد و هنگامی 
کش���ف حجاب لغو شود، مدارس مختلط  دولت جدید ایران خواس���ت 
کالس تعلیم ق���رآن و دروس  منح���ل ش���ود، در مدارس نم���از جماع���ت و 
دینی برگزار ش���ود و از فشار بر حوزه های علمیه کاسته شود. در این حین 
گ���ون م���ردم و علما ب���ه حمای���ت از درخواس���ت های مرجع  طبق���ات گونا
خوی���ش ب���ه پا می خیزند. دولت وقت با مش���اهده ای���ن خیزش عمومی و 
گردیده و موارد مذکور  گزیر به عقب نش���ینی  ایس���تادگی آن عالم عامل، نا
را در 12 ش���هریور س���ال 1322 ش می پذی���رد. ح���اج آقا حس���ین قمی بعد 
کربال ش���د، او در 14 ربیع االول 1366ق ب���ه دیار باقی  از موفقی���ت راه���ی 

گردید. شتافت و پیکرش در جوار حرم امیرمؤمنان دفن 

از حاج آقا حس���ین قمی آث���ار چندی در فقه و اصول باقی مانده اس���ت، 
از نگاش���ته های مشهورش حواش���ی بر کتاب استادش سید محمدکاظم 
که از اول مس���ائل تقلید تا بخش���ی از احکام  ی���زدی، عروة الوثقی اس���ت 

نماز را در بر می گیرد.21

4.شهید آیت اهلل سیدحسن مدرس )1287 - 1356ق( 
ای���ن فقی���ه مجاه���د و عال���م زاه���د در ش���هر زواره دی���ده به جهان گش���ود و 
ش���ش به���ار از زندگ���ی را در زادگاه خویش و روس���تای س���رابه س���پری کرد. 
می���ر  ج���دش  ن���زد  را  او  طباطبای���ی  سیداس���ماعیل  پ���درش  در1293ق 
که قباًل از زواره  عبدالباقی طباطبایی در قمش���ه برد. این روحانی فاض���ل 
کوش���ید. آن گاه  کرده ب���ود، در تعلیم و تربیت نوه اش  به این ش���هر هجرت 
سیدحس���ن در 1298ق ب���رای پیگی���ری تحصیالت علوم دینی رهس���پار 
اصفهان ش���د و س���یزده س���ال نزد علمای حوزه پربار این دیار به فراگیری 
عل���وم عقل���ی و نقل���ی و مبانی عرفانی اهتم���ام ورزید. مدرس در ش���عبان 
1311ق به عتبات عراق رفت و در مدرس���ه صدر شهر نجف اقامت گزید 
و با عارف نامدار ش���یخ حسنعلی نخودکی اصفهانی هم حجره شد،22 او 
از می���ان علمای ای���ن دیار مقدس محض���ر دو عالم را پی���ش از همه درک 

ثار؛ ج 7، ص 2468 -2473. مجله نور علم، ش 13، سال دوم، ص 89 -90. گلشن   21. مکارم اال
ابرار؛ ج 2، ص 598 - 599 و زندگانی و شخصیت شیخ انصاری؛ ص 312.

 22. شهید مدرس ماه مجلس؛ از نگارنده، ص 22 -25.

کو به  ک���رد چنان که خودش نوش���ته اس���ت: بع���د از ماجرای مع���روف تنبا
کثر علمای  نجف اش���رف مهاجرت کرده و به طور تیمن و تبرک در درس ا
تم در نجف نزد دو دانشمند  آن دیار ش���رکت نمودم، ولی غالب تحصیال
پرآوازه آخوند مالمحمدکاظم خراس���انی و آخوند س���یدمحمدکاظم یزدی 

بود. هفت سال نیز بدین گونه در عراق ماندم«.23

ای���ام تحصی���ل م���درس در نج���ف اش���رف مصادف ب���ا انقالب مش���روطه 
ب���ود. او ای���ن ح���وادث را زی���ر نظ���ر داش���ت و ب���ا نگرش���ی ژرف و عالمان���ه 
وقای���ع خی���زش مزبور را تحلیل و بررس���ی ق���رار می ک���رد. وی در 1318ق به 
ای���ران بازگش���ت و در اصفهان ب���ه تدریس فق���ه و اصول در مدرس���ه جده 
کوچ���ک و منطق و ش���رح منظومه در مدرس���ه جده بزرگ مش���غول ش���د و 

به دلی���ل احاط���ه به مباح���ث علمی 
و تبح���ر فوق العاده در تبیین مس���ائل 
عقلی و نقلی به مدرس مش���هور شد. 
کنار تالش های آموزش���ی  م���درس در 
و پژوهش���ی، پیگ���ر مس���ائل سیاس���ی 
اقبال الدول���ه  ب���ا  و  ب���ود  اجتماع���ی  و 
که از س���وی محمدعلی شاه  کاشانی 
کم اصفهان ش���ده ب���ود، به  قاج���ار حا
کم بعدی یعنی  مبارزه برخاست. حا
صمصام الس���لطنه بختی���اری هم در 
زورگویی و س���تم از والی قبلی دس���ت 
کم���ی نداش���ت و چون احس���اس کرد 

ش���هید مدرس در برابرخالف هایش ایستاده است، دستور تبعید آن عالم 
که بر اثر اعتراص و خشم مردم، این فرمان لغو شد.24 کرد  مبارز را صادر 

گذشت 194 جلسه از مجلس دوم شورای ملی در  ش���هید مدرس بعد از 
28 ذیحج���ه 1328ق به عن���وان مجتهد طرازاول و ناظر بر قوانین مصوِب 
نماین���دگان، در مجل���س حض���ور یافت و از ای���ن زمان مب���ارزات مدرس 
گرف���ت. مخالفت  ب���ا اس���تبداد و اس���تعمار ش���کل جدی ت���ری ب���ه خ���ود 
ب���ا اولتیمات���وم روس، مقابل���ه ب���ا ق���رارداد ننگی���ن وث���وق الدوله ب���ا دولت 
انگلس���تان و نیز ایس���تادگی در مقاب���ل زورگویی های رضاخان و افش���ای 
ی در زمره فعالیت های درخش���ان سیاس���ی  جنایات و خالفکاری های و
مدرس در ایام حضور مجلس ش���ورای ملی اس���ت، ای���ن موضع گیری ها 
کارگزاران س���تم و  از س���وی مدرس به عنوان مجتهد و نمایندۀ مردم برای 
گرفتند، فریاد  اس���تعمارگران قابل تحم���ل نبود و به همین دلیل تصمی���م 
کنند و در هفتم آبان 1305 ش ایش���ان را هدف  حق طلب���ی او را خاموش 
کام  کرد؛ ول���ی نا گرچه م���درس را مج���روح  گلول���ه ق���رار دادن���د. این ت���رور ا
کاماًل فرمایش���ی 22 مرداد 1307ش برای دوره شش���م  ماند. در انتخابات 

 23. اعیان الشیعه؛ ج 5، ص 21.
زگاران؛ علی مدرسی؛ ص 50 -51.  24. مرد رو

سیدحممدکاظم از سادات 
طباطباست که نسبت او از 
طریق سیدبهاءالدین حیدر 
مدفون در زواره به ابراهمی معر، 
نواده امام حسن جمتیب)ع( یم رسد 
و از این جهت با آیات مکرم 
سیدحسن مدرس، سیدحممد 
فشاریک زواره ای، مریزا ابوالحسن 
جلوه، سیدحسنی بروجردی، 
عالمه طباطبایی و سیدعلی قایض 
طباطبایی اشرتاک نسب دارد.
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که با  گزیر به مش���هد رضوی رفت؛ اما او مش���علی نبود  کردند و او نا ناامن 
ای���ن جابجایی خاموش گردد. بارقۀ معنوی آس���تان ق���دس امام رضا)ع( 
ت���وان او را برای دفاع از ارزش ها و ایس���تادگی در مقابل تباهی و سیاس���ی 
مضاع���ف س���اخت. در س���ال 1314 ش که در مش���هد اقام���ت گزید، در 
که اختناق به اوج خود رس���یده بود، نخستین قیام شکوهمند  ش���رایطی 
گون این ش���هر علیه تهاجم فرهنگی و حجاب ستیزی  علما و اقش���ار گونا
که ش���عله هایش در  گرف���ت  رضاخ���ان در من���زل ای���ن عالم مقاوم ش���کل 
که مش���اهیر فقه���ا و مجتهدان و  گردید؛ چ���را  گوهرش���اد ف���روزان  مس���جد 
گرد آمدن���د و در حضور ای���ن مرد الهی  مدرس���ان مش���هد در بیت ایش���ان 
ی  جلس���ه های فراوان���ی ترتیب دادن���د و خط مب���ارزه را ب���ا رهنمودهای و
ترس���یم نمودند. ارمغان این نشس���ت های بابرکت، قیام خونین مس���جد 
گوهرش���اد ب���ود. بع���د از این خیزش مق���دس ع���ده ای از علم���ا، از جمله 
آی���ت اهلل س���یدیونس اردبیلی دس���تگیر و بعد از بازجویی ه���ای متعدد به 
گردیدند. آیت اهلل اردبیلی  تهران فرس���تاده شدند و در این ش���هر محبوس 
در 1314ش از زندان آزاد ش���د و به اردبیل رفت؛ اما در ش���هریور 1320 ش 
که در زمرۀ مراجع تقلید به  به مش���هد مقدس بازگش���ت. آن فقیه نس���توه 
ش���مار می رفت و در زهد و تقوا، ایمان و جهاد اس���وه ای شایس���ته بود، در 
21 ذیقع���ده 1377ق درگذش���ت و پیک���رش در جوار ح���رم قدس رضوی 
کتاب  ک���ه از آن جمله حاش���یه بر  دف���ن ش���د، او آثار و تألیفات���ی هم دارد 

عروة الوثقی است.26

6.سیدمحمود حسینی امام جمعه )1309 - 1374ق( 
گرانقدر مقدمات و س���طوح اولیه را نزد اس���تادان  آن فقیه بزرگوار و عارف 
زنج���ان چون آخون���د مال قربانعل���ی زنجانی، ش���یخ جواد طارم���ی و میرزا 
مجی���د زنجان���ی آموخ���ت. در خارج فق���ه نیز اف���زون بر بهره ب���ردن ازدرس 
م���ال قربانعل���ی زنجان���ی از افاض���ات ش���یخ غالمحس���ین فقی���ه زنجان���ی 
ی  ی بود. و کرد. می���رزا عبداهلل زنجانی نیز اس���تاد اصول فق���ه و اس���تفاده 
ب���رای تکمی���ل تحصیالت در 1330ق به نجف اش���رف رف���ت و به درس 
آیت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدی و دیگر مدرس���ین حوزه های شهر حاضر 
ش���د. ایش���ان بعد از رس���یدن به مقام اجتهاد به زنجان آمد و در مدرس���ه 
یس و س���ازمان دهی امور طالب پرداخت. ازخصال  مس���جد ش���اه به تدر
گیری علوم اسالمی  یج معارف دینی و تش���ویق افراد در فرا بارز ایش���ان ترو

بوده و در مبارزه با منکرات از هیچ اقدامی فروگذار نمی  نمود.27

ش���یخ موس���ی زنجانی در معرفی این دانش���ور نوش���ته اس���ت: »... جامع 
دانش های معقول و منقول، موالی ما، عالمه س���ید میرزا محمود معروف 
به امام جمعه در علم و عمل نمونه و دارای اخالق پس���ندیده و نیز بسیار 

یاست دینی زنجان به ایشان رسید«.28  خوش بیان بود. زعامت و ر

گلشن ابرار، ج 7، ص 316 - 326.  26. سید یونس اردبیلی فقیه مبارز؛ مقاله نگارنده مندرج در 
گنجینه دانشمندان؛ محمدشریف رازی؛ ج 3، ص 235.  .27 

 28. الفهرست لمشاهیر علماء زنجان؛ شیخ موسی زنجانی؛ قم: شمس، ص 122.

مجلس ش���ورای مل���ی، اجازه ندادن���د حتی مدرس یک رأی ه���م بیاورد. 
که خ���ودم برای خویش���تن به صندوق  گفت پ���س آن رای  از ای���ن جهت 
کتف���ا نکردند و  کاران پهل���وی به این نیرنگ ا انداخت���م، کجاس���ت؟ جفا
در 16 مه���ر1307ش مدرس را دس���تگیر و در قلعه خ���واف واقع در منطقه 
خراس���ان محبوس کردند، او نه س���ال تمام با وضعی طاقت فرس���ا در این 
کاش���مر انتق���ال دادند و در  م���کان زندانی بود، س���پس س���ید بزرگوار را به 
غ���روب 27 رمض���ان1356ق/ 10 آذر 1316ش م���درس را با زب���ان روزه به 

شهادت رساندند.25

5.آیت اهلل سیدیونس اردبیلی )1293-1377ق( 
س���یدیونس فرزند س���یدمحمدتقی موس���وی درس���نین کودکی و نوجوانی 
مقدم���ات زبان و ادبیات فارس���ی و برخی آثار زیربنایی علوم اس���المی را 
نزد پدر و برخی اس���تادان حوزه اردبیل آموخت. س���پس به زنجان رفت و 
از حوزۀ درس���ی علمایی چون مالقربانعلی زنجانی، مال س���بزعلی و میرزا 
که اهم  مجید حکم���ی زنجانی در معقول و منقول بهره برد. س���یدیونس 
مباحث سطح حوزه و مقداری ازخارج حوزه را در زنجان آموخته بود، در 
1318ق به عراق عرب رفت و در نجف اش���رف به مدت حدود بیس���ت 
س���ال در خدمت س���ید محمدکاظم 
یزدی به ش���کوفایی اندیش���ه خویش 
پرداخت و مسئولیت در برابر جامعه 
ی  اس���المی را به خوب���ی در مکت���ب و
در  دیگ���رش  اس���تادان  آموخ���ت. 
نجف، ش���ریعت اصفهان���ی، فاضل 
ش���ربیانی و آخون���د خراس���انی بودند. 
سیدیونس با رس���یدن به قله اجتهاد 
و  بازگش���ت  اردبی���ل  ب���ه  در 1346ق 
یس  م���دت هفت س���ال تمام ب���ه تدر
و  جماع���ت  اق���ام،  اص���ول،  و  فق���ه 
رسیدگی به امور شرعی و مس���ائل اجتماعی و حقوقی مردم مشغول بود. 
یم  او بزرگ تری���ن مان���ع ب���ر س���ر راه اج���رای قوانین و مق���ررات اس���المی را رژ
پهل���وی می دی���د؛ ب���ه همین دلیل از س���نگر علم و تق���وا، به مب���ارزه با این 
تش���کیالت فاس���د و خودس���ر پرداخ���ت و در بیان���ات و موضع گیری های 
گروهی از علمای مبارز را که تحت  کرد و  یم را افش���ا  خود، جنایت این رژ
فش���ارهای ش���دید رضاخان قرار گرفته و یا در منطقه اردبیل تبعید ش���ده 
بودن���د، مورد حمایت جدی ق���رار داد و به دفاع از خیزش روحانیت علیه 
مفاس���د این حکومت خودکامه اقبال نش���ان داد. ای���ن موضع گیری های 
سیاس���ی و نقش مؤثرش در قی���ام علمای منطقه آذربایج���ان چنان برای 
ی���م ه���راس به وج���ود آورد که حت���ی زادگاه این عالم پرهی���زگار را برایش  رژ

 25. گلش���ن اب���رار؛ ج 2، ص 567 - 569. ش���هید مدرس ماه مجل���س؛ ص 157 - 159 و مجله نور 
علم، سال اول، شهریور 1363، ص 95 - 99.

آیت اهلل یزدی در طول معر بابرکت 
خویش نسبت به افراد فقری، 

حمروم، درمانده و یتامین توجهی 
ویژه داشت و در حد توان، 

مقدورات و اماکنات به بینوایان 
و اشخاص یب سرپرست مکک یم کرد 
و به نمایندگان خویش در بالد و 

نوایح گوناگون تأکید یم کرد، این 
اقشار را فراموش نکنند و مورد 

محایت خویش قرار دهند.
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آن عال���م وارس���ته ب���ا اله���ام از تعالیم اس���تادش س���یدمحمدکاظم یزدی 
و نی���ز ب���ا تأثیرپذی���ری از مش���ی مبارزات���ی آخون���د مالقربانعل���ی زنجان���ی، 
هرگ���ز نس���بت به ام���ور اجتماعی و رخدادهای سیاس���ی بی اعتن���ا نبود و 
دیانت و سیاس���ت را از یکدیگر جدا نمی دانس���ت. اش���تغاالت آموزشی 
و تبلیغی، ایش���ان را از اندیش���یدن به امور مس���لمانان باز نمی داشت و با 
قدرت معنوی که به برکت ش���ب زنده داری و خلوت س���حرگاهان کسب 
می ک���رد، به مبارزه با فس���اد و طاغ���وت می پرداخت و با عزمی راس���خ در 
گون در آن ش���رکت کرده  مجل���س مؤسس���انی که علم���ای ش���هرهای گونا
بودن���د، به س���لطنت رضاخ���ان رأی نداد. ای���ن موض گی���ری در آن زمان، 

بسیار مهم بود و مصداق یک نوع مجاهدت به شمار می آمد.29

که آذربایجان و زنجان توس���ط قوای روس و عمال  بع���د از ش���هریور 1320 
گردید  بوم���ی آنان مانند حزب ت���وده و فرقه دموکرات آذربایجان، اش���غال 
و ف���ردی ب���ه ن���ام غالم یحی���ی دانش���یان در منطق���ه زنجان به مردم س���تم 
می کرد و خودس���ری او از حد گذش���ته بود، به طور اساس���ی علیه این بلوا 
گروهای  و آش���وب دس���ت به مب���ارزه زد و مردم را ب���ه متش���کل گردیدن در 
کرد و در بسیج  مسلح با فرماندهی برخی رجال سیاسی زنجان، تشویق 
عمومی و س���ازماندهی نیروهای مقاومت در برابر تجاوز و تهاجم، نقش���ی 

کرد.30 بنیادین ایفا 

یادی از خود به یادگار نهادکه  مرحوم س���یدمحمود امام جمعه تألیفات ز
بخش مهمی از آنها تقریرات درس اس���تادانش از جمله تقریر بحث های 
س���یدمحمدکاظم یزدی درباره حج اس���ت. س���رانجام این فقیه مجاهد 
گفت. آیت اهلل سیدعزالدین حسینی  به س���ال 1374ق دار فانی را وداع 

زنجانی فرزند اوست.31

7.شیخ عبدالکریم زنجانی )1300 - 1388ق( 
آن حکی���م و فقی���ه پ���رآوازه از نوادر مراجع تقلید اس���ت که در کش���ورهای 
یه و لبنان و برخی کش���ورهای حوزۀ  کس���تان، س���ور ع���راق، ایران، هند، پا
خلیج فارس مقلد داشت و در اوج فقاهت، حکیمی بزرگ و منطق دانی 
ی ضمن تسلط به فلس���فه اسالمی از مبانی فلسفه  س���ترگ بوده است. و
یس می کرد.  گاه بود و علوم عقلی و نقلی را در س���طحی عالی تدر غرب آ
ایش���ان در زنجان مقدمات و س���طوح را نزد استادان متعدد آموخت و در 
کم���االت علمی آخوند م���ال قربانعلی زنجان���ی بهره برد.  دروس خ���ارج از 
مدت���ی در تهران به تحصیل ادامه داد. س���پس ب���ه عتبات عراق عزیمت 
نم���ود ومدت ه���ای مدی���دی در درس آی���ت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدی و 
آی���ت اهلل س���یدمحمد فیروزآبادی حضوری فعال داش���ت و از آن دو عالم 
یاف���ت اجازات اجته���اد و مرجعی���ت تقلید بس���یار محکم  بزرگ���وار ب���ه در
و جالب���ی نائ���ل آم���د که معم���واًل فقهای ش���یعه ب���ه کمتر کس���ی این گونه 

 29. مجله حوزه، سال دوم، ش 8، آذر 1363، ص 73.
 30. خط سوم در انقالب مشروطیت ایران؛ ابوالفضل شکوری؛ ص 258.

 31. همان، ص 259 - 260 و علما نامدار زنجان درقرن چهاردهم، ص 371 - 373.

اج���ازات وس���یع، صریح و همه جانب���ه را می دهند.32 با توج���ه به اعتماد 
کمالی  س���یدمحمدکاظم یزدی به مرحوم عبدالکری���م زنجانی و فضل و 
ک���ه در وجودش مش���اهده می کرد و ارتباط ویژه اش ب���ا فقیه مبارزی چون 
ی هم فکر و هم مش���رب  قربانعلی زنجانی که در مخالفت با مش���روطه با و
که برایش صادرکرده اس���ت، او را چنین معرفی  ب���ود، در اجازه اجتهادی 

کرده است:

عالم فاضل، مجتهد باتقوا و عادل جامع معقول و منقول ش���یخ 
ی���م زنجان���ی )ادام اهلل ب���رکات وج���وده( از جمل���ه  می���رزا عبدالکر
کس���انی است که معاش���رت ما با ایشان بلندمدت بوده و گفتگو 
ک���رات علمی م���ان ف���راوان. در نتیج���ه م���ا به دان���ش انبوه و  و مذا
فض���ل فراوانش���ان پی ب���رده و احاطه او بر اح���کام و اجتهادش در 
مس���ائل حالل و حرام را همراه با آشنائی ش���ان ب���ر ادله آن که توانا 
گردید. او  بر اس���تنباط ف���روع از اصول می باش���د، بر ما مکش���وف 
اج���ازه روایتی از ما درخواس���ت نمود لکن ما این اج���ازه را به وی 
دادی���م ت���ا بدین وس���یله حقش را ادا کرده باش���یم و ما ب���ر دانش و 
ی���م. در عین حال خودم و ایش���ان  کم���االت وی اذع���ان موکد دار
کی���د می کن���م. خداوند  را حت���ی االم���کان ب���ه رعای���ت احتیاط تأ
گرداند.33 مؤمنین را موفق به مراجعه به ایشان در احکام شرعیه 

که برای  زآب���ادی در فرازی از اجازه اجتهادی  مرحوم آیت اهلل فیرو
کرده، خاطرنشان ساخته است: این فقیه حکیم صادر 

ش���ان و منزل���ت عال���م عامل، مجته���د پرهی���زگار ع���ادل، نمونه 
علمای بزرگ اس���الم ش���یخ بزرگوارحضرت آقا می���رزا عبدالکریم 
تر از آن اس���ت که طلب اج���ازه بنمایند؛  زنجان���ی )دام ظل���ه( باال
که از دیرزمان به منص���ب مرجعیت تقلید، افتاء و قضاوت  یرا  ز
بوس���یله اج���ازه ای که از اس���تاد بزرگ حضرت آی���ت اهلل العظمی 
س���یدمحمدکاظم طباطبای���ی گرفته ان���د، نای���ل آمده ان���د. من از 
راین اجازه  ب���اب ادای برخی وظایف واجب خود اقدام ب���ه صدو
ک���ردم تا م���ردم از کم���االت علمی ایش���ان مطلع گردن���د و توانایی 
کنن���د. پ���س ب���ر اقش���ار  و شایس���تگی او راب���رای دادن فت���وا درک 
ک���ه از وی تقلید کنن���د و فتاوی درخش���انش را  گ���ون اس���ت  گونا

گیرند.34 کار  به 

مرح���وم س���ید محمدکاظ���م ی���زدی عالوه ب���ر اج���ازه اجتهاد مورد اش���اره، 
ی آیت اهلل زنجانی ارجاع  مقلدین خویش را در مس���ائل احتیاطی به فتاو
ی���ج مرجعیت او بس���یار موثر بود. آیت اهلل س���یدعبدالکریم  ک���ه در ترو داد 

یخ زنجان؛ سید ابراهیم زنجانی موسوی؛ ص 373 -375.  32. تار
 33. الفقه االرقی فی ش���رح عروة الوثقی؛ ش���یخ عبدالکریم زنجانی؛ نجف: مطبعة الغری الحدیثه، 

طبع سوم 1388هجری، ج 1، ص 8 - 9.
 34. پیشین، ص 14.
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گف���ت. پیک���رش بعد از تش���ریفات ش���رعی و اقام���ه نماز از  فان���ی را وداع 
گردید.37 سوی آیت اهلل سیدابوالقاسم خویی در جوار بارگاه علوی دفن 

8.آیت اهلل سیدمحمدتقی خوانساری ) 1305 - 1371ق( 
ایش���انفرزند سیداس���داهلل بود، مقدمات علوم دینی و ادبی را در خوانسار 
نزد پدر و دیگر اس���تادان در حوزه این دیار آموخت. قبل ازهفده سالگی، 
زبان و ادبیات ع���رب و دیگر دانش  های متداول از جمله مقداری از فقه 
گردید و در نجف اش���رف  گرفت و در 1322ق رهس���پار عتبات عراق  فرا 
گزید. مرحوم خوانس���اری در ح���وزۀ این دیار مق���دس بعد از طی  اقام���ت 
مراحل س���طوح به محض���ر آیات عظام س���یدمحمدکاظم ی���زدی، آخوند 
خراس���انی، ش���یخ الش���ریعه و آق���ا ضیاءالدین عراق���ی راه یاف���ت و از پرتو 
گردید و ب���ه درجه اجتهاد  مع���ارف و دانش ه���ای این بزرگ���واران محظوظ 

یس پرداخت.38 رسید و خود به تدر

ک���ه س���رزمین ع���راق م���ورد تهاجم اس���تعمار  در جن���گ بین الملل���ی اول 
کردند،  که مش���اهده  گرفت، مراجع و علمای ش���یعه زمانی  بریتانی���ا قرار 
گرفتار ش���عله های جنگ و اشغال ش���ده، در این باره  کش���وری مس���لمان 
کردن���د. مرجع تقلید وقت آیت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدی  موضع  گیری 
و مجته���دان دیگ���ر فتوای پی���کار دادند و برخی خود ش���خصًا برای دفاع 
از مل���ت ع���راق و مب���ارزه ب���ا اش���غالگران لب���اس رزم پوش���یدند و عده ای 
چون س���ید محمدکاظم ی���زدی و میرزا محمدتقی ش���یرازی فرزندان خود 
کردن���د. آی���ت اهلل خوانس���اری از فتوای اس���تادانش در  را راه���ی جبهه ه���ا 
ک���رد و برای دفع  ک���رد و کرس���ی درس و تحقی���ق را رها  این ب���اره اس���تقبال 
تج���اوز خ���ود را به صف���وف مقدم جبه���ه نب���رد در حوالی بصره رس���انید. 
گرچ���ه دش���من سرس���ختانه هج���وم آورده و ب���رای تنگ ترک���ردن حلق���ه  ا
محاصره تالش داش���ت؛ ام���ا به دلیل مقاومت علم���ا و نیروهای مردمی، 
به همراه سلحش���وری ارتش دولت عثمانی )ع���راق جزو قلمرو امپراتوری 
که  عثمان���ی ب���ود(، ارت���ش انگلیس شکس���ت خ���ورد و ط���ی دوران نب���رد 
کش���ید، متج���اوزان نتوانس���تند از جنوب ع���راق جلوتر  هج���ده ماه طول 
ی جهاد و بس���یج نیروهای مجاهد، متأس���فانه دولت  آیند. با وجود فتاو
عثمان���ی به دلیل ضعف اداری و مش���کالت دیگر نتوانس���ت از این توان 
عظیم برای غلبه بر اس���تکبار اس���تفاده کند و با اش���غال بغداد، نیروهای 
کنده ش���دند.  کردند و پرا مقاوم���ت، مجاه���دان و علما س���نگرها را ره���ا 
متج���اوزان ب���ه تعقی���ب سلحش���وران برآمدند و دس���تگیری ها آغاز ش���د. 
که از ناحی���ه پا مجروح ش���ده بود، به اس���ارت قوای  آی���ت اهلل خوانس���اری 
انگلی���س درآم���د و او را هم���راه عده ای اس���یر دیگر با یک کش���تی به بندر 
س���نگاپور که جزء مستعمرات بریتانیا بود، منتقل کردند که بعد از چهار 

یخ زنجان؛ ص 378 و خط سوم در انقالب مشروطه، ص 238 - 239.   37. تار
 38. نجوم امت )آیت اهلل س���ید محمدتقی خوانس���اری(؛ مجله نور علم، س���ال اول، ش���ماره ششم، 

مهر 1363، ص 98 - 99.

زنجان���ی، در فقه، اص���ول، مباحث کالمی، تفس���یری، حکمت، منطق، 
کرده اس���ت.  کتاب تألیف  ف���رق و مذاهب و رج���ال حدود هفت���اد جلد 
ی مباحثی در فقه استداللی  الفقه االرقی فی ش���رح العروة الوثقی که حاو

یخ فقه است از آثار ارزشمند او درمباحث فقهی است.35 و تار

آی���ت اهلل زنجان���ی دارای خصال���ی حمی���ده و اخالق���ی پس���ندیده، بیانی 
ج���ذاب، طبع���ی مالی���م و دارای نب���وغ علم���ی و فلس���فی ب���ود و در زم���رۀ 
خطیبان���ی توان���ا، ش���جاع، مصل���ح و دارای عظم���ت روح���ی ب���ه ش���مار 
کماالت علمی و نفوذ فوق العاده اجتماعی  می رفت. با وجود مقامات و 
گون روابط صمیمانه ای  در کش���ورهای متعدد جهان اسالم، با اقشار گونا
کوش���ا بود. با  داش���ت و در رفع مش���کالت م���ردم و زائرین عتب���ات عراق 
آن هم���ه اقت���دار علم���ی و اجتماع���ی کمتری���ن تمایلی به ام���وال دنیایی 
نش���ان نمی داد و تا آخ���ر عمر در منزل 
اج���اره ای س���کونت می ک���رد. همگام 
علم���ی  پژوهش ه���ای  و  ی���س  تدر ب���ا 
فعالیت ه���ای  و  دیان���ت  ی���ج  ترو از 
تبلیغ���ی غاف���ل نب���ود و ب���رای ارش���اد 
م���ردم ت���الش می کرد. ایش���ان در حرم 
امیرالمؤمنین رواق پش���ت س���ر حرم، 

اقامه جماعت می کرد.36

در زندگی او به هم پیوس���تگی دیانت 
و  زاهدان���ه  منش���ی  سیاس���ت،  و 
مناس���بات عالمانه و روابط صادقانه 
به خوب���ی مش���هود ب���ود. هم���واره می کوش���ید ب���ه عرصه ه���ای سیاس���ی و 
گام نهد و به مس���لمانان رهنمود م���ی داد تا برای اصالح وضع  اجتماعی 
کنن���د. در ایجاد اتحاد بین  موجود و رهایی از اس���تکبار و اجانب تالش 
ملل اس���المی و رفع اختالفات ش���یعه و سنی جدیت داشت. در دفاع از 
ید.  ملت فلس���طین و افشای جنایات صهیونیست ها هم اهتمام می ورز
مجموعه بیانات بیدارگرانه او در کش���ورهای اسالمی در دو مجلد تدوین 
ش���ده و ب���ا عنوان رحلة االم���ام الزنجانی به طبع رس���یده اس���ت. آیت اهلل 
زنجان���ی همچ���ون س���یدجمال الدین اس���د آبادی می خواس���ت جامع���ه 
که در این مس���یر ب���ه دلیل  کند  اس���المی را از رأس ه���رم ق���درت اص���الح 
گس���تری رجال سیاس���ی و فرمانروای���ان دنیای  روحی���ه اس���تبدادی و جفا
گر همچون ام���ام خمینی به فکر  کمت���ر توفیقی به دس���ت آورد و ا اس���الم، 
تح���ول و ایجاد بی���داری در توده های ع���ادی مردم بود، ب���ه احتمال قوی 
در کارنامه سیاس���ی خود پیروزی درخش���انی به دست می آورد. سرانجام 
ای���ن حکی���م واالمق���ام و فقیه فرزان���ه در 17 جمادی الثان���ی 1388ق دار 

 35. علماء نامدار زنجان؛ ص 52.
ی���خ زنج���ان؛ ص 374 - 379 و عرف���ا و حکم���ای اس���تان زنج���ان؛ کریم نیرومن���د، زنجان:   36. تار

کتابفروشی ستاره، چاپ اول، 1364، ص 271 - 272.

جلد اول عروة الوثقی شامل 
مباحث معویم اجهتاد و تقلید، 
طهارت، نماز، روزه، اعتاکف، 

زکات، مخس، جح، اجاره، مضاربه، 
مزارعه، مساقات، مضان، حواله، 
ناکح و وصیت. جلد دوم حاوی 
مباحیث چون حرمت ربا، عده و 

احاکمش، وکالت، هبه، وقف، 
صدقه به معنای اخص و جلد 

سوم آن موضوع قضا و قضاوت 
را در بر یم گرید.
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س���ال تحمل رنج دوران حبس و اس���ارت، آزاد شد و به ایران بازگشت.39 
کرده است.40 امام خمینی در فرازی از بیانات خود به این ماجرا اشاره 

چندماهی که آن فقیه مجاهد در خوانس���ار به س���ر می برد، ازحوزه نوبنیاد 
ک خبرهای���ی به دس���ت آورد. حوزه ای که در1293ش گش���ایش یافت  ارا
گرفت. ایش���ان در حوزه ش���یخ عبدالکریم حائری  و مورد توجه علما قرار 
ش���رکت می ک���رد و رفته رفته در س���لک یاران ومش���اوران برجس���ته مرحوم 

حائری و جزء هیأت استفتایی ایشان درآمد. 

ک���ه آی���ت اهلل حائ���ری ب���ه خواه���ش علمای  در ن���وروز 1301 ش/ 1340ق 
ک���رد. آیت اهلل  ک���رد، حوزۀ این ش���هر را تأس���یس  ق���م ب���ه این دی���ار هجرت 
گردید. با رحلت آیت اهلل حائری  خوانس���اری نیز با ایشان همراه و همگام 
در 1315 ش، زعام���ت ح���وزۀ علمی���ه قم ب���ه عهده آیت اهلل خوانس���اری، 
کوه کمری  آیت اهلل س���یدصدرالدین صدر و آیت اهلل س���یدمحمدحجت 
که به آیات ثالث معروف هس���تند  گرفت. همچنین این س���ه بزرگوار  قرار 
یس  کرس���ی تدر در رأس قل���ه مرجعیت بودند. آیت اهلل خوانس���اری در قم 
ی در خارج فقه و اصول بسیار عمیق، دقیق و محققانه  داشت و درس و
ک���ه خ���ود بعده���ا ب���ه مق���ام مرجعیت  ارائ���ه می ش���د و ش���خصیت هایی 
کارنامه درخش���انی  رس���یدند و یا در فضل و کماالت و تالش های علمی 

به خود اختصاص دادند، به درس ایشان راه یافتند.41 

آی���ت اهلل خوانس���اری در مب���ارزه ب���ا توطئ���ه کش���ف حجاب ج���دی بود و 
ه���ر ج���ا فرص���ت می یاف���ت از مقاص���د ش���وم آن پ���رده برمی داش���ت و در 
آن جو خفقان، س���کوت را شکس���ت. ایش���ان فت���وای خوی���ش را مبنی بر 
ضروری ب���ودن حجاب بیان کرد: »حرمت کش���ف حج���اب به نحوی که 
ام���روزه ت���داول دارد، عالوه ب���ر آن که ادله قطعی���ه دارد، دعوی ضرورت از 
کافر و نجس اس���ت. جلوگیری از آن هم از  که منکرش  کرده اس���ت  دین 
باب نهی از منکر بر تمام افراد واجب اس���ت و تمام هم مقصر و مسئولند 

در اهمال نسبت به این فریضه«.42

رجال نگار معاصر مرحوم اس���تاد محمدش���ریف رازی در این باره نوش���ته 
کش���ف حجاب مش���هور ب���ود و در این  اس���ت: »مبارزات آن بزرگوار علیه 
موض���وع قدم ب���ه ق���دم و دوش به دوش آی���ت اهلل )حاج آقاحس���ین( قمی 
ش���رکت داش���ت و این آزادی امر حجاب پس از آن ش���دت ها و سرنیزه ها 
به ای���ن ص���ورت درآمد، مره���ون خدمات و مجاهدات ایش���ان اس���ت با 

آیت اهلل قمی«.43

 39. مجموعه حکمت؛ سال اول، شماره 12، ص 19 - 20 و مجله حوزه، ش 12، ص 29.
 40. صحیفه امام؛ ج 3، ص 243.

 41. آث���ار الحج���ه؛ محمدش���ریف رازی؛ ج 1، ص 88 - 90 و علم���ای معاصری���ن، مالعل���ی واع���ظ 
خیابانی، ص 331.

 42. مجموعه حکمت؛ سال اول، ش 12، ص 26 - 27.
 43. آثار الحجة؛ ج 1، ص 155.

کاش���انی روابط  آی���ت اهلل خوانس���اری ب���ا روحان���ی مبارز مرح���وم آی���ت اهلل 
روزه���ای  م���ی رود نخس���تین  و دیرین���ه ای داش���ت. احتم���ال  دوس���تانه  
آش���نایی این دو عالم ب���ا یکدیگر به ایام ش���رکت در درس علمای نجف 
و از جمل���ه س���یدمحمدکاظم نیز برمی گردد، آن دو در نب���رد با متجاوزین 
بریتانیای���ی در بی���ن النهری���ن نیز هم س���نگر بودن���د و پایه های دوس���تی را 
اس���توار نم���وده بودند. حمای���ت آیت اهلل خوانس���اری از فدائیان اس���الم بر 
اس���اس همین دوس���تی ها بود و نماز جماعت او در فیضیه محل رفت و 
آمد مبارزان این تش���کل مهم دینی و سیاس���ی بود. آیت اهلل کاشانی نقش 
رهب���ری را در نهض���ت ملی ش���دن صنعت نف���ت عهده دار ب���ود. آیت اهلل 
خوانس���اری برای تأیید و تقوی���ت این جریان، لزوم قطع ای���ادی بیگانه را 
کید ق���رار داد و ملی  از مناب���ع زرخی���ر کش���ور و ثروت های عمومی م���ورد تأ

کشور ایران الزم دانست.44 شدن صنعت نفت را در سراسر 

با پیروزی نهضت ملی و تصویب قانون ملی ش���دن صنعت نفت در 24 
اس���فند 1329ش، برگزاری یک انتخابات درست و تشکیل یک مجلس 
ک���ه نماین���دۀ واقعی م���ردم باش���د، می توانس���ت راه تحق���ق اهداف  ق���وی 
ای���ن خی���زش را در زمینه های فرهنگی و اقتصادی هموار س���ازد. آیت اهلل 
ک���ه در آن زم���ان در مق���ام رهب���ری نهض���ت ق���رار داش���ت، برای  کاش���انی 
کرد. در  برگ���زاری انتخاب���ات دوره هفدهم تالش های گس���ترده ای را آغاز 
این میان عده ای از اقش���ار ته���ران درصدد برمی آیند ت���ا از قدرت معنوی 
که در  گیرند و طی نامه ای از ایش���ان  آیت اهلل خوانس���اری در این باره بهره 
بیمارس���تان پانصدتخت خوابی تهران بس���تری بودند درب���ارۀ انتخابات 
نظ���ر خواهی کردند. آیت اهلل خوانس���اری در این ب���اره نظر خویش را چنین 

کرد: اعالم 

در این زمان حس���اس که دیانت و اس���تقالل مملکت را خطراتی 
تهدید می کند، مس���لمین با کمال جدیت در انتخابات شرکت 
ک���رده و وکالی���ی را که متدین و عالقه مند به اس���تقالل کش���ور و 
واق���ف به مصال���ح عالی���ه مملکت باش���ند، انتخ���اب نمایند و 
چنانچ���ه در اث���ر مس���امحه و سس���تی در ای���ن مهر مه���م لطمه به 
دیان���ت و اس���تقالل کش���ور وارد ش���ود ع���الوه ب���ر ذل���ت و نکبت 
دنیوی در پیش���گاه خداوند حکیم مس���ئول خواهن���د بود. 20 آذر 

1330 ش. 

ب���ه برکت این فتوا و پیگیری علمای دیگر و در راس آنان آیت اهلل 
کاش���انی، مردم متدین حضور جدی در این انتخابات داش���تند 
و ب���رای اطاع���ت از ام���ر مرج���ع تقلید ش���یعیان، آرای خ���ود را در 
یختن���د و مجلس هفدهم ترکی���ب مطلوبی یافت؛45  صن���دوق ر
کرده ب���ود: اطمینان دارم  که اعتراف  اما متأس���فانه دکتر مصدق 

 44. سید محمدتقی خوانساری بر چشمه ساران حضور؛ حسن ایدرم، ص 110 - 111.
 45. مجموعه حکمت؛ سال اول، شماره 12، ص 37 - 40.
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ک���ه مؤلفش را علما  الوثقی اس���ت. این اثر چنان آوازه ای به دس���ت آورده 
و فض���ال و تراجم نویس���ان ب���ه ن���ام صاح���ب ع���روه می شناس���ند. ای���ن اثر 
گون فقه اس���ت و احکام و موازین ش���رعی را بیان  گونا دربرگیرن���دۀ ابواب 
می کند و دربرگیرنده 3260 مس���ئله اس���ت که در س���ه جلد تدوین ش���ده 
است، جلد اول شامل مباحث عمومی اجتهاد و تقلید، طهارت، نماز، 
روزه، اعتکاف، زکات، خمس، حج، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، 
ی مباحثی چون حرمت  ضم���ان، حواله، نکاح و وصیت. جلد دوم حاو
رب���ا، ع���ده و احکامش، وکال���ت، هبه، وقف، صدقه ب���ه معنای اخص و 

جلد سوم آن موضوع قضا و قضاوت را در بر می گیرد.49

ب���ر ای���ن اثر ع���ده ای از مراج���ع تقلید، مدرس���ان حوزه های علوم ش���یعه و 
محققان عرصه علوم نقلی، حاش���یه یا ش���رحی نوشته اند. محدث قمی 
گردانده و فاضل دیگری این ترجمه را به  بخش اول آن را به زبان فارس���ی 
پایان رس���انده و آن را به نام غایة الغصوی فی ترجمه عروة الوثقی به طبع 

رسانده است.50 شیخ عباس قمی در مقدمه نوشته است:

اگرچه رس���اله های عملیه بس���یار بود لکن در بین آنها نمی دیدم 
کاف���ه مقلدین نافع  ک���ه از هر جه���ت جامع و ب���رای  رس���اله ای را 
باش���د مگر در این ایام که برخوردم به رس���اله ش���ریفه عروة الوثقی 
ک���ه از قل���م درربار حضرت حجت االس���الم و آی���ت اهلل فی االنام، 
مبین الحالل و الحرام فقیه اهل البیت )علیهم الس���الم( سیدنا 
االعظ���م، مالذنا المعظ���م، ابوالمکارم موالنا الس���ید محمدکاظم 
که رساله ای است جامع جمیع  الطباطبایی بیرون آمده است. 
کافه انواع فروع فقهیه ولکن چون  کافه مسایل و  رس���ائل و حاوی 
آن کت���اب ش���ریف عربی بود، به خاطرم رس���ید که آن را فارس���ی 

گردد.51 کنم تا نفعش عام 

ترجمه محدث قمی حدود یک س���وم متن اصلی را ش���امل می شود و در 
ب���اب قارنات نماز پایان می یاب���د؛ زیرا در این باره مرحوم سیدابوالقاس���م 
کت���اب( نکات���ی را در باب نماز ی���ادآور گردیده  اصفهان���ی )مترج���م دیگر 
اس���ت که گویا آیت اهلل یزدی به مترجم اخیر س���فارش کرده اس���ت، حال 
کتاب را ادامه دهد، بهتر اس���ت مختصری درباره  که می خواه���د ترجمه 
اس���رار نماز، مس���تند به روایات بنگارد تا مقلدین فارس���ی زبان با معرفت 

کنند.52 که ستون دین است توجه  افزون تری به اقامه این عبارتی 

کتاب ع���روة الوثق���ی به قل���م آیت اهلل  اولی���ن ش���رح اس���تداللِی جل���د اول 
ک���ه مستمس���ک العروة  سیدمحس���ن حکی���م به ن���گارش درآمده اس���ت 
که از کتب مهم فقه اس���تداللی و مورد اعتماد و مراجعه  الوثق���ی نام دارد 

یعه الی تصانیف الشیعه؛ ج 15، ص 252.  49. الذر
 50. همان؛ ج 16، ص 14.

 51. غایة القصوی در ترجمه عروة الوثقی؛ مقدمه، ص 2 و 3.
 52. مفاخر اسالم؛ جلد یازدهم، بخش دوم، علی دوانی، ص 527 - 528.

ک���ه به مجل���س برون���د، نماینده  هش���تاد درص���د از نمایندگان���ی 
حقیق���ی مل���ت خواهن���د ب���ود، ق���در این مجل���س را ندانس���ت و 

کند.46 کوشید در برابر آن سنگ اندازی 

آیت اهلل خوانس���اری فت���وا داد که نماز جمعه بنا بر احتیاط واجب اس���ت 
ک���ه این دیدگاه، درک سیاس���ی اجتماعی او را نش���ان می دهد و از حدود 
س���ال 1320ش، بعد از س���ال ها متروک و مهجورماندن ای���ن نماز عبادی 
ید و  سیاس���ی، این فقیه بزرگ به اقامۀ آن در مدرس���ه فیضی���ه اهتمام ورز
کردند، دیگر مدرسه  گون از آن استقبال  گونا چون علما، طالب و اقش���ار 
مزب���ور نمی توانس���ت پذی���رای ای���ن جمعی���ت باش���د و محل اقام���ه آن به 
مس���جد امام حسن عس���کری)ع( در نزدیکی حرم مطهر حضرت فاطمه 
معصوم���ه انتق���ال داده ش���د ب���ه دنب���ال آن در برخی شهرس���تان ها چنین 

گردید. سنت پسندیده ای احیا 

در س���ال 1320ش و به هنگام جنگ 
ک���ه س���پاه متفقی���ن در  جهان���ی دوم 
کف���رج مس���تقر ش���ده بود،  منطق���ه خا
علم���ا و م���ردم از آیت اهلل خوانس���اری 
خواس���تند برای نزول ب���اران و رهایی 
کم آب���ی و خشکس���الی نماز  م���ردم از 
یاد  که با اص���رار ز استس���قاء بخوانند 
ی پذیرف���ت و ای���ن  آن���ان س���رانجام و
ک���ه آن موقع از  کفرج  نم���از را ب���ا ویژگی ه���ای خ���اص آن در صح���رای خا
ش���هر پانص���د متری فاصله داش���ت و مصالی ش���هر به حس���اب می آمد، 
گذش���ت و خب���ری از  ک���رد. آن روز  ب���ا معنوی���ت خ���اص خوی���ش اقام���ه 
ریزش های جوی نش���د؛ اما در هنگام ش���ب ابرهای آسمان قم با یکدیگر 
یخت و دشت ها و مزارع را  متحد ش���دند و باران گس���ترده و بی امان فرو ر
س���یراب کرد. برخی فرماندهان نظامی که این کرامت را مشاهده کردند، 
نزد آیت اهلل خوانس���اری آمدند و از او خواس���تند برای خاتمه یافتن جنگ 

کند.47 جهانی و ویرانی های ناشی از آن، دعا 

آیت اهلل خوانس���اری در 22 ش���وال س���ال 1371ق به دعوت مردم همدان 
راهی این دیار ش���د؛ اما متاس���فانه او که مدتی دچار کسالت در دستگاه 
گ���ردش خون ش���ده بود، به دلی���ل عارضۀ قلبی در ذیحجه همین س���ال، 
رحلت نمود. پیکرش با تش���ییع ش���کوهمندی در همدان و قم، در جوار 

گردید.48 آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه دفن 

گران سنگ نگاشته های 
کت���اب العروة  مهم تری���ِن آث���ار تألیف���ی آی���ت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدی 

یخ سیاسی معاصر ایران؛ سید جالل الدین مدنی؛ ج 1، ص 226.  46. تار
 47. نجوم امت؛ مجله نور علم، مهر 1363، ص 102 - 103.

گنجینه دانشمندان؛ محمدشریف رازی؛ ج 1، ص 321 - 322.  .48 

مهم تریِن آثار تألیفی آیت اهلل 
سیدحممدکاظم یزدی کتاب العروة 
الوثقی است. این اثر دربرگریندۀ 
ابواب گوناگون فقه است و احاکم 
و موازین شریع را بیان یم کند و 
دربرگرینده 3260 مسئله است که 
در سه جلد تدوین شده است.
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کت���اب را در آغاز به صورت  فقها می باش���د. مرح���وم حکیم محتوای این 
که بعدها به  کتاب ع���روة الوثقی ارائه می ک���رد  درس خارج فقه براس���اس 
ک���ه از س���ال 1361ق مکرر به  ص���ورت اث���ر یادش���ده تدوین نموده اس���ت 
که آیت اهلل  طبع رس���یده است. طبع س���وم آن از این جهت مزایایی دارد 
س���یدمرتضی خلخالی احادیث و برخی منابعش را اس���تخراج و تحقیق 

که در چهارده جلد چاپ شده است. کرده 

آیت اهلل سیدمحسن حکیم در معرفی عروة الوثقی نوشته است:

کتاب پرارزش عروة الوثقی از حیث دقت و تحقیق به گونه ای است 
که در حوزه ها محور درس���ی بس���یاری از فقها قرار می گیرد. با اینکه 
قب���ل از آن، مح���ور اصل���ی دروس فقهی علما و فقها کتاب ش���رایع 
االس���الم بود و بعد از آن کتاب تبصرة المتعلمین عالمه حلی بود؛ 
ام���ا با تألیف کتاب عروة الوثقی تألیف آیت اهلل س���یدمحمدکاظم 
یزدی، این کتاب ارزشمند محور درسی حوزه های علمیه گردیده 
و ش���روح و تعلیقات زیادی بر آن نگاش���ته ش���ده است. همچنین 
مطال���ب و دیدگاه ه���ای آن مورد عنایت مدرس���ان و ط���الب بوده و 

محل نقد و ارزیابی آنان قرار گرفته است.53

ک���ه توس���ط آی���ت اهلل  تقریره���ای ش���هید آی���ت اهلل س���یدمحمدباقر ص���در 
گردیده و به رش���ته تحریر درآمده اس���ت  س���یدمحمود هاش���می تحقی���ق 
با عنوان بحوث فی ش���رح الع���روة الوثقی در 1391ق در نجف اش���رف به 

زیور طبع آراسته شده است.

درباره مستندس���ازی مطالب عروة الوثق���ی چندین تالش علمی صورت 
ک���ه تحت عنوان م���دارک العروة الوثقی تدوی���ن گردیده اند.  گرفته اس���ت 
شیخ محمدتقی فرزند شیخ عبدالرسول فرزند شیخ شریف آل صاحب 
جواهر، س���یدمحمدمهدی خلخالی و شیخ علی پناه اشتهاردی در این 

کرده اند.54 عرصه تالش 

آثار دیگر آیت اهلل سیدمحمدکاظم یزدی عبارتند از:

که در س���ال 1300ق از نگارش آن فراغت یافته  1.االجتماع االمر و النهی 
است، این اثر در 1317ق در تهران طبع سنگی شده است.55

گردش  که شیخ آقابزرگ تهرانی نسخه ای از آن را نزد شا 2.االستصحاب 
کبر خوانساری دیده است.56 شیخ علی ا

ی مباحثی در دانش اصول فقه اس���ت  که ح���او 3.التع���ادل و التراجیح 
چ���اپ  ته���ران  در  1316ق  در  و  یافت���ه  پای���ان  ق   1310 در  آن  تألی���ف  و 

شده است.57

 53. الذریعه؛ ج 6، ص 149، ج 13، ص 369 و ج 21، ص 14 و مقدمه مستمسک عروة الوثقی، ص 4.
یعه؛ ج 20، ص 240.  54. الذر

 55. همان، ج 1، ص 268. 
 56. همان، ج 2، ص 25.

 57. همان، ج 4، ص 204.

ک���ه مفص���ل اس���ت و همراه حاش���یه  4.رس���الة ف���ی منج���زات المری���ض 
مکاسب چاپ شده است.58

که در ایران در یک جلد بزرگ به  5.حاش���یه بر مکاس���ب ش���یخ انصاری 
زیور طبع آراسته شده است.59

که  ی استفتائات فقهی از آیت اهلل یزدی است  6.الس���ؤال و الجواب حاو
گرد دانشورش مرحوم کاشف  به صورت س���ؤال و جواب آمده است. ش���ا
کرده و در س���ال 1340ق در ح���دود چهارصد صفحه  الغط���ا آن را تدوین 

چاپ شدده است.

که در  کیفی���ت صلوة االحتی���اط  7.حجی���ة الظن ف���ی عدد الرکع���ات و 
تهران به طبع رسیده است.60

ی مجموعه ای از دعاها و مناجات هاس���ت  8.الصحیفة الکاظمیه حاو
که در 46 صفحه در بغداد به طبع رس���یده اس���ت. این مجموعه را خود 

کرده است.61 سید انشاء 
گانه چاپ شده است.62 که جدا 9.ملحقات عروة الوثقی 

10بس���تان راز و گلستان نیاز که الهی نامه ایشان به زبان فارسی است و از 
ذوق ادبی و س���وز درونی این مجته���د واالمقام حکایت دارد، این کتاب 
برای اولین بار در بغداد به چاپ رس���یده اس���ت. آیت اهلل رضا اس���تادی نیز 

آن را در مجله نور علم به چاپ رساند.63

کلم���ات قص���ار در حکم با  11.الکلم���ات الجامع���ة و الحک���م النافع���ة. 
که اولی���ن ب���ار در 1328ق همراه  انش���ای س���یدمحمدکاظم طباطبای���ی 

کتاب عروة الوثقی به طبع رسید. 

که دارای بحث هایی دربارۀ مقدمات دلیل  12.حاش���یه بر فرائد االصول 
انس���داد اس���ت و ش���یخ آقابزرگ تهرانی نس���خه ای از آن را به خط مولف، 
کب���ر خوانس���اری متوف���ی در جم���ادی الثانی  گردش ش���یخ علی ا نزد ش���ا

1359ق دیده است.64
13.رسالة فی ارث الزوجه من الثمن او العقار.65

14.س���روده ها: آی���ت اهلل س���یدمحمدکاظم ی���زدی از ذوق ادب���ی و طب���ع 
ش���عر بهره داش���ت و ب���ر نظم و نث���ر ادبیات فارس���ی و عربی مس���لط بود و 
فصاح���ت و بالغ���ت در نثر و نظ���م او دیده می ش���د. با قوه نق���د و قدرت 
تمیز و تشخیص، اشعار شاعران متقدم و معاصر خویش را می  شناخت 

کالمی می سرود.66 و خود نیز اشعاری با مفاهیم اخالقی، عرفانی و 

 58. همان، ج 23، ص 18.
یعه؛ ج 6، ص 220.  59. همان، ج6، ص 220؛ الذر

یحانة االدب؛ ج 6، ص 392. یعه الی تصانیف الشیعه؛ ج 12، ص  241 و ر  60. الذر
یعه، ج 15، ص 23.  61. مجله نور علم، ش 15، ص 80 و الذر

 62. همان، ص 80.
یعه؛ ج 3، ص 108.  63. همان، ص 113 - 127 و الذر

 64. همان، ج 6، ص 160.
 65. همان، ج 11، ص 55 - 56.

 66. اعیان الشیعه؛ ج 10، ص 43.
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فاضلی از بزرگان و مدرس���ان حوزه علمیه ق���م به دیدارش رفت و در اتاق 
ی دید در یک گوش���ه ات���اق یک دیزی  وی���ژه اش ب���ا او مالقاتی داش���ت. و
گذاش���ته است. می پرسد این برای چیست؟ سید پاسخ می دهد: دیگ 
که  گذاش���ته ام جلو دی���دگان خود  کوچک دس���ته دار زمان طلبگی. آن را 
آن ایام را فراموش نکنم و دچار غرور نش���وم.70 س���یدمحمدکاظم با شوقی 
ی���د و قلب���ًا آنان را  ناش���ی از ایم���ان و اعتق���ادات، ب���ه م���ردم ارادت می ورز
ی عالقه من���د بودند. اهالی  گون نیز به و دوس���ت می داش���ت. اقش���ار گونا
ک پایش  نجف او را پدر خویش می خواندند و عش���ایر صحرانشین از خا
یختن���د و ب���ه چادره���ای خویش  کیس���ه ای می ر مق���داری برداش���ته و در 
ب���رده و هنگام س���وگند یادک���ردن می گفتند: بح���ق تراب قدم الس���ید71 و 
کی از مردم خواهی و حس���ن س���لوک آن مرجع س���ترگ با  ای���ن ویژگ���ی حا
همنوع���ان و مقلدان خویش بود؛ ولی با این وجود ایش���ان در عرصه های 
کرده اند به آس���انی  علمی و آموزش���ی س���خت گیری می ک���رد و حت���ی نقل 
که به این س���هولت با مردم  به هرکس���ی اج���ازه اجتهاد نمی داد. عالم���ی 
کس���ارانه  ارتب���اط برقرار می کرد و در برخورد با آنان مش���ی متواضعانه و خا
داش���ت، در میدان تحقیق بسیار عمیق، دقیق و اهل تتبع بود و عده ای 
از فض���ال ب���رای فه���م مطال���ب برخ���ی آث���ارش دچار مش���کل می ش���دند، 
کفای���ة االصول را به  چنان چه یکی از علمای معاصر نوش���ته اس���ت: من 
راحتی می فهمم؛ ولی از برخی نگاش���ته های صاحب عروة الوثقی سردر 

نمی آورم و برایم قابل حل نیست. 

آیت اهلل حاج ش���یخ مرتضی حائری فرزند آیت اهلل حاج شیخ عبدالکریم 
س���یدمحمد  )ب���رادرزاده  کرمانش���اهی  از سیدحس���ین حائ���ری  حائ���ری 
ک���ه ایش���ان می گف���ت: خدم���ت مرحم س���ید  ک���رده ب���ود  فش���ارکی( نق���ل 
گفتم: ف���الن عال���م بزرگ به عروۀ ش���ما اش���کالی  صاح���ب ع���روه رفت���م و 
ک���رده اس���ت و من این گونه دفاع نموده ام. ایش���ان فرم���وده بود مگر او  وارد 

مطالب عروه را متوجه می شود؟

یارت ب���ارگاه ائمۀ ه���دی و ذکر و دع���ا، اهتمامی  نس���بت ب���ه عب���ادات، ز
ج���دی و خالصان���ه و صادقان���ه داش���ت. وقتی ب���رای ادام���ۀ تحصیل به 
مش���هد مق���دس رضوی رفته ب���ود، بعد از تعیین مح���ل اقامت خویش در 
یارت، وضو ساخت و خود را به  یکی از مدارس این ش���هر، بعد از غسل ز
ک  بارگاه حضرت امام رضا)ع( رس���اند و بعد از عرض ادب به آس���تان پا
آن امام همام، با اشک تضرع و توسل، از حضرت ثامن الحجج خواست 
کند و توفیق الهی را نصیبش  کس���ب دانش و مکارم یاری  او را در مس���یر 
س���ازد. در جوار آستان آن فروغ هش���تم به فیوضات معنوی نایل شد و در 
عین حال با ش���ب زنده داری، مناجات عارفان���ه و صادقانه، تالوت قرآن 
کری���م و ذکر و دعا انس ویژه داش���ت و به برکت ای���ن برنامه های نورانی به 

 70. همان، ص 84.
ک؛ ج 1، ص 389.  71. اختران تابنا

که صیغه ای تحمیدیه و نیایش گونه دارد: نمونه ای از سروده های او 

ب���ه ش���اهی ت���و جمل���ه نازنده ایماله���ی ت���و ش���اهی و م���ا بنده ایم
بن���ده ات پ���روردگار و هم���ه  تو فیاضی و جمله ش���رمنده اتت���و 
نم���ود هم���هز فی���ض وج���ودت وج���ود هم���ه پی���دا  گش���ته  ت���و  ز 
گردی���ده عال���م عیانز هس���تی نش���انی ن���دارد جهان به ن���ور ت���و 
نظ���ر داری  ب���از  لمح���ه ای  گ���ر  اث���را عال���م  دو  ب���رای  نمان���د 
کائناتگسس���ته ش���ود رش���ته ممکنات کن���د عود س���وی ع���دم 
ت���وام فقی���ر  اله���ی  ب���ه ه���ر ج���ا روم دس���تگیر ت���واماله���ی 
گری���ز راه  ت���و  از  م���را  ن���دارم ز حک���م ت���و جای س���تیزنباش���د 
کارم درستاله���ی امی���دم ب���ه درگاه توس���ت که سازی خدایا تو 
به دوزخ گرم می فرستی سزاستبه جنت مرا گر در آری عطاست

کسی س��������ر نپیچ��د ز فرم����ان تو      همه واله و مست و حی������ران تو67

برکات و خدمات
آیت اهلل س���یدمحمدکاظم یزدی به موازات تعلیم و تربیت از تزکیه درون 
و نی���ز پاالی���ش دل و تمایالت نفس���انی غافل نبود و هی���چ گاه پرداختن به 
خودس���ازی و فعالیت ه���ای علم���ی و آموزش���ی او را از اص���الح جامعه و 
گردان  عمران فرهنگی غافل نمی کرد. س���ید در فرصت های مقتضی شا
خوی���ش را نصحیت می کرد و به آنان نکته های اخالقی هش���داردهنده و 
بیدارکنن���ده را گوش���زد می نم���ود. آن مواعظ آموزنده که از ذهن روش���ن به 
گوش  ن���ور ایمان و دلی متوجه حق و روانی وارس���ته، پرتوافش���ان ب���ود، در 
ج���اِن طالبان علم و معرفت تحول به وجود م���ی آورد و آنان را برای جهاد 
کساری و زهد در سیره،  کبر و پرواپیش���گی بس���یج می نمود. فروتنی، خا ا
ک���ردار س���ید هویدا بود. او ش���هرت علم���ی و عملی خوی���ش را بر  رفت���ار و 
اثر تحمل زحمت های فرس���اینده و تالش های خالصانه به دس���ت آورده 
ب���ود؛ ام���ا از این قل���ه فقاهت و س���تیغ مرجعی���ت جویبارهای س���ادگی و 
کید می کرد م���ن از خودم چیزی ن���دارم و تعریف  تواض���ع جاری ب���ود و تأ
کرده اس���ت. این وارس���تگی برعزتش  و تمجیدهای مردم، من را مش���هور 

گون را به او بیشتر می کرد.68 گونا می افزود و ارادت اقشار 

او در اصفهان هم این تواضع را نشان داد و در حالی که خود از علمای بزرگ 
گردان بس���یاری از محضرش اس���تفاده می کردند، خود را بی نیاز از  بود و ش���ا

استادان دیگر نمی دید و در برابر آنان زانوی ادب به زمین می نشاند.69

ی بع���د از آخوند خراس���انی صاح���ب کفایة االصول و ش���یخ  ب���ا اینک���ه و
محمدط���ه زعی���م علی االط���الق مرج���ع تقلید عموم ش���یعیان به ش���مار 
می آم���د؛ ول���ی هی���چ گاه زندگ���ی ایام طلبگ���ی را فرام���وش نک���رد. یک بار 

 67. بس���تان راز و گلس���تان نیاز )الهی نامه  و مناجات نامه(؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی؛ به 
کوشش رضا استادی؛ مجله نور علم، ش 15، ص 113.

راندیش؛  ک؛ ذبیح اهلل محالتی، ج 1، ص 388 و س���ید محمدکاظم یزدی فقیه دو  68. اختران تابنا
ص 101.

 69. مجله نور علم؛ ش 15 و نجوم امت، ص 78.
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درجاتی واال از علم و معرفت نایل آمد.72

یارت مرق���د مطهر حضرت  در نج���ف اش���رف ه���ر روز در وقت معین ب���ه ز
یارت  عل���ی)ع( می آم���د و در جوار ب���ارگاه آن امام مؤمنان لحظات���ی را به ز
و اش���ک و نال���ه می گذرانی���د و با م���والی خ���ود در دل می ک���رد. همه روزه 
نماز جماعت را در صحن مطهر م���والی پرهیزگاران اقامه می کرد.73 این 
که نفس اماره را به اس���ارت درآورده،  س���یِر پس���ندیده و آن خلق و خویی 
و خواهش ه���ای زودگ���ذر را س���رکوب س���اخته و ب���ه روح و روان���ش چن���ان 
گویی با عرش���یان و قدس���یان پیوندهایی دارد. ش���یخ  ک���ه  صفای���ی داد 

کرده است:  محمدباقر محسنی مالیری نقل 

ز در حرم حض���رت امیرالمؤمنین)ع( س���یدمحمدکاظم  ی���ک رو
گاه یک���ی از  ی���زدی مش���غول خوان���دن دع���ای س���مات ب���ود. ن���ا
مخالف���ان ایش���ان ک���ه داش���ت س���یگار می کش���ید، آن را به حال 
روش���ن از پشت به گردن ایشان چسباند که باعث سوزش گردن 
ایش���ان گردید. آقا نگاهی توأم با ناراحتی کرد؛ ولی چیزی بر زبان 
رد. پ���درم که ناقل این ماجرا اس���ت گفت: بعده���ا ما همان  نی���او
ش���خص را که مرتکب این بی ادبی و اهانت ش���ده بود دیدیم که 
گزیر آن را قطع  دس���تش دچار اختالف در خون رس���انی ش���د و نا
کردن���د و این همان دس���تی بود که مرتکب آن خالف ش���د و این 

کرامت، نشانی از صفای باطن سیدمحمدکاظم است.74

ی���د: در میان رجال سیاس���ی و فرهنگی  اس���ماعیل راعین می گو
بونی  معاص���ر اش���خاصی بودند که در براب���ر بیگانگان دنائ���ت و ز
را به حد افراط رس���اندند، این اف���راد از اجانب مبالغی می گرفتند 
و یا با حمایت ابرقدرت ها به مقامات عالی کش���وری و لش���کری 
می رسیدند و در ازای آن، منابع مادی، فکری، فرهنگی و حقوق 
ملت را در طبق اخالص می نهادند و تس���لیم س���فارت خانه ها و 
مقام���ات خارجی می کردند؛ اما در این می���ان مردان بزرگی بودند 
یش���تن را  ردند و خو ک���ه در برابر پول اجنبی س���ر تس���لیم ف���رود نیاو
ب���ه زر نفروختن���د. از آن جمله اند: مرحم ش���یخ مرتضی انصاری 
که  و س���یدمحمدکاظم ی���زدی، علم���ای عالیقدر جهان تش���یع 

نامشان غرق در شرف، تقوا، فضیلت و عفاف است.75

که یکی از بازیگران مهم  س���ر رونالد اس���تورز از سیاس���تمداران انگلیس���ی 
اس���تراتژی بریتانی���ا در جنگ بین الملل اول اس���ت، هنگامی که عراق در 
کمیسیر  س���ال 1335ق به اشغال این دولت اس���تعمارگر درآمد، در اداره 
عالی انگلس���تان س���مت مش���اور داش���ت و چون زبان عرب���ی را به خوبی 

راندیش؛ ص 33 - 34 و  اعیان الشیعه؛ ج 10، ص 43.  72. سیدمحمدکاظم یزدی فقیه دو
 73. احسن الودیعه؛ ج 10، ص 43 و اعیان الشیعه؛ ج 10، ص 43.

 74. خاطرات ش���یخ محمدباقر محس���نی مالیری مندرج در کتاب خط س���وم در انقالب مشروطه، 
ص 322.

 75. حقوق بگیران انگلیس در ایران؛ اسماعیل رائین؛ ص 8 - 9.

تکل���م می ک���رد، مدام ب���ا رجال نام���دار و افراد بانف���وذ در تماس ب���ود. او در 
کتاب���ی با عنوان ش���یوه های ش���رقی خاطرات خوی���ش را آورده اس���ت. در 
یک���ی از خاطره ه���ا ب���ه مالقات خود ب���ا یک���ی از بلندپایه تری���ن مجتهدان 

کرده است: شیعه در نجف اشرف، یعنی سیدمحمدکاظم یزدی اشاره 

ز 20 م���اه مه 1917 م )28 رجب 1335ق و 1296/2/30 ش(  رو
بع���داز ظهر از کوف���ه به نجف آمدیم و بعد از کمی اس���تراحت به 
یای عالی انگلس���تان در بغداد  ین کمیس���ار اتف���اق یکی از مامور
کالم���ش از عراق  که  ب���رای مالقات با س���یدمحمدکاظم ی���زدی 
ت���ا اصفهان نافذ اس���ت، حرکت کردیم. وی احساس���ات خوبی 
یس���ت لیره ای  نس���بت به م���ا انگلیس���ی ها نداش���ت و حت���ی دو
یای  ک���ه ب���ه او تقدیم ش���ده ب���ود، رد کرده ب���ود. کاربت )کمیس���ار
عالی انگلس���تان( دس���تور داش���ت ب���ا مبلغ ه���زار لیره به ایش���ان 
نزدیک ش���د و با آنک���ه در این باره ناامید ب���ود، از من خواهش کرد 

کم���ک  کار ب���ه وی  در ای���ن 
کم���ال احتیاط  کن���م، من با 
ی���ت را پذیرفتم و  ای���ن مامور
کت محتوی اس���کناس را  پا
در جی���ب خ���ود نه���ادم و به 
کاربت به سوی منزل  اتفاق 
س���ید مذک���ور رفتی���م. چند 
دقیق���ه ای درب منزل���ش ب���ه 
ایس���تادیم و س���پس  انتظ���ار 
کم���ال وق���ار به  طلب���ه ای ب���ا 
را  م���ا  رود  و و  رفت���ه  ن���زدش 
اطالع داد. س���ید سالخورده 
ب���ر  کوچک���ی  ب���ود و عمام���ه 

س���ر پیچیده بود. محاس���ن و ناخن هایش با حن���ا به خوبی رنگ 
ش���ده ب���ود و درخش���ندگی خاصی داش���ت. ب���ا نهایت س���ردی و 
بی اعتنای���ی ب���ه م���ا خوش آم���د گف���ت و م���ا را روی حصیری که 
یش نش���اند. من متوجه  در بی���رون اتاقش افتاده ب���ود، نزدیک خو
یاد و حس���ن ش���هرت او بودم. در خطوط س���یمایش  تأثیر و نفوذ ز
کس���تری و خس���ته  ق���وه ای جذاب وجود داش���ت و دیدگانش خا
می نم���ود. در وج���ود نحی���ف او ی���ک اقت���دار خارق الع���اده دیده 
ک���ه کمتر در کش���ورهای  می ش���د. بیان���ش بس���یار س���حرآمیز بود 
گفتم  اس���المی نظیرش را دیده بودم. بعد از تعارف های متداول 
ه���ر فرمایش���ی داش���ته باش���ید، انجامش م���ورد اطاع���ت خواهد 
گفتم  کنی���د.  ب���ود. ج���واب داد به عتبات مقدس���ه ع���راق توجه 
ک���س )کمیس���ر عالی انگلس���تان  کا اوام���ر عال���ی را ب���ه س���رپرس 
در ع���راق(، اط���الع خواه���م داد. بع���د ب���ه ایش���ان نزدیک ش���دیم 

اولنی شرح استدالیلِ جلد اول 
کتاب عروة الوثقی به قلم آیت اهلل 
سیدحمسن حکمی به ناگرش 
درآمده است که مسمتسک العروة 
الوثقی نام دارد که از کتب مهم 
فقه استدالیل و مورد اعامتد و 
مراجعه فقها یم باشد. مرحوم 
حکمی حمتوای این کتاب را در 
آغاز به صورت درس خارج فقه 
براساس کتاب عروة الوثقی ارائه 
یم کرد که بعدها به صورت اثر 
یادشده تدوین نموده است.
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ید. س���اخت  عمران ش���هرها، روس���تاها و نق���اط دورافتاده اهتمام می ورز
کاروانس���راها و نظایر آن در راستای چنین  مس���جد، حمام  های عمومی، 
گرفته اس���ت. در رس���یدگی ب���ه حوزه های عل���وم دینی و  هدف���ی صورت 
نیازه���ای اقتص���ادی و معیش���تی و رفاه���ی ط���الب علوم دین���ی، عنایت 
ی���ادی را بنیان  خاص���ی داش���ت و در تحق���ق چنین منظ���وری بناه���ای ز
که ب���ه نام او  که مهم ترین آنها مدرس���ه ای در نجف اش���رف اس���ت  نه���اد 
کم نظیر در دو طبقه  ش���هرت دارد. بنایی با معماری و جلوه های هن���ری 
یخ ش���روع ساخت آن سال 1325ق است  که تار و دارندۀ هش���تاد حجره 
که در طول دو س���ال س���اختمان آن بنا ش���د. بناهایی هم وقف آن شد تا 
در تعمیرات و حفاظت از این س���اختمان متولیان و مس���ئوالن آن دچار 
مش���کل نگردن���د. ای���ن مکان آموزش���ی در خیابانی بین ش���ارع رس���ول در 

شرق و بازار حویش در غرب، در نجف اشرف است.78

ک���ن اقامت برای عم���وم زوار حرم علوی در  ک���ه از هتل ها و اما در آن ای���ام 
نجف خبری نبود، ایش���ان زائرسرایی برای مردم ساخت؛ اما رفته رفته به 
گس���ترش مس���افرخانه ها و نیز نی���از طالب به م���دارس علوم دینی،  دلیل 
سیداس���داهلل یزدی فرزن���د آیت اهلل ی���زدی ترجیح داد این م���کان را وقف 
کند. در این ب���اره از مرجع وقت  کز آموزش���ی معارف تش���یع  طلبه ه���ا و مرا
ش���یعیان حضرت آیت اهلل سیدمحس���ن حکیم اس���تفتا کرد که او ضمن 
ک���رد تا طرح مذکور عملی ش���ود،  ی مبالغی کمک  تأیی���د ای���ن نظر، ب���ه و
س���بک این مدرس���ه جدید است و از غرب به مدرس���ه الخلیلی کوچک 
و از جن���وب ب���ه مدرس���ه الخلیلی ب���زرگ متصل اس���ت، این مدرس���ه در 
که در  دو طبقه و 51 غرفه س���اخته ش���ده اس���ت. مدرس���ه موقوفاتی دارد 

گرفته اند.79 مجاور آن قرار 

آیت اهلل یزدی در مجاورت مدرس���ه بزرگ خود کتابخانه ای برای استفاده 
ک���ه در آن زم���ان از بزرگ ترین و مهم تری���ن کتابخانه های  طالب س���اخت 
کنون هم مورد توجه دانش���جویان علوم دینی  نجف به ش���مار می رفت و ا

می باشد.80

خانواده و فرزندان
س���یدمحمدکاظم یزدی دختر حاج مالحس���ن فرزند محمدابراهیم فرزند 
که ش���یخ آقابزرگ  عبدالغف���ور یزدی را به عقد خویش درآورد. مالحس���ن 
کرده اس���ت، اهل فضل و  تهران���ی از او به عن���وان عبدصالح خداوند یاد 
که  کمال بود و از خطی خوش بهره داشت. او کتاب شرح الدرة البهیه را 
اصل آن منظومه ای در فقه از س���ید محمدمه���دی بحرالعلوم طباطبایی 
اس���ت و ش���ارحش موال محمدصادق فرزند موال محمدیزدی اس���ت )او 
گردان شیخ مرتضی انصاری و میرزای شیرازی می باشد(، به خط  از ش���ا

 78. موسوعة العتبات المقدسه؛ جعفر الخلیلی؛ ج 7، ص 151 - 153.
 79. همان، ص 167 - 169.
 80. همان، ص 254 - 255.

کنی���م و بع���د از آنکه تنها  کردی���م چند دقیق���ه خلوت  خواه���ش 
ک���ت اس���کناس را جلوی ایش���ان گذاش���تیم.  ماندی���م س���پس پا
یاف���ت آن مبلغ قابل  کت را پ���س زد و از در س���ید با کمال وق���ار پا
توجه معذرت خواس���ت. م���ن مالحظه کردم اص���رار بیش از این 
متناس���ب منزلت و مقام ش���امخ او نمی باش���د. از این رو مجرای 
که از دوس���تدارانش  گفتگ���و را برگردان���ده، راجع به ش���ریف مکه 
بود صحبت را به میان کش���یدم. در خاتمه و قبل از خداحافظی 
ک���ردم و او تقاضای ما  ی���ک مرتب���ه دیگر تقاض���ای خود را مط���رح 
ک���رد و م���ن اطمینان حاص���ل کردم ب���ا او نمی توان صحبت  را رد 
پول کرد و تمایل دارد در این باره با او صحبتی نداش���ته باش���یم و 
البت���ه چنین وضعی را در مص���ر و حجاز که همه برای پول دنبال 
م���ا می دون���د، نمی توان یافت. بعد از بازگش���ت از خدمت س���ید 

ز به بغداد آمدیم.76 کرده و فردای آن رو شب را در نجف توقف 

که آن زمان  س���یدمحمدکاظم یزدی در میان مسلمانان ترکستان و قفقاز 
ج���زء دولت روس���یه بود، نفوذ بس���یار فراوانی داش���ت و ش���خصیت های 
که مب���ادا ارتباط های  بلندپای���ه روس���ی از این بابت بس���یار نگ���ران بودند 
ق���وی م���ردم و او موجب ایجاد تح���ول در مردمان این منطقه ش���ود و آنان 
که ایران را به اش���غال  علیه مقامات روس���ی بپا خیزند یا اینکه روس ها را 
گون، از آن س���رزمین بیرون براند.  گونا درآورده بودند، با کمک این اقش���ار 
از نام���ۀ س���ری یک���ی از دیپلمات های انگلیس���ی ب���ه خوبی ای���ن نگرانی 

آشکار است:

موس���یو ماس���چکوف )کارمندی از دولت روس در بغداد( به من 
ک���ه متنفذترین ش���خصیت روحان���ی در خارج  گاه���ی می دهد  آ
کو در میان مس���لمانان قفقاز س���یدمحمدکاظم یزدی اس���ت.  با
او می خواه���د نفوذ خود را به کار گیرد ت���ا روس ها را از ایران بیرون 
نماید. س���یدکاظم مذکور خیل���ی مورد احترام اس���ت و او باید از 
ش���خصیت روحی نیرومندی برخوردار باش���د که توانسته در برابر 
آن هم���ه فش���ارهایی که ب���ر او وارد آرده ان���د تا به مش���روطه خواهان 
کن���د. بنابراین ام���کان دارد با دامن زدن  ای���ران بپیوندد، مقاومت 
گرفتاری های قابل مالحظه ای  به انقالب های موج���ود در قفقاز 

برای دولت روس فراهم سازد.77

آیت اهلل یزدی در طول عمر بابرکت خویش نس���بت به افراد فقیر، محروم، 
درمان���ده و یتیم���ان توجه���ی وی���ژه داش���ت و در حد ت���وان، مق���دورات و 
امکان���ات ب���ه بینوای���ان و اش���خاص بی سرپرس���ت کم���ک می ک���رد و ب���ه 
کید می کرد، این اقش���ار  گون تأ گونا نماین���دگان خویش در ب���الد و نواحی 
ی به  را فرام���وش نکنن���د و مورد حمای���ت خویش قرار دهن���د. همچنین و

 76. مجله خواندنی ها، سال ششم، شماره 48، سال 1325 ش و وفادار باشید، نصراهلل شبستری، 
ص 138 - 143.

 77. ایران و جهان اسالم؛ عبدالهادی حائری؛ ص 158 - 159.
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س���رانجام آن عالم مبارز در 28 رجب 1337ق در نجف اش���رف رحلت 
که از  کرد، بع���د از تش���ییع بی س���ابقه ای  نم���ود و عال���م اس���الم را س���وگوار 
کش به عمل آمد، جنازه اش در حجره جنب درب طوس���ی حرم  پیک���ر پا
امیرالمؤمنی���ن دفن ش���د. به این مناس���بت ت���ا چند روز در بالد اس���المی 

مجالس سوگ و ماتم برگزار شد.83

ث���ار؛ ج 4، ص 1323.  اعیان الش���یعه؛ ج 10، ص 43 و مجل���ه نور علم؛ ش 15، ص   83. م���کارم اال
.85

زیبای خویش نگاشت.81

فرزندان آیت اهلل سیدمحمدکاظم یزدی عبارتند از:

1. مجاه���د ش���هید س���یدمحمد طباطبای���ی ی���زدی که از فض���الی عصر 
خویش به ش���مار می آمد و در مبارزه با مهاجمان انگلیسی در خط مقدم 
جبهه نقش رهبری نیروهای مبارز و سلحش���ور را داش���ت و س���رانجام در 
زمان حیات پدر و در میدان نبرد با اش���غالگران به ش���هادت رسید )سال 

کرده اند. 1334ق(. البته برخی نوشته اند او را مسموم 

که در زمان حیات پدر بزرگوارش رحلت نمود. 2. سیدمحمود 

3. مرحوم حاج س���یداحمد او نیز در اواخر رجب س���ال 1331ق )ش���ش 
گفت. سال قبل از ارتحال پدر( دار فانی را وداع 

که از علمای نجف و مراجع ش���یعه به شمار می آمد و بعد  4. س���یدعلی 
از پ���در به زعامت حوزه های علمیه و رهبری ش���یعیان رس���ید و در اواخر 

ربیع االول 1370ق، برابر با 21 دی 1329 رحلت نمود.

ک���ه با دیگ���ر فرزندان از م���ادر جدا بود. او کاروان س���رایی  5. سیداس���داهلل 
ک���رده بود به صورت مدرس���ه ای  ک���ه وال���دش وقف زوار عتب���ات عراق  را 
یس و تعلی���م و تربیت  ب���رای ط���الب علوم دین���ی درآورد و در آنجا ب���ه تدر

طلبه های فاضل پرداخت وفاتش را در 1393ق نوشته اند.

یخی  از ایش���ان فرزن���دان دخت���ر ه���م باق���ی مان���ده که مناب���ع رجال���ی و تار
آنه���ا را مش���خص نکرده ان���د. چنان ک���ه مرح���وم س���یدجواد طباطبای���ی 
ی���زدی )1306 - 1363ق( نوه دختری آیت اهلل یزدی اس���ت و همس���رش 
ن���وه پس���ری آن مجتهد عالی مق���ام ب���ود و بنابراین فرزند س���یدجواد یعنی 
دانش���مند محقق کتاب شناس و نسخه ش���ناس آیت اهلل سید عبدالعزیز 
طباطبایی از طریق پدر و مادر به مرحوم آیت یزدی نس���ب می برد. س���ید 

عبدالعزیز متولد 1348ق و متوفی در 1416ق است.82

آی���ت اهلل یزدی در بس���تر بیماری ب���ا حضور بزرگان نج���ف و اوالد و احفاد 
کاش���ف الغطاء، برادرش محمدحسین  خود، آیات محترم ش���یخ احمد 
کاش���ف الغطاء، میرزا محم���ود تبریزی و ش���یخ علی مازندران���ی را وصی 
کرد. این بزرگان موظف ش���دند تمام وجوهات ش���رعی را  خوی���ش معین 
ک���ه میزان آنها در دفتری ضبط ش���ده بود، به مرج���ع تقلید بعدی تحویل 
گفت: ش���ما ن���وادگان یتیمی  دهند. در همین جلس���ه یکی از نوادگانش 
که تحت سرپرس���تی شما هس���تند، خوب است برای آنان مقرری  ید  دار
گر اهل  تعیین نمایید. مرحوم س���ید با ضعف ش���دید گف���ت: احفاد من ا
دیان���ت و تقواین���د، خداون���د روزی آن���ان را تأمی���ن می کن���د و در غیر این 
کنم. کمک  که من مالک آنها نیستم، به ایشان  صورت چگونه از اموالی 

ثار؛ ج 4، ص 1323. یعه؛ ج 3، ص 239 - 240 و مکارم اال  81. الذر
یدان؛ س���ال س���وم، ش���ماره 3 - 4، ص 162 و آینه پژوهش، سال ششم، ش 6، ص   82. میراث جاو
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