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عبدالخلیل رفاهی

رفاهــی،  عبدالخلیــل  دکتــر  آقــای  المســلمین  و  حجت االســام 

یکــی از خطبــای نامی اصفهان و از مرّوجین تشــیع در انگلســتان 

بــه شــمار می رفت. فقید ســعید در ســال 1303 ش )1343ق( در 

گیری  شــهرضا  ـ قمشــه ـ زاده شد و پس از تحصیات ابتدایی و فرا

خــّط خــوش، جامــع المقدمــات را نزد مــا علی اعمــی آموخت و 

کار و ســرگردانی، با اصرار فراوان و وساطت آیت  اهلل  پس از 6 ســال 

ی، در سال 1322ش به قم آمد و ادبیات را آموخت. سپس  مهدو

بــه اصفهــان بازگشــت و در مدرســه صــدر مغنی و مطــّول و معالم 

گرفــت و در ســال 1325  ی فرا را نــزد آقــای ســیدمحمدجواد غــرو

بــه قــم بازگشــت و ســطوح عالیه را نــزد حضــرات آیــات: منتظری 

)شــرح لمعــه(، شــیخ عبدالجــواد جبــل عاملــی )قوانین و رســائل 

و مکاســب( و شــهید مطهــری )شــرح تجریــد( آموخت و در ســال 

1329 به نجف اشــرف رفت و باقیمانده ســطوح عالیه )رســائل و 

کفایه( را نزد آیت  اهلل سیدمحمد روحانی و جامع السعادات نراقی 
را هم از شهید سیداسداهلل مدنی آموخت. در سال 1330 به تهران 

آمد و در دانشکده معقول و منقول به تحصیل پرداخت و رتبه اّول 

دانشکده الهیات را به دست آورد و در اواخر مهر 1332 به اصفهان 

یس فقه و عربی و شرعیات در دبیرستان صائب  بازگشت و به تدر

و دبیرستان نشاط و سخنرانی در محافل دینی پرداخت و شهرتی 

کرد و 25 ســال از مشــهورین خطبای اصفهان بود.  کســب  فراوان 

ی در 1338 در دانشــکده الهیــات دانشــگاه تهــران بــه تحصیل  و

پرداخت و در ســال 1340 به اخذ درجه دکترا با پایان نامه »تفســیر 

قــرآن تــا آخر قــرن چهارم« بــا راهنمایی مرحوم اســتاد ســیدمحمد 
مشــکوة نائل آمد و پس از آن اســتادیار دانشکده ادبیات اصفهان 

یس، به تألیف و اداره مجالس مهم دینی هم شد و عاوه بر تدر

که در   پرداخــت. او در ایــن زمان یکی از وعاظ نامــی اصفهان بود 

کلیسای جلفا  تمام مجالس مردمی و اداری و حتی دانشگاه ها و 

هــم بــه ســخنرانی پرداخت و به خوبــی از عهده آن برآمد که شــرح 

ی پس از 25  کتابش )گردش ایام( آمده اســت. و برخــی از آنهــا در 

ســال اقامت در اصفهــان، در 1357ش به انگلیس رفت و به امور 

دینی )عقد ازدواج و تبلیغ اســام( و تعلیم زبان فارســی و معارف 

گیــری زبــان انگلیســی پرداخت و 700 نفــر در حضور او  دینــی و فرا

کتابخانه غنی خویــش را هم به  ی  به شــرف اســام نائل آمدنــد. و

کتابخانه مرکزی دانشــگاه  کتابخانــه عامه طباطبایی شــهرضا و 

کرد. اصفهان اهدا 

آثارش عبارتند از:

گــردش ایام )که بســیار جــذاب و خواندنــی و دربرگیرنــده مطالب 
فراوان از علما و رجال نامی اصفهان و تهران است.(

آشــنایی بــا اســام )انگلیســی( )جامــع اصــول و فــروع و اخــاق 
اسامی(

صرف عربی برای دانشگاه
قواعد نحو عربی با روش نوین

مفردات و ُحِمل در عربی
مقاالت )در مجات مختلف(

ســخن اهل دل )اشعار شعرای بزرگ با شرح لغات و اصطاحات 
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دینی و عرفانی و فلسفی(

یخ اسام و ایران جلوه های انسانیت در تار

آن مرحــوم در 94 ســالگی در روز یکشــنبه 23 دی 1397)ششــم 

جمادی االولی 1440ق( درگذشــت و پیکرش روز دوشنبه 24 دی 

ک ســپرده  تشــیع و در قطعــه نــام آوران بــاغ رضــوان اصفهان به خا

شد.

حسن غالمی

حجت االسام و المسلمین آقای شیخ حسن غامی امام جمعه 

محتــرم طالخونچــه بــود. آن مرحوم در ســال 1354ش )1395ق( 

در روســتای قهجاورســتان از توابــع شــرق اصفهــان زاده شــد و در 

مدرســه ذوالفقــار از محضر آیات: سیدحســن فقیــه امامی و حاج 

کرد. ســپس به مشهد مقدس رفت  کبر فقیه اســتفاده  شــیخ علی ا

و در دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی از محضــر حضــرات آیــات 

و حجــج اســام آقایــان: محمدهــادی معرفــت، ســیدمحمدباقر 

ی راد، محمدعلــی رضایی اصفهانی  حجتی، محمدعلــی مهدو

کــرد و در رشــته علوم قرآنی، ســرآمد  و ســیدعلی دلبــری اســتفاده 

ی بســیار پرمطالعه بــود و از محققیــن و طاب نمونه  اقــران شــد. و

کوشــا و فــردی خوش اخــاق و  محســوب می شــد و در تحصیــل 

پرتاش بود. در سال 1392 به امامت جمعه طالخونچه منصوب 

کار مردم و تبلیغ دین سعی فراوان داشت،  گره گشایی از  شد و در 

اما دچار بیماری ســخت و جانکاه ســرطان شــد و در 43 سالگی 

1440ق(  الخیــر  صفــر   27( 1397ش  آبــان   15 سه شــنبه  روز  در 

گفــت و پیکــرش در روز چهارشــنبه 16 آبــان )28  بــدرود حیــات 

کرم و شــهادت امــام مجتبی)ع(( در  صفــر، ســالروز رحت پیامبر ا

شــهر طالخونچه و دیزیجه تشــییع و پس از نماز حجت االســام و 

المســلمین ســیدمهدی موســوی، امام جمعه مبارکه، در امامزاده 

ک سپرده شد.  شاه سلیمان دیزیجه به خا

از آثــارش: روش شناســی تفاســیر ائمــه اطهار)علیهــم الســام( در 

تفسیر برهان و نورالثقلین است.

شیقر
ُ
محمدعلی یوسف اال

از  یکــی  ااُلشــیقر  یوســف  محمدعلــی  اســتاد  محتــرم  دانشــمند 

کربا بود. فقید ســعید در ســال 1932م/1354ق،  فضــای نامی 

کربا زاده شــد و پس از تحصیات دبیرســتان، لیســانس  در شــهر 

کــرد و چند  یافــت  حقــوق را از دانشــگاه بغــداد در ســال 1957 در

کربا پرداخت و پس از آن برخی از  ســال به وکالت در دادگســتری 

خدمات دولتی و مدیریت شهری را در سال های 1960 تا 1983م 

کانون روزنامه نگاران عراق  کانون وکا و  ی عضو  گرفت. و بر عهده 

بــود و بــا بــرادرش مرحــوم عبدالصاخــب االشــیقر، روزنامــه شــعلة 

کــرد و مقــاالت بســیار  االهالــی را تأســیس و چندیــن ســال اداره 
کربــا نگاشــت. او در بســیاری از همایش هــا و  در مجلــه صــدی 

محافــل دینی و مذهبی در داخل و خارج از عراق حضور داشــت 

و در اغلــب مســاجد کربــا حاضر می شــد و نمازش را در مســاجد 

مختلف می خواند و قرآن و کتاب های خویش را به تمام آنها اهدا 

کربا رفتم و ســاعاتی را با او  گذشــته به دیدارش در  می کرد. ســال 

کــردم، امــا در ایــن ســفر اربعیــن )1440( که بــرای دیدارش  ســپری 

رفتم، چند روزی بود به رحمت الهی پیوسته بود.

ی به زبان های فارســی، اردو، انگلیســی، ترکی و ســندی مســلط  و

گنجینه ای بزرگ از تصاویر علما و  بود و به آنها ســخن می گفــت و 

کتابخانه ای با هزاران جلد کتاب فراهم  کز اسامی و  مساجد و مرا

که بســیار نفیس اســت. فرزندانش آقایان دکتر یوســف،  آورده بود 

یونس، یاسین، مهندس یاسر و )محامی( یسع االشیقر هستند.

آثار چاپی اش عبارتند از:

یخ القرآن لمحات من تار
علی)ع( من الکعبة الی الغری

االمام الحسن)ع( رائد السام فی االسام
االمام الحسین )ع( ثورة دائمة

فاطمه الزهراء و جهودها الحمیدة
ینب اّم المصائب السیدة ز

خدیجه بنت الخویلد الزوجة االولی للرسول
اّم سلمة و دورها فی خدمة االسام و نصرة اهل البیت

اّم البنین و مساعیها فی الدفاع عن اهل البیت)ع(
فاطمة المعصومة من المهد الی اللحد

الحمزة بن عبدالمطلب شهید المبدأ و العقیدة
العباس رجل العقیدة و السیف

مسلم بن عقیل بریق النبوة فی ظلمات الکوفه
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جعفر الطیار طلیعة شهداءالفتح االسامی
سیرة السیدمحمد سبع الدجیل

السیدعبدالعظیم الحسنی
عمار بن یاسر، صوت لم یخمد و سیف لم یغمد

ابوذر الغفاری من الثوار االوائل فی االسام

سلمان الفارسی فی بحثه عن الحقیقة

بال الحبشی المؤذن االول فی االسام

یده مالک االشتر لسان علی)ع( و

حجر بن عدی الکندی من المهد الی اللحد

سعید بن جبیر الشهید الثائر

المختار ثائر بنی ثقیف

ید بن علی بن الحسین و الزیدیة ز

الموجز فی احکام و آداب المساجد و الجماعة

دلیل الخاشعین الی مسائل و آداب شهر رمضان الکریم

المرشد الی اعمال الحج و العمرة و الزیارة

یخ المساجد فی االسام تار

یخ التصوف فی االسام تار

الموجز من حیاة اهل البیت علیهم السام

خطیب المنبر الحسینی عبد الزهرة الکعبی

لندن، ذکریات و مشاهدات

الیمن، من مفاخر االجداد و مآثر االحفاد

افغانستان، مدرسة الحریة فی آسیا

من ضباب المهد الی غراب اللحد

محمــد اقبــال و محمدعلــی جنــاح، مــن رّواد النهضة االســامیة 

المعاصرة فی شیه القاّرة

الخطیبــان البــارزان الشــیخ عبد الزهــراء الکعبی و الشــیخ هادی 

ئی الخفاجی الکربا

الشجرة الطیبة المبارکة الهل االطهار)علیهم السام(

التدخین و اضراره علی الفرد و المجتمع

کتبــر 2018م(  ی در 86 ســالگی در اوایــل مــاه صفــر 1440ق )ا و

ک سپرده شد. کربا به خا گفت و در »وادی ایمن«  بدرود حیات 

حجت االسالم سلیم پوراهری

حــاج  آقــای  المســلمین  و  حجت االســام  مســتطاب  حضــرت 

شــیخ عیســی ســلیم پوراهری یکــی از خطبــای نامــی تهــران بــود. 

فقیــد ســعید در روز یکشــنبه 16 بهمــن 1311ش )9شــوال المکرم 

1351ق( در اهر در خانه حاج عبدالسعید اهری زاده شد و پس از 

تحصیات نخستین، علوم دینی را نزد حضرات: میر عبدالعظیم 

طباطبایی، ســیدآقا آل محمد، میرزاقاســم واعظ زاده، میرزااحمد 

فخر و میرزاحســن گشایشی و ســطوح عالیه را نزد حضرات آیات: 

شــیخ حسین نجفی اهری، شیخ حسین برقی اهری، شیخ جعفر 

گرفت و در سال 1333ش  اجتهادی و سیدجعفر بنی هاشمی فرا

به قم آمد و ســطوح عالیه و منطق و فلســفه را نزد حضرات آیات: 

ســیدعبدالکریم  مشــکینی،  میرزاعلــی  مجاهــدی،  میرزامحمــد 

موســوی اردبیلــی، جعفــر ســبحانی و ســیدرضا صــدر و تفســیر را 

هــم از مرحــوم عامــه طباطبایــی آموخــت و پــس از آن در دروس 

خــارج آیــات عظــام: آقــای بروجــردی، آقــای شــریعتمداری، امام 

خمینی و مرعشــی نجفی حاضر شــد و بهره های فــراوان برد و این 

کرد. در  درس هــا را بــا مرحوم آیت  اهلل ســیدرضا آل محمد مباحثــه 

ســال 1340ش بــه تبریــز بازگشــت و تــا ســال 1348ش در دروس 

حضــرات آیــات: شــیخ احمــد اهــری، شــیخ عبــداهلل مجتهدی، 

شــیخ نصراهلل شبســتری، ســیدعبدالحجت ایروانی و سیدهادی 

ی در  خسروشــاهی حاضر شــد و مبانی علمی اش را اســتوار کرد. و

ی آورد و یکی از خطبای نامی و  کنار تحصیل، به خطابه و منبر رو

شورآفرین تبریز شد. همچنین در جریان غائله انجمن های ایالتی 

و والیتــی )1341ش( و 15 خــرداد 1342 فعاالنه شــرکت داشــت و 

یــم پهلوی پرداخت  با ســخنرانی هایش به افشــای خیانت های رژ

و لــرزه بــر انــدام نظــام شــاه انداخــت و بارهــا در ســال های 1341 و 

15 خــرداد 1342 و آذرمــاه 1342 و 1345 و 1357 بازداشــت و در 

زندان عشــرت آباد و زندان موقت شهربانی همراه ده ها نفر از علما 

و خطبــای تهــران و تبریــز و شــیراز زندانــی شــد. او در این ســال ها 

بــه عنــوان خطیبی شــجاع و واعظی نتــرس در تهــران و آذربایجان 

انقــاب هماننــد  ارکان  از ســوی  فــراوان  نامه هــای  بــود و  مشــهور 

آقایان: شــهید مطهری، مشکینی، فلسفی، شهید غفاری، شهید 

سعیدی، شهید هاشمی نژاد و خلخالی به سویش ارسال می شد.

آن مرحــوم اجازه روایی مفصلی از آیت اهلل مرعشــی )در 10 صفحه 

کــه در آغــاز صحیفــة المهــدی به چاپ رســیده اســت( داشــت و 

کتابخانه مرکز بررســی های اسامی قم  کتابخانه اش را هم به  تمام 

کرد. اهدا 
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آثارش عبارتند از:

صحیفة المهدی )به عربی، انگلیسی و اردو ترجمه شده است.(
میرزامحمدعلــی  عامــه  )نوشــته  الکعبــة  ولیــد  علــی  ترجمــه 
کبــر  علی ا اســتاد  اضافــات:  و  ک  اســتدرا بــا  ی اردوبــادی  غرو

مهدی پور(

ینب )نوشــته مرحوم شــیخ محمدحسنین  ترجمه: مرقد العقیلة ز
سابقی(

جزوه ای درباره وهابیت
و آثار غیرچاپی اش عبارتند از:

خاطرات
نقدی مفّصل بر وهابیت

تقریرات درس آیت  اهلل شریعتمداری )بحث خلل صاة(
آن مرحــوم در 88 ســالگی در روز یکشــنبه 21 آذر 1397ش )اّول 

گفت و پیکرش پس از تشــییع  ربیع الثانی 1440ق( بدرود حیات 

کنار  و نماز آیت  اهلل ســیدفتاح هاشــمی در بهشت زهرا )تهران( در 

ک سپرده شد. فرزند فقیدش به خا

آیت  اهلل سیدطاهر العلی

مرحــوم آیــت  اهلل آقای حــاج ســیدطاهر موســوی احســائی معروف 

احســاء  منطقــه  معــروف  علمــای  از  یکــی  العلــی  ســیدطاهر  بــه 

)عربستان( بود.

ز«  فقیــد ســعید در حــدود ســال 1345ق )1305ش( در شــهر »مبّرِ

یکی از شهرهای احساء، در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش 

حجت االســام و المســلمین السیدهاشم بن السیدمحمد العلی 

گردان آیت  اهلل  ز و از شا )1309-1401ق( از علمای محترم شهر مبّرِ

شــیخ محمد خلیفه ُاحســائی بود. آن مرحوم معالم و شــرح لمعه 

گرفت و در  را نــزد پــدر بزرگوارش و جناب شــیخ صادق خلیفــه فرا

19 ســالگی )1364ق( همــراه بــرادرش حجت االســام ســیدعلی 

سیدطاهر رهسپار نجف اشرف شد و تمام سطوح عالیه )رسائل، 

آیــت  اهلل سیدیوســف  نــزد  را  و کفایــه( و دروس خــارج  مکاســب 
گرفــت و پــس از تکمیل ســطوح، در دروس خارج آیات  حکیــم فرا

عظــام: آقــای حکیم و آقــای خویی حاضر شــد و بهره هــای فراوان 

یــس ســطوح عالیــه و نــگارش تقریرات  بــرد و عــاوه بــر آن، بــه تدر

دروس اســاتیدش پرداخــت و بســیاری از فضای عــراق و بحرین 

و عربســتان در درس هایش حاضر می شــدند. در ســال 1404ق به 

یس ســطوح عالیه و امامت جماعت  زادگاهش بازگشــت و به تدر

)در مســجد جنوبی، در حّی المســعودی( و حّل مشــکات مردم 

و پاســخگویی به پرســش های مؤمنان در حســینیه خود در محله 

الشــعبة الجدیدة پرداخت. او یکی از علمــای مهم و تأثیرگذار در 

منطقه احساء بود و حدود 40 سال به تربیت دینی مردم و پرورش 

علمــا و فضــا اشــتغال داشــت. فرزندانــش حجــج اســام آقایان: 

ســیدمحمدرضا، )متولد:1380ق(، سیدعلی و سیدباقر از جمله 

فضای مبّرز هستند.

ی: تقریرات دروس اساتیدش و حاشیه بر کتاب های:  از تألیفات و

رسائل، مکاسب و کفایه است.

آن مرحوم در 95 ســالگی در روز پنج شــنبه 28 ربیع االول 1440ق 

)15 آذر 1397ش( چشــم از جهــان فروبســت و پیکرش صبح روز 

جمعــه پس از تشــییع باشــکوه و نمــاز آیت  اهلل ســیدعلی ناصر، در 

ک سپرده شد. قبرستان زادگاهش به خا

 آیت  اهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

انا هلل وانا الیه راجعون

تلقینــا ببالغ األســی واألســف نبأ وفــاة العالم الجلیل الــورع التقي 

حجة االســام والمسلمین السید طاهر السلمان قدس سره الذي 

ارتحــل الــی جــوار ربــه الکریــم بعــد عمــر مبــارك قضاه فــي خدمة 

یج الدین والقیــام بحوائج المؤمنین. واننــا اذ نعّزي في  العلــم وترو

هــذا المصاب الجلل اعام اســرته الشــریفة وابنــاءه الکرام خاصة 

وســائر فضاء الحوزة العلمیة وطابها وأهالي االحساء عامة نسأل 

یحشــره مــع أولیائه  اهلل العلــي القدیــر أن یرفــع درجته في الجنان و

یجزل  یه ومحبیه الصبر والســلوان و یلهــم ذو محمــد والــه االطهار و

29/ع 1 لهم األجر والثواب. والحول والقوة اال باهلل العلي العظیم. 

1440هـ  
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آیت  اهلل سیدحاتمی

ســیدحاتمی  ســیدابراهیم  حــاج  آیــت  اهلل  مســتطاب  حضــرت 

اردبیلی، عالم بزرگ و مشهور استان اردبیل بود. آن مرحوم در سال 

1343ق )1303ش( در اردبیل در خانه حاج میرجواد سیدحاتمی 

کــه کشــاورزی مؤمــن و متدین بــود، زاده شــد و در کودکی مادرش 

گــرد یتیمــی بــر ســرش نشســت، امــا با دوســتش  را از دســت داد و 

مرحــوم آیت  اهلل ســیدعبدالکریم موســوی اردبیلــی تحصیل را پی 

ی آورد  گرفت و پس از خدمت سربازی، به تحصیل علوم دینی رو

و ادبیــات و ســطوح را نــزد حضرات آیات: شــیخ محســن نجفی، 

کانتــر، مابشــیر مدرس  شــیخ عبدالغفــور عالمــی، میرزاابراهیــم 

بــا  گرفــت و آن دروس را  ی قدســی فرا و شــیخ غامحســین غــرو

دوســتانش حضــرات آیات: شــیخ احمد پایانی و شــیخ مصطفی 

نورانــی مباحثه می کرد. در ســال 1327ش همراه آیت  اهلل موســوی 

اردبیلــی رهســپار قــم شــد و ســطوح عالیــه را از حضــرات آیــات: 

شــیخ فاضل لنکرانی، شــیخ عبدالحســین لنکرانی، میرزامحمد 

مجاهدی تبریزی، ســیدمحمدباقر ســلطانی طباطبایی، حاج آقا 

گرفت  مرتضــی حایری، میرزاعلی مشــکینی و ســیدرضا صــدر فرا

و پــس از آن در دروس خــارج آیــات عظــام: آقــای بروجــردی، آقای 

کی حاضر شــد و مبانی  حجــت، محقق دامــاد، امام خمینی و ارا

کرد و همزمان در دروس حکمت  علمی و فقهی خویش را اســتوار 

و فلســفه عامــه طباطبایــی هم حاضر شــد و بهره های فــراوان برد 

ی در ســال 1343ش به  و تقریــرات دروس آنــان را هم نگاشــت. و

زادگاهــش بازگشــت و بــه فعالیت های دینی و علمــی مانند اقامه 

یس ســطوح عالیه، تشکیل جلسات هفتگی وعظ  جماعت، تدر

و خطابــه و تفســیر، تربیت جوانان مؤمن و متدیــن )که بعدها جزو 

نیروهــای انقابــی و رزمنــدگان جبهه هــای دفاع مقدس شــدند( و 

بنیاد مساجد و بناهای خیریه )مانند مسجد و درمانگاه و موقوفه 

ســادات )در ســال 1365( در زمین های شــخصی خود و مســجد 

کتابخانــه قائــم در زمین هــای پــدر و عمویــش(  قائــم آل محمــد و 

و حمایــت از مــرام امــام خمینــی و روشــنگری و بیدارگــری مردم و 

ک و شــهربانی  یم شــاه پرداخت و از تهدیدهای ســاوا مبــارزه بــا رژ

نهراســید و بــه اقدامــات خــود ادامــه داد. پــس از پیــروزی انقاب 

اســامی بــر دامنــه فعالیت هــای او افــزوده شــد و امامــت جمعــه 

کاروان های حج و عمره  موقت اردبیل )ظهر و شــب( و حضور در 

و عتبــات و راهنمایــی حجاج و زوار و حضــور در جبهه های نبرد 

گرفتکــه  و حمایــت و پشــتیبانی از رزمنــدگان اســام را بــر عهــده 

در ایــن راه فرزنــدش ســیدحجت ســیدحاتمی و دامادش شــهید 

انقــاب  ســرافراز  شــهیدان  خیــل  بــه  افضلی فــرد  محمدصــادق 

اســامی پیوســتند. او یکــی از اســاطیر علمــی و معنــوی اســتان 

یج دین را با کهولت ســن  اردبیــل به شــمار می رفــت و تبلیــغ و ترو

تــرک نمی کــرد و اســتخاره هایش در اســتان و شــهرهای همجوار از 

شهرت فراوان برخوردار بود.

آثارش عبارتند از:

حاشیه بر رسائل
حاشیه بر مکاسب

حاشیه بر شرح منظومه

 28(  1397 دی   16 یکشــنبه  روز  در  ســالگی   94 در  مرحــوم  آن 

گفت و روز دوشــنبه در اســتان  ربیع الثانی 1440ق( بدرود حیات 

اردبیــل عــزا و تعطیــل عمومی اعام شــد و پیکرش پس از تشــییع 

باشــکوه و نمــاز حجت االســام و المســلمین سیدحســن عاملی 

ک سپرده شد. امام جمعه اردبیل در ورودی مسجد قائم به خا

گرمرودی آیت  اهلل 

گرمرودی، یکی از فضای  مرحوم آیت  اهلل آقای حاج شــیخ اّیــوب 

نامــی حــوزه علمیه قم بود. فقید ســعید در 19 شــوال 1351ق )26 

بهمــن 1311ش(، در قصبــه »َتــرک« از توابــع »گرمــرود« شهرســتان 

میانــه زاده شــد و در نوجوانــی بــا وجــود مشــکات و ســختی های 

ی آورد و در  فــراوان، در ســال 1330ش بــه تحصیــل علوم دینــی رو

کتانی و  میانــه، ادبیــات را نزد مرحوم حجت االســام شــیخ علــی 

ی در  گرفــت. و ســطوح را نــزد آیــت  اهلل شــیخ ابو محمــد حجتی فرا

1335ش بــه حــوزه علمیه قم آمد و ســطوح عالیــه را نزد حضرات 
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احمــدی  میرزاعلــی  ســرابی،  علمایــی  ابوالفضــل  میــرزا  آیــات: 

ســیدجواد  و  طباطبایــی  ســلطانی  ســیدمحمدباقر  میانجــی، 

خطیبی و دروس فلســفه را نزد حضرات آیات: حاج شــیخ مهدی 

حائری یــزدی، اســتاد شــهید مطهــری و سیدمحمدحســن الهــی 

طباطبایی آموخت و پس از آن در دروس خارج آیات عظام: آقای 

بروجــردی، گلپایگانــی، شــریعتمداری، محقق دامــاد و حدود 40 

ســال در دروس آیت  اهلل وحید خراســانی و آیت  اهلل میرزامحمدباقر 

کرد. او  ملکــی میانجــی حاضــر شــد و مبانی علمــی اش را اســتوار 

کام و  به این دو اســتاد اخیر دل بســته بود و مبانی فقه و اصول و 

کــرد و به مکتب معارفی خراســان  تفســیر و معــارف را از آنــان اخذ 

و مبانــی آیــت  اهلل میرزامهــدی اصفهانی عاقه مند شــد و ســالیان 

ینی و حاج  کبر تقوی قزو فــراوان همــراه مرحومان: حــاج ســیدعلی ا

شــیخ حســین ربانی میانجی در دروس آیت  اهلل ملکی حاضر شــد 

کتاب انوار بیان را نگاشتند. کردند و  و با هم مباحثه و مطالعه 

بود.  تقوا و اخاص  و  ف و اسوه زهد 
َ
وی نمونه عینی علمای َسل

سال ها به تحصیل و تدریس و تبلیغ دین در شهرهای مختلف و 

تألیف اشتغال داشت و عمیقًا به دانسته هایش باور داشت و به آن 

عمل می کرد، مثابرت بر عمل و استقامت در علم از خصوصیات 

وی بود. وی هسته اصلی درس آیت  اهلل وحید بود و از روز نخست 

تا واپسین روزهای  درس معظم له و درس آیت  اهلل ملکی میانجی 

زندگی اش در آنها حاضر شد. یادداشت هایی در فقه و اصول و کام 

کتاب درس توحید از  کتاب درس نبوت از آثار چاپ نشده اش و  و 

منظر قرآن کریم و اهل)بیت علیهم السام( از آثار چاپی اوست.

اســفند 1397ش )27  روز سه شــنبه 14  ی در 86 ســالگی در  و

گفــت و پــس از تشــییع  جمادی الثانــی 1440ق( بــدرود حیــات 

باشــکوه و نماز حجت االســام و المســلمین حاج شــیخ اســداهلل 

جوانمرد، در روز چهارشــنبه )15 اسفند( در قطعه علمای بهشت 

ک سپرده شد. معصومه )قم( به خا

آیت  اهلل روضاتی

مرحــوم آیــت  اهلل حاج سیدعبدالحســین روضاتی یکــی از علمای 

محترم اصفهان بود. فقید سعید در شهریور 1305ش )صفر الخیر 

1345ق( در اصفهــان در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد. پدرش 

گردان آیــات عظام:  آیــت  اهلل حــاج میرزاحبیــب اهلل روضاتی از شــا

و جــّدش  و سیدابوالقاســم دهکــردی  ســیدمحمدباقر درچــه ای 

آیــت  اهلل میرزاهدایــت اهلل، فرزنــد آیــت  اهلل ســیدمحمدباقر موســوی 

ی پــس از  اصفهانــی صاحــب روضــات الجنــات بــوده اســت. و

تحصیات نخستین در دبستان و دبیرستان فرهنگ، به تحصیل 

ســیدفخرالدین  آیــات:  نــزد  را  ادبیــات  و  آورد  ی  رو دینــی  علــوم 

روضاتــی، شــیخ محمدجــواد فریدنــی، شــیخ محمدحســن عالم 

نجف آبــادی، ســیداحمد مقــدس )مغنــی( و پــدرش و ســطوح را 

هــم نــزد آقایــان: ســیدمجتبی میرمحمدصادقــی )معالم(، شــیخ 

محمد حســن عالم )شــرح لمعه(، شــیخ علی مشکاة )مکاسب( 

و سیداســداهلل روضاتــی )کفایــه( آموخــت و پــس از آن در دروس 

خارج حضرات آیات: سیدمحمدرضا خراسانی، حاج آقاحسین 

ی و میرســیدعلی بهبهانی حاضر  خادمــی، ســیدمصطفی مهــدو

شــد و بهره هــای فــراوان برد. پس از وفــات پدر بزرگوارش جانشــین 

ی در اقامه جماعت در مســجد خیابان )ظهر و عصر( و مســجد  و

ســتاری )مغــرب و عشــا( و مراســم احیــا و قرائــت دعــای کمیل و 

کازرونی( و رســیدگی به امور مردم و حل  مناجات ســحر )در تکیه 

مشــکات دینــی و اجتماعی آنان شــد و ســالیان فراوان بر مســند 

وعــظ و خطابــه تکیــه زد و بــه خدمت گــزاری بــه دیــن و مذهــب 

ی مردم بــاز بود و در  پرداخــت. درب خانــه اش از بــام تا شــام به رو

مجالــس مذهبــی اصفهــان به منبر می رقــت و خود را خــادم امام 

ی از آیات  حســین می دانســت و به این منصب افتخار می کرد. و

عظــام: خوئــی، گلپایگانــی، بهبهانی، سیســتانی، صافی و وحید 

خراسانی اجازه روایت و امور حسبیه داشت.

آثار )غیر چاپی اش( عبارتند از:

ُطَرف االحادیث
کتابی در ادعیه

کتابی در حج



141 175 سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت1398

1397ش  اســفند   8 چهارشــنبه  روز  در  ســالگی   92 در  ی  و

گفت و پس از تشــییع  )21جمادی الثانــی 1440ق( بــدرود حیات 

شایسته و نماز آیت  اهلل حاج شیخ هادی نجفی، در روز پنج شنبه 

کنــار مرقــد آیــت  اهلل  کازرونــی،  در قبرســتان تخــت فــوالد )تکیــه 

ک سپرده شد. سیدمحمدباقر درچه ای( به خا

آیت  اهلل هاشمی شاهرودی

حضــرت آیــت  اهلل آقــای حــاج ســیدمحمود هاشــمی شــاهرودی 

یکــی از ارکان نظــام جمهــوری اســامی ایــران و از فقهــای مشــهور 

حوزه علمیه قم بود. فقید ســعید در روز دوشــنبه 2 ذیقعدة الحرام 

1367ق )15 شــهریور 1327ش( در نجــف اشــرف در بیــت علــم 

و فضیلت زاده شــد. پدرش مرحوم حجت االســام و المســلمین 

حاج ســیدعلی شــاهرودی )م 1376ق( از اعاظــم تامذه آیت  اهلل 

العظمی خویی و مقرر معروف ابحاث ایشان و صاحب کتاب های 

محاضــرات فی الفقه الجعفری و دراســات فــی االصول العملیه و 
مادرش صبیه محترمه آیت  اهلل حاج سیدعلی مدد موسوی قاینی 

آیــات عظــام: ســیدمحمدکاظم  از تامــذه معــروف  )م1384ق( 

یزدی، میرزای نائینی، شــیخ الشــریعه اصفهانی و آقاضیاء عراقی 

گرد یتیمی  که پدرش را از دست داد و  ی 9 ساله بود  بوده است. و

ی  بر سرش نشست، اما با کمال جدیت به تحصیل علوم دینی رو

آورد و ادبیات را نزد مرحوم شیخ هادی سیستانی و سطوح عالیه 

را نزد حضرات آیات: ســیدکاظم حایری، شــیخ مصطفی اشــرفی 

شــاهرودی، شیخ محمدابراهیم جناتی شاهرودی، شیخ مجتبی 

گرفت و پس از آن به  بهشتی اصفهانی و سیدمحمدتقی حکیم فرا

دروس شهید سیدمحمدباقر صدر حاضر شد و تمام آن را با دقت 

فراوان به رشته تحریر درآورد و درسی از دروس او را ترک نکرد و مورد 

یافت اجازه اجتهاد  گرفــت و از او به در توجه فراوان اســتادش قرار 

نائــل آمــد و به غیر از آن، در دروس آیات عظام: آقای خویی و امام 

کرد، امــا بیش از همه به اســتادش  خمینــی هــم )اندکی( شــرکت 

شــهید صدر دل بســته بود و آنی از او جدا نمی شــد و شهید صدر 

هم به او توجه بســیار داشــت و فرموده بود: »آقای هاشــمی عنوان 

وجــود من اســت«. همچنیــن فرموده بود: »ســیدمحمود هاشــمی 

بهتریــن نماینــده مکتــب علمی ماســت«. مرحوم هاشــمی هم با 

چــاپ تقریــرات اصول شــهید صدر، مبانی اصولــی معظم له را در 

کــرد و او را بــه جوامع  حوزه هــای علمــی شــیعه منعکس و منتشــر 

یم بعث عراق به حوزه نجف  علمی شــیعه شناســاند. با هجوم رژ

گردان شهید صدر، آن مرحوم  در ســال 1354ش و دستگیری شــا

هــم دســتگیر شــد و اذیــت و آزار فراوانی دید تا پــس از مدتی با قرار 

ممنوعیــت از ســفر و هــر گونــه فعالیــت، آزاد شــد. پــس از پیروزی 

انقــاب اســامی ایــران تظاهــرات باشــکوهی در نجــف اشــرف و 

یــم بعث با  شــهرهای عــراق در حمایــت از انقــاب برگزار شــد و رژ

گردان شهید صدر و به ویژه آن مرحوم  احســاس خطر از ناحیه شــا

کویت و ســپس  ی از عراق به  که و ی برآمد  در صدد دســتگیری و

کامی در  یم ددمنش صدامی به جبــران نا بــه ایــران فرار کرد، امــا رژ

بــرادران رشــیدش: ســیدهادی، سیدمحســن و  ی،  دســتگیری و

کرد و به زندان های مخوف انتقال داد و  ســیدمصطفی را دستگیر 

ی در ســال 1358ش به قم  دیگر از آنان خبری به دســت نیامد. و

یس و تألیف پرداخت و با آغاز جنگ تحمیلی عراق  آمد و به تدر

علیــه ایران همــراه آیت  اهلل شــهید ســیدمحمدباقر حکیم مجلس 

اعــای انقــاب اســامی عــراق را تشــکیل داد و بــه ســازماندهی 

یم عــراق پرداخت. آیت اهلل هاشــمی با پایان  نیروهــای معــارض رژ

فــراوان  سیاســی  و  علمــی  فعالیت هــای  بــه  )1367ش(  جنــگ 

پرداخت و در سال 1369ش مؤسسه دائرة المعارف فقه اهل بیت 

کــرد و آثــار ارزشــمند بســیاری همچــون: فرهنــگ فقه،  را تأســیس 

دائرة المعــارف فقــه اهل بیــت، الجواهــر فــی ثوبــه الجدیــد، مجله 
کتــاب الغدیر  فقــه اهل بیــت )عربی و فارســی(، مجله المنهاج و 
و تکملــه آن )ثمــرات االســفار( با اشــراف مســتقیم و دقیق ایشــان 

گام هــای بلنــد در راســتای ارتقــا و اوج فقــه تشــیع  منتشــر شــد و 

برداشته شد. او از سال های 1370 به بعد در ارکان نظام جمهوری 

یاســت و  گونی مانند ر اســامی ایران مســئولیت ها و مناصب گونا

نیابــت رئیــس و عضویت در مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 

شــورای نگهبــان، مجلــس خبــرگان، جامعــه مدرســین و شــورای 

عالی مدیریت حوزه علمیه قم، مجمع جهانی اهل بیت و مجمع 
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تقریب مذاهب اســامی و به مدت 10 ســال )1378-1388( نیز 

یاســت قوه قضائیه را بر عهده گرفت و منشــأ خدمات بسیار شد  ر

و در مــدت تصدی قوه قضائیه، مشــی تعادل و تســامح و اعتدال 

یاســت خویش، یکســره  خویش را نمایان کرد و پس از اتمام دوره ر

گردان فراوان  یس و تربیــت شــا بــه قــم بازگشــت و بــه تألیــف و تدر

کــه تندباد اجل او را  پرداخــت. او امید آینده مرجعیت شــیعه بود 

کمــال ناباوری و در اوج فضــل و فقه و دانش  کــِف مــا ربود و در  از 

ی بر انجام نوافل روزانه و مســتحبات و قرائت  به خدا پیوســت. و

مکرر قرآن و روزه های مســتحبی )2ماه رجب و شــعبان و 3 روز در 

هر ماه( تقید فراوان داشت و قائم اللیل و صائم النهار بود.

آثار چاپی اش عبارتند از:

توضیح المسائل
منهاج الصالحین )2 ج(

کتاب الخمس )2 ج(
کتاب االجارة )2 ج(

کتاب الزکاة
کتاب المضاربه

قرائات فقهیة معاصرة )2 ج( )موضوعات و مسائل مستحدثه(
بحــوث فــی علــم االصــول )7 ج( )تقریــرات درس اصــول آیت  اهلل 

شهید صدر

کتــاب  اضــواء و آراء )3 ج( )توضیــح مطالــب و عبــارات مشــکل 
»بحوث فی علم االصول«(

قاعدة الفراغ و التجاوز
مناسک حج )عربی و فارسی(

بحــوث فــی الفقه الزراعی )تقریر درس ایشــان به قلم: شــیخ حیدر 
حب اهلل(

الصوم، مسائل وردود
در  ی  و ســخنرانی های  )مجموعــه  ج(   7( عدالــت  صحیفــه 
و  فقهــی  اجتماعــی،  موضوعــات: حقوقــی، قضایــی، سیاســی، 

فرهنگی(

المحصول فی علم االصول )4 ج( ) تقریر درس اصول معظم له به 
قلم: شیخ نوری حاتم(

مصدر التشریع و نظام الحکم فی االسام
حکومت اسامی

معطیات آیة المودة
التفسیر الموضوعی لنهج الباغة

بحث هایی پیرامون اصول فقه
درسنامه اصول فقه

نظرة جدیدة فی والیة الفقیه
محاضرات فی الثورة الحسینیة
سخنرانی ها و جزوه های متعدد
آثار غیر چاپی )و آماده چاپ(:

قاعدة ال تعاد
االجتهاد و التقلید

کتاب البیع
کتاب الشرکة

بحوث فی التشریع الجنائی )الحدود و التعزیرات(
بحوث فی االقتصاد االسامی

احکام عامة للعقود
بحوث استداللیة فی القضاء

علم االصول )15 ج(
نقدی بر فلسفه حقوق

ســر انجــام چراغ زندگــی آن فقیه فقید بر اثر بیماری ســرطان در 70 

ســالگی در روز دوشــنبه 3 دی 1397ش )16 ربیع الثانی 1440ق( 

خاموش شــد و پیکرش صبح روز چهارشنبه 5 دی پس از تشییع 

و نماز حضرت آیت  اهلل خامنه ای در تهران به قم انتقال داده شد و 

پس از تشییع مجدد در مسجد باالسر حرم حضرت معصومه)س( 

ک سپرده شد و در غم فقدانش، دروس حوزه های علمیه در  به خا

روز چهارشــنبه تعطیل و پیام های تســلیت فراوان از ســوی مراجع 

تقلید قم و نجف صادر شد.

مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

انا هلل و انا الیه راجعون

بــا تأســف و انــدوه خبر درگذشــت فقیــه عالیقدر و رئیــس مجمع 

تشخیص مصلحت نظام، آیةاهلل آقای حاج سیدمحمود هاشمی 

کــردم. ایــن ضایعــه ی  یافــت  شــاهرودی)رضوان اهلل علیــه( را در

ک واقع  که پس از حدود یک سال بیماری سخت و دردنا اســفبار 

که به مقام علمی  کســانی اســت  م همه ی 
ّ
شــده اســت مایه ی تال

و خدمات باارزش ایشــان به نظام اســامی و نیــز به مجموعه های 

فقهی و اصولی و حقوقی حوزه های علمیه آشنا می باشند. ایشان 

کارگــزاری باوفــا در مهم ترین  اســتادی بــزرگ در حــوزه علمیه قم و 

شــورای  در  مؤثــری  اســامی، عضــو  نظــام جمهــوری  تشــکیات 

نگهبــان و رئیــس موفقــی در مجمــع تشــخیص مصلحــت بودنــد 

و آثــار و بــرکات علمــی بســیاری از خــود بــر جــای نهادنــد. ایشــان 

گردان و همراهان شهید  همچنین برادر ســه شــهید و از یاران و شا



143 175 سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت1398

نــام آور و بزرگــوار ســیدمحمدباقر صــدر بــود. اینجانــب مصیبــت 

گرامی  درگذشــت ایــن عالم برجســته را به خانــدان مکرم، همســر 

و فرزنــدان محتــرم و همــه وابســتگان و نیــز به حــوزه ی علمیه قم و 

گردان و همکاران علمی و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم  شــا

و رحمت و مغفرت الهی و علّو درجات ایشان را از خداوند متعال 

مسألت می نمایم.

سّیدعلی خامنه ای  

  4دی 1397

گلپایگانی هم در پیام تســلیت خویش  و آیــت  اهلل العظمی صافی 

فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

إّنا هلل و إّنا إلیه راجعون

رحلت عالم رّبانی حضرت آیةاهلل آقای حاج سیدمحمود هاشمی 

گردید.  شاهرودی)ره( موجب تأسف و تأثر 

آن عالــم جلیل القــدر از اســاتید بــزرگ حــوزه علمّیــه قــم بــود که از 

کســب فیض  محضــر بزرگانــی در حوزه هــای نجــف اشــرف و قــم 

گشت. نموده و به مقامات بلند علمی نائل 

کــز مهــّم فقهــی و اصولــی و  گردان ممتــاز و تأســیس مرا تربیــت شــا

کتاب های والیی، مانند موســوعه بزرگ الغدیر مرحوم عامه  نشــر 

امینی، از خدمات ارزنده این عالم عظیم الشأن بود.

اعــام،  علمــای  حضــرات  بــه  را  واالمقــام  روحانــی  ایــن  فقــدان 

حوزه هــای علمّیه و به خاندان مکّرم و فرزندان محترم و همکاران 

ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال، مغفرت و رحمت واسعه 

را مسألت دارم.

18 ربیع الثانی 1440 هـ.ق  

لطف اهلل صافی  

و آیت  اهلل العظمی سیستانی هم فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اناهلل و انا الیه راجعون

جناب حجت االســام آقای ســیدعاء هاشمی شاهرودی دامت 

توفیقاته

السام علیکم و رحمه اهلل و برکاته

خبر ارتحال والد مکّرم جناب آیت  اهلل آقای ســیدمحمود هاشمی 

گردید. شاهرودی)طاب ثواه( موجب تألم و تأثر 

اینجانــب مصیبــت وارده را بــه جنابعالی و دیگر بســتگان محترم 

و بــه حــوزه علمیــه مقدســه قم و بــه همــه دوســتان و عاقه مندان 

آن فقیــد واالمقــام تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه قــادر متعــال 

که ایشــان را با اجداد طاهرینشان محشور و به همه  مســئلت دارم 

بازماندگانشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت فرماید.

حجت االسالم موسوی 
محب االسالم

کبر موسوی  مرحوم حجت االســام و المســلمین حاج ســیدعلی ا

محــب االســام یکــی از وعــاظ نامی تهران به شــمار بــود. آن فقید 

در ســال 1311ش )1351ق( در مشــهد مقــدس در بیــت علــم و 

فضیلــت زاده شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســام و المســلمین 

ی مشــهد  ســیدعلیرضا موســوی )م1374ق( هــم از علمــای منزو

ی آورد و ادبیات  ی در نوجوانــی به تحصیــل علوم دینــی رو بــود. و

کبر نوغانی، شــیخ محمدتقی عیدگاهی  را نزد آقایان: شــیخ علی ا

و ادیب نیشــابوری و ســطوح عالیــه را نــزد حضــرات آیــات: حــاج 

ی دامغانــی و میرزااحمد  آقاحســن قمی، شــیخ محمدکاظم مهدو

مدرس یزدی و ســطوح عالیه را هم از حضرات آیات: شیخ هاشم 

)کفایــه(  فقیه ســبزواری  میرزاحســین  حــاج  و  )رســائل(  ینــی  قزو

آموخت و پس از آن در دروس خارج حضرات آیات: آقای میانی 

)خارج اصول( و ســیدصادق شــریعتمداری )خــارج فقه( و درس 

تفســیر آیت  اهلل سیدحسن تهامی بیرجندی حاضر شد و بهره های 

فراوان برد و این درس ها را با شهیدان: سیدمحمدرضا سعیدی و 

سیدمحمدتقی حسینی زابلی مباحثه می کرد، اما او بیشتر دل در 

گرو خطابه و منبر داشت و از همان جوانی پای منبرهای حضرات 

اســاتید: نوغانی، راشــد، کمالی ســبزواری و فلســفی می نشست و 

کار می بســت. در ســال 1346ش رهســپار تهران  تجارب آنها را به 

شــد و بــا لطــف مرحــوم آیــت  اهلل حــاج سیدمحمدحســین علوی 

بروجردی صاحب  خانه ای شــد و با فراغت بال و آســودگی خیال 

که  کتاب پدیــد آورد  بــه تألیــف و خطابــه و منبر پرداخــت و ده ها 

معروف ترین آنها اقوال االئمة است.

آثار چاپی اش عبارتند از:

و  اشــعار  بــا  همــراه  ائمــه  نــاب  )احادیــث  ج(   14( االئمــة  اقــوال 
حکایات و نمونه خطوط خوش(

شیعه می پرسد )3 ج( ) به عربی و انگلیسی ترجمه شده است.(
کام حق )فهرست موضوعی آیات قرآن(
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کتــاب تجریــد العقائد  میــزان حــق )ترجمه و شــرح فصــل امامت 
خواجه  نصیرالدین طوسی(

ندای حق )درباره شهادت ثالثه(
عرفــان حــق )29 بحــث درباره عرفــان شــیعی و جدایــی عرفان از 

تصوف(

به سوی حق )ترجمه اثناعشریه در حج، نوشته: شیخ بهایی(
کتــاب اعام النبوة ابوحاتــم رازی که در  مناظــره دو رازی )ترجمــه 

مناظره با محمد بن زکریای رازی نگاشته شده است.(

حدیث ما )2 ج(
خودآموز اسام
امامت و تشیع

 راز دلباختگان: شرح دعای ندبه
زندگانی جابر بن حیان )مجموعه مقاالت در مجله نور دانش(

کوثر ما )انســاب ســادات و مــزارات اوالد ائمه  هدیــة االنســاب یــا: 
اطهار(

یارت جامعه( اظهار ادب )شرح ز
ی  نصایح حافظ )و بحثی درباره عقیده تشــیع حافظ و جدایی و

از صوفیان(

محبوب عالم یا موعود امم
ی )که در کتاب های: گل نرگس، خورشید  مجموعه مقاالت مهدو
پنهان، قیام مهدی، بقیة اهلل، عدل منتظر به چاپ رسیده است.(
مجموعــه مقــاالت )کــه در مجات: آســتان قــدس و نــور دانش به 

چاپ رسیده است.(

کمیل، صبــاح، ابو حمــزه ثمالی، مکارم  ترجمــه دعاهــای: عرفه، 

یارت امیــن اهلل )که هر  یــارت جامعه کبیــره، ز االخــاق، عدیلــه، ز

گانه چاپ شده است.( کدام با مقدمه و ترجمه جدا

کتــاب: الدیــن و االســام )نوشــته: عامــه محمدحســین  ترجمــه 
کاشف الغطاء(

زندگانی شیخ طوسی )ترجمه حیاة الشیخ الطوسی نوشته: عامه 
که در مجله آســتان قدس به چاپ رســیده  شــیخ آقابــزرگ تهرانی 

است.(

سرچشمه نور )صحیفه ششم امام زین العابدین علیه السام(

آن مرحــوم در 86 ســالگی در روز شــنبه 4 اســفند 1397ش )17 

روز  پیکــرش  و  گفــت  حیــات  بــدرود  1440ق(  جمادی الثانــی 

دوشــنبه تشــییع و پس از نماز آیت  اهلل حاج ســیدجعفر سیدان در 

بهشت ثامن االئمه، زیرزمین صحن جمهوری اسامی حرم مطهر 

ک سپرده شد. امام رضا)ع( به خا

دکتر جهانگیری

اســتاد دانشــمند جنــاب دکتر محســن جهانگیری یکــی از مفاخر 

فلســفی ایران و از چهره های ماندگار کشــور به شــمار می رفت. آن 

مرحــوم در ســال 1308ش )1348ق( در روســتای »ضیاءآبــاد« از 

توابــع قزویــن زاده شــد و پــس از دوران نوجوانی به حــوزه علمیه قم 

گیری ســطوح عالیــه در دروس آیــات عظام: آقای  آمــد و پــس از فرا

بروجردی، حاج ســیدمحمدتقی خوانساری، سیدمحمد حجت 

کوه کمــری و عامــه طباطبایــی حاضــر شــد و بــه فلســفه اســامی 

ی ســال ها در محضر عامه طباطبایی شــفا  گرایــش ویژه یافت. و

یس ادبیات  و اسفار و بحار و تفسیر قرآن آموخت و همزمان به تدر
گردان فــراوان در دروس او حاضــر  و منطــق اشــتغال داشــت و شــا

گردانش مرحــوم هاشــمی رفســنجانی  کــه از جملــه شــا می شــدند 

بوده است. در 24 سالگی به تهران رفت و همزمان با ادامه دروس 

کمــره ای  طلبگــی خویــش در محضــر آیــت  اهلل حــاج میرزاخلیــل 

و آیــت  اهلل میرزاابوالحســن شــعرانی، بــه تحصیــل در دانشــگاه نزد 

حضــرات آقایــان: دکتــر محمــود شــهابی، ســیدمحمد مشــکاة، 

ی، دکتــر جالــی و  دکتــر ســیداحمد فردیــد، دکتــر یحیــی مهــدو

دکتــر حمیــدی ســبزواری پرداخــت و در ســال 1352ش بــه اخــذ 

دانشــنامه دکتری در رشــته فلســفه محض از دانشــکده ادبیات و 

یس  علوم انســانی دانشــگاه تهران توفیــق یافت و پــس از آن به تدر

فلســفه در دانشــگاه شــهید بهشــتی و دانشــگاه تهــران پرداخت و 

در ســال 1381ش بــه عنــوان چهــره ماندگار کشــور معرفی شــد. او 

عاشق فلسفه اسپینوزا، فیلسوف معروف هلندی در قرن 17 بود و 

کرد و شرح داد. می گفت: ی را به فارسی ترجمه  بسیاری از آثار و

مــن اســپینوزا را عمیق تریــن و دقیق ترین فیلســوف دوره رنســانس 

می دانــم. دکارت عالمتــر از اســپینوزا بــود، ولــی او فیلســوف تر از 

ی می نمود،  دکارت بــود. بــا اینکــه دکارت بــه ظاهــر متدین تــر از و

ولــی بــه عقیــده مــن، او از نظــر اخاقــی نه تنهــا بــر دکارت، بلکه بر 

تمام فیلســوفان مغرب زمین برتری دارد. به قول راســل: »اســپینوزا 

نجیب تریــن و دوست داشــتنی ترین فیلســوفان بزرگ غرب اســت 

پــا بعــد از رنســانس هیــچ فیلســوفی را  ... مــن میــان فاســفه ارو

که همچون او شــیفته فلسفه باشــد. او تمام عمرش  نمی شناســم 

کــرد و بــه چیــزی جــز فلســفه نیندیشــید. نــه زن  را وقــف فلســفه 

گرفــت، نــه به دنبــال مقام و منصبــی رفت و نه مــال و ثروتی جمع 

کــرد؛ بر خــاف دکارت به دربارها و درباری هــا بی اعتنا بود، حتی 

اســتادی دانشــگاه را هــم نپذیرفــت. الحــق عاشــق فلســفه بــود و 

گویی همه  که  چنان ســرگرم تفکرات علمی و تأمات فلسفی بود 
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کرده است. سجایای اخاقی او مرا مجذوب خود  چیز را فراموش 

کرد، آلبرت انیشــتین هم شــدیدًا تحت تأثیر اسپینوزا بود و همواره 

می گفــت: »مــن به خدایی اعتقــاد دارم که اســپینوزا معتقد بود« و 

کتاب اخاقش را می ستود.

یکرد جهانگیری به فلسفه اسامی انتقادی بود. او می گفت:  رو

به عقیده من آنچه امروزه فلســفه اســامی شــناخته می شود، مثًا 

فلســفه ابــن ســینا بیشــتر یونانی اســت تا اســامی. البتــه وضع در 

ماصــدرا متفــاوت اســت، در فلســفه ماصــدرا اســامیت قوی تر 

است، ولی با وجود این ماصدرا در نهایت متکلم است ... .

آثارش عبارتند از:

شــرح اصــول فلســفه دکارت و تفکرات مــا بعد الطبیعی )نوشــته: 
بند یکت اسپینوزا(

اخاق )نوشته: بند یکت اسپینوزا(
ترجمــه کســر اصنــام الجاهلیه )نوشــته: صــدر الدین شــیرازی. با 

همکاری آقایان: سیدمحمد خامنه ای و مقصود محمدی(

اسپینوزا، فیلسوفی جاودانه
محیی الدین ابن عربی چهره برجسته عرفان اسامی

رابطه اجتهاد و اخباری گری
بررسی تمایزهای فقهی زن و مرد

در عرفان ابن عربی
یخ فلسفه اسامی )زیر نظر: سیدحسین نصر( تار

کام اسامی، با همکاری زهرا قزلباش( مجموعه مقاالت )ج 1: 
مجموعه مقاالت )ج 2: عرفان و فلسفه اسامی، با همکاری زهرا 

قزلباش(

مجموعه مقاالت )ج 3: فلسفه غرب، با همکاری زهرا قزلباش(
آن مرحوم در 90 سالگی در روز یکشنبه اول اردیبهشت 1398 )5 

گفت. شعبان المعظم 1440ق( بدرود حیات 

آیت  اهلل مؤمن

حضرت مســتطاب آیــت  اهلل آقای حاج شــیخ محمــد مؤمن قمی 

یکــی از علمای مشــهور حوزه علمیه قــم و از ارکان نظام جمهوری 

اســامی بود. فقید ســعید در روز پنج شــنبه دهم ذیقعده 1356ق 

)23 دی ماه 1316ش( در قم در خانه حاج عباس مؤمن زاده شــد 

و پس از تحصیات نخستین در سال 1332ش به تحصیل علوم 

ی آورد و ادبیــات را نــزد آقایان: شــیخ محمدباقر رفیعی و  دینــی رو

ســیدمحمود یثربی قمــی و مطول را نزد آقایان: حاج شــیخ حســن 

شــب زنده دار و شــیخ حســن شریعتی نیاســر و معالم را نزد مرحوم 

آقای حاج میرزاعلی عراقچی همدانی و شرح لمعه را هم نزد آیات: 

ســیدمحمدباقر ابطحی، محمدتقی ســتوده، غامرضــا صلواتی، 

شــیخ مهدی باقری کنی و شــیخ علی پناه اشــتهاردی و مکاســب 

را هم نزد آیات: میرزاعلی مشکینی و آقا محمد شاه آبادی و شیخ 

ابوالفضل خوانســاری و رســائل را هم نزد آقا محمد شاه آبادی و دو 

جلد کفایه را هم نزد آیات: ســیدمحمدباقر سلطانی و میرزامحمد 

مجاهدی تبریزی و شــرح منظومه را نزد آیات: واعظ زاده خراسانی 

و ســیدمصطفی خمینی و دروس تفســیر و فلســفه )شــفا واســفار( 

را هــم نــزد عامــه طباطبایــی آموخــت و ایــن درس ها را بــا مرحوم 

کرد. پس  کــی مباحثه  آیت  اهلل حاج شــیخ ابوالحســن مصلحی ارا

از پایــان دوره ســطح در دروس خــارج آیــات عظــام: امــام خمینی 

)فقــه و اصــول(، ســیدمحمد محقــق دامــاد و حــاج آقــا مرتضــی 

حائری یــزدی حاضــر شــد و در ســایه مطالعــات دقیــق و مســتمر و 

کاشــانی، حاج  مباحثــات جمعــی بــا آیات: حاج شــیخ حســین 

کی  حســن آقا تهرانی، سیدحسن طاهری خرم آبادی و مصلحی ارا

کرد. در ســال 1342 به نجف اشــرف  مبانــی علمــی اش را اســتوار 

کــرد و حــدود شــش مــاه در دروس آیــات عظــام: آقــای  مهاجــرت 

خویی، آقای شــاهرودی و حاج شــیخ حســین حلی شــرکت کرد. 

یس سطوح عالیه پرداخت  در سال 1343 به قم بازگشت و به تدر

گردان او بودند، از جمله آقایان: شیخ  گروهی بسیار از جمله شا و 

حســن روحانی )رئیس جمهور(، ســیداصغر ناظــم زاده، غام رضا 

کی، شــیخ علی مؤمن، شیخ محمود رجبی،  فیاضی، محســن ارا

شــیخ مهدی شــب زنده دار، شــیخ علی عندلیب، محمد حســن 

ی از آغاز نهضت اســامی به مبارزه  اختری و شــیخ علی برهان. و

یم شــاه پرداخت و در جهــت تقویت راه و مــرام امام خمینی  بــا رژ

گام هــای موثــری برداشــت تــا آنکــه در ســال 1353 دســتگیر و بــه 

شــهداد کرمــان )7مــاه( و ســپس تویســرکان تبعید شــد )2 ســال و 

نیم( تا آنکه در فروردین 1356 به قم بازگشت و به درس و بحث و 
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مبارزات خویش ادامه داد. پس از پیروزی انقاب اسامی یکی از 

بازوان توانای امام و انقاب و نظام بود و از سوی امام تمام کارهای 

دادگاه هــا و زندان هــای قــم و اعــزام قضــات دادگاه هــای انقــاب 

گرفــت. تأســیس  ی قــرار  کشــور برعهــده و بــه شــهرهای مختلــف 

مدرســه عالــی تربیتــی و قضایــی طــاب، عضویــت در شــورای 

عالــی قضایی، شــورای نگهبــان، مجلس خبرگان، شــورای عالی 

کمیته رســیدگی  مدیریــت حــوزه علمیــه قــم، جامعــه مدرســین، 

بــه وضــع زندان هــا، هیئــت تعییــن قضــات، مجمــع تشــخیص 

یاســت دادگاه عالی انقاب اســامی و مجمع  مصلحت نظام و ر

فقه اسامی و مدیریت حوزه علمیه قم )1371-1374( بخشی از 

کارهای فراوان، دســت  ی بود. او با این همه مشــاغل و  مناصب و

یــس منظم فقه  یــس بازنداشــت و همــه روزه به تدر از تألیــف و تدر

و اصول و بررســی مســائل نوپیدا و حل مشــکات فقهی و تربیت 

گردان اهتمام داشت. زندگی و خانه اش ساده و همان زندگی  شــا

دوران طلبگی اش بود و از مظاهر تعین و پست و مقام به دور بود.

آثار چاپی اش عبارتند از:

تسدید االصول
کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة

کتاب الصاة )تقریر بحث آیت  اهلل داماد(
کتــاب  مــدارک تحریــر الوســیله )کتــاب القضــاء و الشــهادات و 

الحدود(

الوالیة االلهیة االسامیة )3ج(
گفتگوهای سیاسی مجموعه ای از خاطرات و 

خاطرات آیت  اهلل مؤمن )تدوین: رضا شیخ محمدی(
فقه و احکام پزشکی

حکومــت حکیمانــه: نقــد و بررســی نظریــه حکمــت و حکومــِت 

استاد مهدی حائری یزدی
اموال و ثروت های عمومی در حکومت اسامی

کمیت فقیه منابع مالی در حا
بررسی وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه

جایگاه احکام حکومتی و اختیارات ولی فقیه
کلی والیت امام و پیامبر بر امر قانون گذاری 

والیت امام و پیامبر بر جامعه اسامی
مجموعه مقاالت فارسی

کلمات االمام الکاظم)ع( القواعد االصولیة المستنبطه من 

آثار غیر چاپی اش نیز عبارتند از:

تقریرات درس فقه امام خمینی )بیع و مکاسب محرمه(
تقریرات درس فقه آیت  اهلل داماد )صوم(

حاشیه بر اسفار و شواهد الربوبیة

ســر انجــام آن مرحــوم پــس از عمــری 80 ســاله و یــک مــاه بیماری 

جمادی الثانــی   15(  1397 اســفند  دوم  پنج شــنبه  روز  در  ُکمــا، 

1440ق( چشم از جهان فروبست و پیکرش پس از تشییع باشکوه 

و نماز حضرت آیت  اهلل ســبحانی بر آن در مســجد باالسر حضرت 

ک سپرده شد. معصومه)س( به خا

 مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اناهلل و اناالیه راجعون

بــا تأســف فراوان خبــر رحلت عاِلم ربانــی و فقیه پارســا و پرهیزگار 

آیــة اهلل آقــای حــاج شــیخ محمــد مؤمــن قمی)اعلــی اهلل مقامــه( را 

کــردم. ایــن ضایعه ئی برای حــوزه ی علمیه اســت. مقام  یافــت  در

کنــار تقــوا و اخــاص این  گردان برجســته در  علمــی و پــرورش شــا

عالم بزرگوار و نیز وفاداری و تعهد انقابی و اجتماعی، شخصیت 

جامعی از ایشــان ســاخته بود. سابقه ی مبارزاتی ایشان به پیش از 

انقــاب برمی گردد و خدمات انقابی ایشــان در تمام دوران چهل 

ســاله مســتمرًا ادامه داشــته اســت و در دوره های متعدد و متوالی 

یکــی از ارکان مهــّم شــورای محتــرم نگهبــان بوده انــد. اینجانــب 

گرامــی و فرزنــدان مکــّرم و دیگــر  درگذشــت ایشــان را بــه خانــدان 

بازمانــدگان و نیــز به حضــرات علمای اعام حــوزه ی مقدس قم و 

گردان و دوســتان ایشــان و به عموم مردم عزیز شــهر  بخصوص شــا

قم تسلیت عرض میکنم و مغفرت و رحمت الهی و علو درجات 

ایشان را از خداوند متعال مسألت می نمایم . سیدعلی خامنه ای

  3اسفند 1397
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و آیت  اهلل العظمی صافی هم فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

انا هلل و انا الیه راجعون

رحلــت عالم ربانــی آیت  اهلل آقای حاج شــیخ محمد مؤمن)رحمه 

گردیــد. آن فقیــه وارســته، عمــر  اهلل علیــه( موجــب تاســف و تاثــر 

یج و نشر معارف نورانی  کلمة اهلل و ترو بابرکت خود را در راه اعای 

گردان فاضــل و ارشــاد و  اهــل بیت)علیهــم الســام( و تربیــت شــا

گذراند. تقوا، زهد و زندگی ســاده به وضوح در رفتار  هدایت مردم 

و عمل ایشان دیده می شد.

اینجانــب بــا تاثــر فــراوان، رحلــت ایــن شــخصیت علمــی را بــه 

گردان و فرزندان مکرمشــان به ویژه جناب  حوزه های علمیه و شــا

گفتــه و  حجت االســام آقــای حــاج شــیخ احمــد مؤمــن تســلیت 

غفران و رحمت الهی را برای آن فقید سعید مسألت دارم.

حجت االسالم سمامی

مرحــوم حجت االســام و المســلمین آقــای حــاج شــیخ محمــد 

ســمامی حائری یکی از فضای حوزه علمیه قم بود. فقید ســعید 

در روز سه شــنبه 5 رمضان المبارک 1364ق )23مرداد 1324ش( 

کربــا در بیــت علــم و فضیلت زاده شــد. پــدرش آیت  اهلل حاج  در 

شــیخ عبداللطیف ســمامی تنکابنی )1330-1400ق( عالم نامی 

گردان آیات عظام: سیدابوالحسن اصفهانی، حاج  رامســر و از شــا

آقــا حســین قمی، آقــای حکیــم و آقــای خویــی بــود. آن مرحــوم در 

کودکــی همــراه پــدر بزرگوارش رهســپار نجف اشــرف شــد و پس از 

اخــذ تحصیات متوســطه در دبیرســتان علوی بــه تحصیل علوم 

ی آورد و ادبیــات را از مــدرس افغانــی و شــرح لمعــه را از  دینــی رو

آیــت  اهلل ســیدمحمدباقر مصطفوی کاشــانی و رســائل را از آیت  اهلل 

کوکبی و مکاســب را از مرحوم سیدیوســف حلو و  سیدابوالقاســم 

کفایه را هم از آیت  اهلل ســیدمحمدعلی حّمامی و شــرح منظومه را 
گرفت و پــس از آن دروس  هــم از آیــت  اهلل شــیخ عباس قوچانــی فرا

خــارج آیــات را از عظــام: آقای خویی، امام خمینی، ســیدنصراهلل 

گرفت و مدتی هم در دروس  مستبنط و سیدمحمود شاهرودی فرا

تعطیلی حضرات آیات: شــهید سیدمحمدباقر صدر و سیدعلی 

کرد و در ســال 1350ش در پی اخراج ایرانیان  عامه فانی شــرکت 

گزید و  از عــراق رهســپار ایــران شــد و همــراه پدر در رامســر اقامــت 

کــرد و در 1355ش به  شــغل ســردفتری اســناد رســمی را انتخاب 

آبــادان رفــت. ســپس در 1365 بــه اصفهــان رفــت و عــاوه بــر آن 

یــد و خــوش درخشــید و  شــغل، بــه تحقیــق و تألیــف اشــتغال ورز

ی  کرد. و کتاب هایــش در میان محققان و مؤلفان جای خود را باز 

در دهــه 1370ش بــه قم آمد و یکســره به کارهــای علمی پرداخت 

و آثــار متعددی پدید آورد. او فاضلی آرام و موّدب و خوش حافظه 

کــه وفاتــش ثلمــه و داغــی بر  و خوش مجلــس و متیــن و پــرکار بــود 

دل دوســتان بــود )و مــن در مقدمــه جلــد اول اختــران فضیلت« از 

ی از حضــرات آیــات: شــیخ آقابــزرگ  کــرده ام(. و او سپاســگزاری 

و  طبســی نجفی  صفایی خوانســاری،  مرعشــی نجفی،  تهرانــی، 

کثر مراجــع قم و نجف  محیی الدیــن مامقانــی اجــازه روایــت و از ا

اجــازه امور حســبیه داشــت و بــه برخــی از فضا هم اجــازه روایت 

بخشوده بود.

جناب دکتر هادی انصاری می نویسد:

گســترده در  کــه ارتباطــی  مرحــوم حجة االســام ســمامی از آنجــا 

نجف اشرف داشته و از سوی دیگر حافظه قوی او، او را به یکی از 

که در این راستا  یخی نیم قرن گذشــته تغییر داده بود  شــاهدان تار

یخی در این زمینه، به  پاســخگوی پرسشــگران و جســتجوگران تار

یخی آن بود. ایشان یکی  ویژه حوزه علمیه نجف و رخدادهای تار

از شــاهدان دوران اقامــت مرحوم امام در نجف اشــرف و نیز دیگر 

رخدادهــای اجتماعــی و سیاســی و مذهبی ایــن دوران در حوزه و 

ی آن  در میان علما بود، به طوری که هنگام پرسش از رخدادی، و

چنان از خصوصیات و ویژگی ها و ریز رخدادها سخن می گفت، 

که تو را به نیم قرن پیش بازگردانده است. گویی 

آن مرحــوم اطاعات ارزشــمندی دربــاره موضع گیــری علما و رموز 

شــیعه، به ویژه در مــورد آیت  اهلل العظمی حکیم و دخالت ایشــان 

در برابر اختافات ایران و عراق، دخالت بیگانگان به ویژه دولت 

بریتانیــا در عــراق و منطقه، نفوذ مرحوم آیــت  اهلل حکیم در عراق و 

که به وســیله نمایندگان خــود به مرحله  ایــران و نامه ها و اشــاراتی 

اجرا می گذاشتند داشت.

دربــاره  خــود  خاطــرات  نقــل  و  ســخن  هنــگام  ســمامی  مرحــوم 

رخدادهایــی چــون قیــام پانــزده خــرداد، برخــورد بعثیــان بــا حوزه 

پایــان  تاثــرآور دوران  نجــف و شــخصیت های آن و رخدادهــای 

عمــر آیــت  اهلل حکیــم و قهر او و هجــرت و گوشه نشــینی حضرتش 

کوفــه، برخــورد با ســتارگان حوزه علمیه نجف از ســوی بعثیان  در 

و مــزدوران آنهــا، دســته های عزاداری و ســنت های رایــج در میان 

مردم نجف اشرف و آئین های خاص حرم علوی، آن چنان سخن 
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گویی همچون پرده ســینمایی، تمام آن خاطرات از  که  می گفــت 

برابر دیدگانش عبور می کنند.

بــه یــاد دارم روزی از او دربــاره مراســم بازوبســت نمودن درب های 

صحــن امیرالمؤمنیــن)ع( در بامدادان و پایان هر شــب، پرسشــی 

ی بــدون درنگ شــروع به بازگویی این ســنت زیبا کرده  نمــودم و و

یخ را برای مــن بازگردانید. به عنوان  که تار و آن چنــان توضیــح داد 

که در بلوک  نمونه، او هنگام بازگوکردن خاطرات خود از »اشکور«  

تنکابــن قــرار دارد، بــه زیبایــی از این مناطق ســخن گفته و رشــته 

خاطراتش را به »سمام« زادگاه خاندانش می برد.

آثار چاپی اش عبارتند از:

بزرگان رامسر
بزرگان تنکابن

سراب بازماندگان
خاطرات

تحقیق: االجازة الکبیرة )سیدعبداهلل جزایری(
تحقیق: فهرست منتجب الدین

ترتیب و تنظیم: االجازة الکبیرة )آیت  اهلل مرعشی نجفی(

مقاالت متعدد

آن مرحــوم در 75 ســالگی در روز پنج شــنبه 3 رمضان المبــارک 

1440ق )19 اردیبهشــت 1398ش( چشــم از جهــان فروبســت و 

پیکــرش پــس از تشــییع و نمــاز آیــت  اهلل ســیدعلی میانــی در روز 

ک سپرده شد. جمعه در قبرستان علی بن جعفر)ع( به خا

دکتر علی رضا فیض

استاد دانشمند مرحوم دکتر علی رضا فیض، یکی از مفاخر علمی 

کشــور بــود. آن مرحــوم در ســال 1304ش  و از چهره هــای مانــدگار 

)1344ق( در قــم در بیــت علــم و فقاهت زاده شــد. پدرش مرجع 

بــزرگ قم آیــت  اهلل العظمــی حــاج میرزامحمد فیــض )م 1370ق( 

طباطبائی یــزدی،  خراســانی،  آخونــد  عظــام:  آیــات  گردان  شــا از 

میرزامحمدتقی شــیرازی و شــریعت اصفهانی بود. او پس از پایان 

ی آورد  دوران دبستان در سال 1317ش به تحصیل علوم دینی رو

و ادبیات را نزد مرحوم شــیخ ابوالقاســم نحوی و شــیخ علی اصغر 

ینی و مطّول را نزد مرحومان: سیدمرتضی علوی فریدنی  فقیهی قزو

و شــیخ اســداهلل نوراللهی و ســطوح را نــزد آیات: شــیخ علی اصغر 

)شــرح  قائینــی  عبدالــرزاق  شــیخ  الوثقــی(،  )عــروة  اشــعری قمی 

لمعــه(، ســیدرضا بهاء الدینی )معالم و قوانین( و ســطوح عالیه را 
نزد حضرات آیات: شــیخ عباسعلی شاهرودی )مکاسب(، حاج 

گلپایگانی  کمالوند )رسائل و کفایه( و سیدمحمد رضا  آقا روح اهلل 

)کفایه( و حکمت و فلسفه را هم از حضرات آیات: امام خمینی، 

و عامــه  شــیخ مهــدی مازندرانــی، شــیخ مهــدی حائری یــزدی 

طباطبایــی آموخــت و پــس از آن در دروس خــارج آیــات عظــام: 

آقــای بروجــردی، ســیدمحمدتقی خوانســاری، شــیخ عباســعلی 

شاهرودی، سیدمحمد محقق داماد و پدر بزرگوارش )میرزامحمد 

از  و  کــرد  اســتوار  را  و مبانــی علمــی اش  یافــت  راه  قمــی(  فیــض 

آقایان: فیض، خوانســاری و شــاهرودی به اخذ درجه اجتهاد نائل 

آمــد و ایــن همــه تــا ســال 1332ش )1372ق( به طــول انجامید و 

همزمان در ســال 1332ش به اخذ درجه لیســانس رشــته فلســفه 

و در ســال 1342ش هــم بــه اخــذ درجه دکتری فلســفه نائــل آمد و 

پایان نامــه خــود را بــا عنــوان انتقاد از منطق ارســطو نگاشــت. او از 

یس فقه و اصول و فلسفه در دانشگاه تهران  سال 1336ش به تدر

و دانشــکده قضایی و افســری و دانشــگاه آزاد اســامی پرداخت و 

بارها به عنوان استاد نمونه و استاد ممتاز دانشگاه تهران )1370( 

و چهــره مانــدگار جمهــوری اســامی )1381( انتخــاب شــد. آن 

ــه ما )کوچه 
ّ
مرحــوم یکــی از افتخارات شــهر قــم و از متولدین محل

کــه خانه پــدری او و خانه پــدری ما  آقــا سیداســماعیل بــازار( بــود 

پشت به پشــت بــود و خانواده ما و خانواده ایشــان در یکصد ســال 

گذشته پیوندی دیرینه داشته  اند.

آثار چاپی اش عبارتند از:

فقه پویا
مبادی فقه و اصول



149 175 سالیسُام،مشـارۀاول،فـــــــــــروردینواردیهبشـت1398

حقوق جزای عمومی اسام
حقوق جزای خصوصی اسام

تطبیق در حقوق جزای عمومی اسام
ترجمه لمعه دمشقیه )2ج(

کتاب  دیــه در میان مســؤلیت مدنی و مســؤلیت جنایــی )ترجمه 
الدیة بین العقوبة و التعویض(

تألیف 12 جزوه از لغت نامه دهخدا

)بــا  بهمنیــار  »التحصیــل«  کتــاب  منطــق  از  بخشــی  تصحیــح 
همکاری استاد شهید مطهری(

ده ها مقاله در مجله مقاالت و بررسی ها

آثار غیر چاپی ایشان عبارت اند از:

ویژگی های فقه مامحسن فیض
یخ فقه و فقها تار

اجزاء و اجماع و اجتماع امر و نهی
که در پیش دارد اجتهاد در راه نوی 

شرحی انتقادی بر قانون حدود و تعزیرات

آن مرحوم در 93 سالگی در روز یکشنبه 12 اسفند 1397ش )25 

گفــت و پیکرش در قطعه  جمادی الثانــی 1440ق( بــدرود حیات 

ک سپرده شد. نام آوران بهشت زهرا به خا

استاد صاحبی

دانشــمند محتــرم اســتاد محمدجــواد صاحبــی یکــی از فضــای 

بهمــن   20 چهارشــنبه  روز  در  مرحــوم  آن  بــود.  قــم  علمیــه  حــوزه 

مغــان  روســتای  در  1374ق(  جمادی الثانــی   16( 1333ش 

شهرســتان شــاهرود زاده شــد. او تحصیات نخســتین را در مغان 

علــوم  و  نهــاد  ســر  پشــت  شــاهرود  در  را  متوســطه  تحصیــات  و 

کــرد.  دینــی را نــزد شــیخ محمدحســین صائب چهکنــدی آغــاز 

ســپس در ســال 1357ش بــه قم آمد و ادبیات عــرب را نزد آقایان: 

محمدحسین بهجتی اردکانی، سیدمهدی طالقانی و سطوح را از 

آقایان: سیدمحسن موسوی گرگانی و شیخ هاشم صالحی )اصول 

فقه(، شیخ علی پناه اشتهاردی )شرح لمعه(، مرتضی بنی فضل 

)مکاسب( و کام و عقاید را از آقای سیداسداهلل مسعودی کاشانی 

و خــارج فقــه و اصــول را از حضــرات آیــات: موســوی اردبیلــی و 

محمدابراهیم جناتی شــاهرودی و خارج اصول و فلســفه و عرفان 

گرفت و در  و علــوم حدیث را از اســتاد علــی عابدی شــاهرودی فرا

مجالــس و ابحــاث علمــی حضــرات آیــات: معرفــت، صانعــی و 

حســن زاده آملی هم حضور متناوب داشــت. او در سال های پس 

از پیــروزی انقــاب عهده دار نشــر و ســردبیری و مدیریت مجات 

مختلــف ماننــد پیــام انقــاب، امیــد انقــاب )وابســته بــه ســپاه 

پاسداران انقاب اسامی( و کیهان اندیشه )1364 تا 1378( بود 

و پــس از آن در ســمت های مختلــف ماننــد عضویــت و مدیریت 

کتــاب،  کشــور، مؤسســه بوســتان  و دبیــری: شــورای دین پژوهــان 

کتــاب اهل بیــت، انجمــن  یــخ، جشــنواره  پژوهشــکده ســیره و تار

کتــاب ســال  ادیــان و مذاهــب حــوزه، شــورای سیاســت گذاری 

کارشــناس  حوزه، دانشــنامه قرآن، ســازمان فرهنگ و ارتباطات و 

و مجری برنامه های علمی و فرهنگی ســیمای جمهوری اســامی 

در دهــه 70 بــود. همچنیــن دبیــر و مدیــر و عضــو شــورای علمــی و 

کنگره های: آخوند خراسانی، سیدشرف الدین،  سیاســت گذاری 

عامه باغی، سیدجمال الدین، عامه آصفی، شهیدین، علل و 

اهداف حماسه حسینی، اخاق و معنویت در حماسه حسینی، 

جهانی شــدن و دین، مناســبات دین و فرهنــگ در جامعه ایران، 

گفتگــو با ادیــان و مذاهب بود و در ده هــا کنگره و همایش  ســّنت 

داخلــی و خارجــی هــم بــا ارائــه مقاله و ســخنرانی حضــور یافت و 

ی و  کــز حوزو یس در مرا کنــار ایــن فعالیت هــا از تحصیــل و تدر در 

دانشــگاهی و تألیــف هم دمــی نیاســود و ده ها رســاله و پایان نامه 

کرد. مرحوم صاحبــی اخاقی خوش و  را نیــز راهنمایــی و مشــاوره 

که لبخندی ملیح بــر آن بود و رفتــاری متواضع  ســیمایی بشــاش 

گوار باورنکردنی بود. داشت و فقدانش ضایعه ای نا

آثارش عبارتند از:

اندیشه اصاحی در نهضت های اسامی
مقتل الشمس )تحقیق و تحلیل نهضت حسینی علیه السام(
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مهتاب غمرنگ )داستان اسارت اهل بیت علیهم السام(
گری و اصاح طلبی در نهضت حسینی احیا

احیای ارزش ها در عاشورا
یخ سرخ تفسیر تار

مبانی نهضت احیای فکر دینی
کام جدید( یخ  سرچشمه های نواندیشی دینی )تار

ســیدجمال الدین حســینی، پرچمدار تقریــب و وحدت مذاهب 
اسامی

سیدجمال الدین اسدآبادی بینان گذار نهضت احیای فکر دینی
کتیک های انقابی سیدجمال الدین اسدآبادی تا

کش سیاست و فرهنگ )خاطرات( کشا در 
سفر به هفت وادی عشق

دین پژوهی در جهان معاصر
حکایت ها و هدایت ها در آثار شهید مطهری

شناختنامه تفاسیر
شناختنامه قرآن

ســیدجال الدین  اســتاد  )یادنامــه  عرفــان  و  حکمــت  جــال 
آشتیانی(

جهانی شدن و دین
مناسبات دین و فرهنگ در جامعه ایران

درآمدی بر نظام رهبری در اسام
قم از نگاه بیگانگان

کان سیرت پا
امثال و حکم برای همه

کبی( کوا نقد و تصحیح: طبایع االستبداد )عبدالرحمن 
گفتگوی دین و فلسفه

تصحیــح: رســاله تغییــرات و ترقیــات )فوایــد راه آهــن، از کاشــف 
السلطنه(

مجموعه مقاالت در مجات و روزنامه های مختلف، مانند پیام 

کیهان کیهان فرهنگی، روزنامه  کیهان اندیشه،  انقاب، حوزه 

ســر انجــام چــراغ عمــر آن فاضــل فرزانــه بــر اثر بیمــاری ســرطان در 

64 ســالگی در روز سه شــنبه 23 بهمــن 1397 )6 جمادی الثانــی 

1440ق( خامــوش شــد و پیکــرش پــس از تشــییع شایســته و نمــاز 

حضرت آیت  اهلل ســبحانی بر آن در قبرستان علی بن جعفر)ع( قم 

ک سپرده شد. به خا


