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حجت االسالم علی پور 
مرحوم حجت االسالم آقای دکتر ابراهیم علی پور، یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود.

ی در روز دوشـنبه 4 بهمـن 1350 ش )6 ذی الحجـه 1391 ق(، در هشـترود زاده شـد و در سـال 1366  و
ی آورد. او در قـم، ادبیـات را نـزد آقایـان: سـید عباس نبـوی و سـید حمید  ش بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
جزایری و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: وجدانی فخر، پایانی و اعتمادی و خارج فقه و اصول را نزد 
آیات عظام: وحید خراسـانی و مظاهری و دروس فلسـفه را نزد حضرات آقایان: احمد عابدی، غالمرضا 
کتـب عرفانـی را نـزد اسـتاد سـید یداهّلل یـزدان پنـاه آموخـت و بـه  فیاضـی و محمدحسـین حشـمت پـور و 
یس نمود و خود را وامدار آن استاد  کتب فلسفی شهید مطهری را بارها مطالعه و تدر فلسفه دل بست و 
کارشناسـی و ارشـد فلسـفه را از دانشـگاه مفید و  کنار تحصیل خویش، مدرک  شـهید می دانسـت. او در 
دکترای فلسفه و کالم اسالمی را در سال 1395 از دانشگاه قم اخذ نمود و سالیان بسیار مسئولیت های: 
مدیر گروه فلسفه مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، مدیر گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ اسالمی، 
گروه فلسـفه و کالم اسـالمی  جامعة الزهرا، عضو شـورای پژوهشـی پژوهشـکده فلسـفه و کالم، عضو  مدیر 
اتاق فکر مجمع عالی حکمت اسـالمی، عضو شـورای مدیران مرکز دائرة المعارف علوم عقلی اسـالمی و 
کار تألیف و  کنار این سمت ها به  یابی دیگر بود و در  چندین مسئولیت دبیری و مدیریتی و نظارتی و ارز
یخ فلسفه، علوم قرآنی، فلسفه غرب(  یس )حکمت و عرفان، فلسفه و کالم، منطق، فلسفه دین، تار تدر
کتاب هـا و مقـاالت  و تحقیـق و نظـارت و راهنمایـی و داوری رسـاله های علمـی هـم اشـتغال داشـت و 
کارگاه های مقاله نویسـی تخصصی و شـیوه پژوهش را برگزار و سـفرهای علمی داخلی  فراوان پدید آورد و 
کالم اجـرا نمـود و چندیـن بـار به عنـوان پژوهشـگر برتـر جامعـة الزهـرا و  یـت فلسـفه و  و خارجـی را بـا محور

مؤسسه علمی امام خمینی معرفی شد.

آثارش عبارتند از:
یخ منطق )3 ج( کتابشناسی منطق و تار  -1

یخ، فلسـفه  کتابشناسـی فلسـفه های مضاف )فلسـفه اخالق، فلسـفه حقوق، فلسـفه فقه، فلسـفه تار  -2
هنر و فلسفه تعلیم و تربیت(

یاضی، فلسفه علم،  کتابشناسی فلسفه های مضاف )فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه زبان، فلسفه ر  -3
معرفت شناسی، هرمنوتیک(
کتابشناسی فلسفه دین  -4

یخ فلسفه اسالمی )5 ج( کتابشناسی تار  -5
6- درآمدی بر چیستی فلسفه اسالمی

7- هست ها و بایسته های فلسفه اسالمی
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یت 8- نمی از یمی: مجموعه مقاالت معارف حکمی مهدو
9- چکیده مقاالت همایش اندیشه های فلسفی استاد مطهری

10- ترجمه و نقد بررسی نامه ای در باب اومانیسم مارتین هیدگر )در دست نشر(
11- مجموعه مقاالت

12- آماده سـازی و نظـارت علمـی بـر: مأخـذ شناسـی علـوم عقلـی اسـالمی، مأخـذ شناسـی علـم النفـس 
اسـالمی، گنجینـه معرفـت )مجموعـه مقـاالت فلسـفی – منطقـی(، برهـان وجـودی، نوآوری های فلسـفه 
کیت و تعریـف شـناخت، الحـاد و از خـود  اسـالمی بـه روایـت ابـن سـینا، درآمـدی بـر فلسـفه نفـس، شـکا

بیگانگی و مسأله اخالق مسیحی.

کرونا، در 49 سالگی، در روز پنجشنبه 17 مهر 1399)20 صفر الخیر 1442 ق(،  آن مرحوم، در اثر بیماری 
چشم از جهان فرو بست و پیکرش پس از نماز حجت االسالم و المسلمین آقای جعفر یوسفی در قطعه 

ک آرمید. علمای بهشت معصومه به خا

آیت اهل فاضلیان
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج سیدرضا فاضلیان، یکی از علمای نامی همدان بود.

ی در سال 1347 ق )1307 ش(، در همدان، در بیت علم و فضیلت زاده شد. پدرش حجت االسالم  و
عظـام:  آیـات  از  مجـاز  روحانیـت  لبـاس  در  –کـه  همـدان  نامـی  خطبـای  از  فاضلیـان  سـیدباقر  حـاج 
سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی بود- و جد پدری اش آقا سیدمحمود فاضل و جد مادری اش 
ی آورد  آیت اهّلل سیدعلی رضوی بود. آن فقید در اوان نوجوانی در مدرسه آخوند به تحصیل علوم دینی رو
و ادبیات و معالم را نزد آقا شـیخ محمدتقی نجفی و شـرح لمعه را نزد آیات: شـیخ محمدحسـین بهاری 
و شـیخ محمدعلـی دامغانـی و سـطوح عالیـه را نـزد آیـت اهّلل میـرزا آقـا دامغانـی و کفایـه را نزد آیـت اهّلل میرزا 
محمد ثابتی و تفسیر و دروس خارج را نزد آیت اهّلل العظمی آخوند مالعلی همدانی و شرح منظومه را هم 
نـزد آیـت اهّلل شـیخ ابوالقاسـم شـاهنجرینی آموخـت و در سـال 1335 بـه قـم آمـد و مدتـی در درس آیـت اهّلل 
کرد و در دروس آیات  العظمی بروجردی شـرکت جسـت و در سـال 1337 ش به نجف اشـرف مهاجرت 
عظام: آقای حکیم و آقای خویی شرکت نمود و این دروس را با مرحوم آیت اهّلل حاج سیدمهدی عبادی 
مباحثـه می کـرد. سـپس بـه قـم آمـد و چند سـالی از دروس آیات عظام: آقای گلپایگانی و آقای مرعشـی و 
ی پیش از پیروزی انقالب، دو بار بازداشت و پس از پیروزی انقالب مدتی  عالمه طباطبایی بهره برد. و
امـام جمعـه همـدان و در سـال 1361 ش از سـوی امـام خمینـی بـه امامـت جمعـه مالیـر برگزیـده شـد و بـه 
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خدمـات علمـی و دینـی و اجتماعـی در شـهر مالیـر، ماننـد تأسـیس مدرسـه علمیـه امیرالمؤمنیـن )ویـژه 
ینـب )ویـژه خواهران(، سـاخت مسـاجد و مدارس، تأسـیس هیأت  بـرادران( و مدرسـه علمیـه حضـرت ز
مهدیـه، بیـان تفسـیر قـرآن و اقامـه جمعـه و جماعـت توفیـق یافت و این تا سـال 1395 ش ادامـه یافت. او 
گردان خاص آیت اهّلل العظمی آخوند همدانی بود )و ایشـان می فرمود: حاصل عمر من دو نفر  یکی از شـا
هسـتند: آقای سیدمصطفی هاشـمی و آقای فاضلیان( و نکته ها و مطالب فراوان از سـیره و درس های او 

به یاد داشت، اهل ذکر و مراقبه و ادعیه و زهد و تقوا و صفای نفس بود.

از آثار اوست:
یت )چاپ شده( گفتارهای مهدو  -1

2- تقریری از دروس اخالق )چاپ شده(
3- رسالة فی الحجاب

4- رسالة فی الربا
5- رسالة فی تداخل االسباب و المسببات

6- قاعده علیت
7- رساله در والیت تکوینی و تشریعی

کرونا بدرود  آن مرحوم، در 92 سالگی، در روز دوشنبه 5 آبان 1399 )9 ربیع االول 1442 ق( بر اثر بیماری 
گفت و پیکرش صبح روز چهارشـنبه 7 آبان، پس از تشـییع در قم و نماز آیت اهّلل العظمی نوری  حیات 
همدانی بر آن به مشهد مقدس انتقال یافت و پس از نماز آیت اهّلل علم الهدی در زیرزمین رواق حضرت 

ک سپرده شد. زهرا  )س( به خا

در غم فقدانش آیت اهّلل العظمی صافی فرمودند:
بسمه تعالی

انا هّلل و انا الیه راجعون
رحلت عالم ربانی مرحوم آیت اهّلل آقای حاج سـید رضا فاضلیان -رحمةاهّلل علیه- موجب تأثر و تأسـف 

گردید.

یـج و نشـر معـارف نورانـی اهل بیـت :  کـه سـالیان طوالنـی در شهرسـتان مالیـر بـه ترو روحانـی وارسـته ای 
پرداخـت و بـا خدمـات صادقانـه بـه مـردم بخصـوص محرومان، توشـه بزرگی بـرای آخرت خود برداشـت. 
آن عالـم متقـی و پارسـا توانسـت بـا اخـالق خـوب خود و با فضایل برجسـته انسـانی که داشـت مـردم را به 

مکتب نورانی اهل بیت: راهنمایی نماید.

فقـدان ایـن روحانـی واالمقـام را بـه مـردم شـریف مالیـر و همـدان و بازمانـدگان محتـرم به ویژه آقـازاده عالم 
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کـه آن مرحـوم بـا اجـداد  گفتـه و از خداونـد متعـال مسـألت دارم  و فاضـل و دامـاد مکـرم ایشـان تسـلیت 
گردد. طاهرینش: محشور 

9 ربیع االول 1442
لطف اهّلل صافی

و مقام معظم رهبری هم، چنین نگاشت:
 بسم اهّلل الرحمن الرحیم

فاضلیـان  سـیدرضا  حـاج  آقـای  المسـلمین  و  حجت االسـالم  جنـاب  بزرگـوار  عالـم  درگذشـت 
-رحمةاهّلل علیـه- را بـه خانـدان مکـرم و بـه همـه ی ارادتمنـدان ایشـان بخصـوص مـردم مؤمـن و انقالبـی 

استان همدان تسلیت عرض می کنم.

پـدری  مقـدس، همچـون  دفـاع  و  انقـالب  دور ه هـای حسـاس  در همـه   مردمـی  و  انقالبـی  روحانـی  ایـن 
کار را انگیـزه و امید می بخشـید و کانون های تحرک مردمی را گرم نگاه  مهربـان، جوان هـای مجاهـد و فـدا
می داشـت. در جایـگاه امامـت جمعـه چـه در همـدان و چـه در مالیر و نیز در جایـگاه عالم دینی مقبول و 

محبوب مردم، همواره متصدی ارشاد و هدایت معنوی و سیاسی آنان بود.
از خداوند برای آن مرحوم رحمت و رضوان و پاداش این زحمات را مسألت می نمایم.

سید علی خامنه ای
6 آبان 1399

حجت االسالم لطفی
حجت االسالم و المسلمین آقای امیرعلی لطفی، یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود.

فقیـد سـعید در آبـان 1344 ش )رجـب الخیـر 1385 ق(، در روسـتای گورچیـن قلعه –از توابع شهرسـتان 
ی آورد. نخسـت در تبریـز ادبیـات و منطـق  ارومیـه- زاده شـد و در 15 سـالگی بـه تحصیـل علـوم دینـی رو
و شـرح لمعـه را فـرا گرفـت و در 1361 ش بـه قـم آمـد و شـرح لمعـه را نـزد آیـات: وجدانـی فخـر و اشـتهاردی 
بـه پایـان رسـانید و در 1362 ش بـه مشـهد مقـدس رفـت و سـطوح عالیـه را نزد حضرات آیـات: میرزا جواد 
ید، سـید محمود مجتهدی و سـید محمدعلی مددی و فلسفه را نزد استاد  تهرانی، شـیخ حسـنعلی مروار
سـید جالل الدیـن آشـتیانی بـه پایـان رسـانید و در شـهریور 1365 بـه قـم بازگشـت و در دروس خارج آیات 
عظام: وحید خراسانی و میرزا جواد تبریزی و دروس فلسفه و تفسیر حضرات آیات: جوادی آملی، حسن 
ی همزمـان در دوره  زاده آملـی و مصبـاح یـزدی شـرکت جسـت و مبانـی علمـی اش را اسـتوار سـاخت. و
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عمومـی موسسـه در راه حـق و دوره عالـی مکالمـه زبـان انگلیسـی دفتر تبلیغات و دوره کارشناسـی ارشـد 
گـروه علـوم عقلـی مرکـز تحقیقـات کامپیوتـری علـوم اسـالمی  مدیریـت دولتـی در موسسـه امـام خمینـی و 
کرد و هم به تبلیغ در شـهرها و روسـتاها و جبهه های نبرد و خوابگاه های دانشـجویی پرداخت و  شـرکت 
کمال استفاده را نمود. در شهریورماه 1386 در مقطع دکترای رشته قرآن و علوم حدیث  از وقت خویش 
گرایـش مدیریـت در جامعـة المصطفـی پذیرفتـه شـد و در 1392 رسـاله دکتـرای خـود را بـا راهنمایـی  بـا 
ی سـالیان فراوان  مرحـوم آقـای هاشـمی رفسـنجانی بـا موضوع »اعجـاز مدیریتی قرآن« به پایان رسـانید. و
یـس )ادبیـات و سـطوح عالیـه و خـارج فقـه و تفسـیر و مدیریـت و فلسـفه( و تبلیـغ دیـن  بـه تألیـف و تدر
اشـتغال داشـت و در سـمت های مختلف مانند مسـئولیت دفتر نهاد رهبری در دانشـگاه امام خمینی، 
کمیسـیون مطالعـات اسـالمی  گـروه معـارف اسـالمی و مدیریـت جامعـه العلـوم االسـالمیة، رئیـس  مدیـر 
دبیرخانه مجمع تشـخیص مصلحت نظام، مؤسـس و رئیس انجمن مدیریت اسـالمی حوزه علمیه قم، 
گـروه فقـه و سیاسـت پژوهـی پژوهشـگاه مطالعـات  دبیـر و عضـو اندیشـکده فقـه و حقـوق اسـالمی، مدیـر 
راهبـردی مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام ایفـای وظیفـه نمـود. ده هـا مقالـه نگاشـت و بـر تدویـن ده هـا 

کارشناسی ارشد و دکترا نظارت و راهنمایی و مشاوره داشت. رساله 

آثارش عبارتند از:
1- بررسی تحلیلی وحدت و همبستگی ملی از دیدگاه قرآن و نهج البالغه

کارکرد زمان از منظر قرآن 2- ماهیت و 
3- درآمدی بر والیت و حکومت بر انسان از منظر قرآن

4- ماهیت انسان از منظر قرآن
5-  درآمدی بر تفقه در دین

6- نظام حقوق و دستمزد اسالمی
7- مقدمه ای بر طرح ریزی و مهندسی جامعه مطلوب اسالمی

کار از نگاه آیات و روایات 8- ماهیت و جایگاه 
9- حکم شناسی فقهی تأسیس و مدیریت سازمان

10- مجموعه مقاالت )23 مقاله(

آن مرحوم، در 54 سـالگی، به علت سـکته مغزی، در روز سه شـنبه 16 مهرماه 1398 ش )8 صفر 1441 
ق( بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشـییع شایسـته و نماز آیت اهّلل حاج شـیخ حسـن مجدارموی بر 

ک خفت. آن، در قبرستان علی بن جعفر)ع( به خا
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آیت اهل شیخ موسی زین العابدین
فقیـد سـعید در سـال 1353 ق )1313 ش( در نجـف اشـرف، در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پـدرش 
گردان آیات عظام: سید ابوالحسن اصفهانی و میرزای نائینی–  آیت اهّلل شیخ هادی زین العابدین -از شا
گردان آیـات عظـام: میـرزای شـیرازی، میرزا  و جـّدش آیـت اهّلل العظمی شـیخ زین العابدیـن مرنـدی-از شـا
ی ادبیات را نزد پدر بزرگوارش و سطوح عالیه  کوهکمری- بوده است. و حبیب اهّلل رشتی و سید حسین 
را نزد حضرات آیات: پدرش، میرزا حسن یزدی و شیخ محمدفاضل قاینی آموخت و پس از آن به دروس 
آیات عظام: آقای خویی، سید عبدالهادی شیرازی، امام خمینی، شیخ حسین حلی و پدرش و دروس 
یاضیـاِت شـیخ مرتضـی گیالنـی و دروس اخالق و عرفان آیت اهّلل شـیخ عبـاس قوچانی حاضر  هیـأت و ر

شد و مبانی علمی اش را استوار ساخت.

ی پس از فراغت از تحصیل، سالیان فراوان از سوی آیت اهّلل خویی به شهر کوت رفت و به تبلیغ دین و  و
یم بعث دستگیر  خدمات علمی و دینی و اجتماعی توفیق یافت و پس از بازگشت به نجف، از سوی رژ
و ماه هـا در زنـدان بـه سـر بـرد و پـس از آزادی، اموالـش و کتابخانـه و تألیفاتـش مصادره و در سـال 1359 از 
کن شـد و بـه تأسـیس حسـینیه امیرالمؤمنیـن  عـراق اخـراج شـد و بـه تهـران آمـد و در محلـه دولت آبـاد سـا
ی و مدرسـه علمیـه القائـم و دانشـگاه  یـس )در مدرسـه مـرو )معّیـری( و اقامـه جماعـت در آن و منبـر و تدر
امـام صـادق( و تألیـف پرداخـت. در سـال 1377 ش بـه قـم آمـد و بـه همـکاری علمـی بـا مجمـع جهانی 

کتب متعدد پرداخت. یس و تألیف  کشورهای جهان و تدر اهل بیت و تبلیغ دین در 

آثارش عبارتند از:

کتاب های چاپی الف- 
1- جامعتنا - الجامعة االسالمیة المحمدیة-

2- احسن المقال فی حکم الصالة علی النبی و اآلل
3- جزئیة الشهادة الثالثة فی االذان و االقامة

کتاب های غیرچاپی ب- 
1- منابع االول فی ما غّیر او حصل

2- التنبیه علی جواز الصالة فی اللباس المشکوک فیه
3- قاعدة ال ضرر

4- بغیة السائلین فی احکام سید المرسلین )رساله عملیه(
5- مناسک الحج

6- تحفة الخواص فی تفسیر سورتی الحمد و االخالص
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7-  القرآن منطلق الوعی االسالمی
8-  الفات النظر فی ما اودع اهّلل فی السمع و البصر

9- المتقن فی دعاء الجوشن
10-  البلدیات فی االسالم

11- الکشکول
12-  نهایة المطاف )زندگی پدر و جّدش(

آن مرحوم، در 86 سالگی، در صبح جمعه 7 شهریور 1399 ش )9 محرم الحرام 1442 ق( بدرود حیات 
گفت و پیکرش به نجف اشرف انتقال یافت و پس از نماز آیت اهّلل العظمی سید محمدسعید حکیم در 

ک سپرده شد. قبرستان وادی السالم در مقبره جّدش به خا

آیت اهل شریفی اشکوری
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج شیخ یونس شریفی اشکوری، یکی از فضالی حوزه علمیه قم بود.

فقیـد سـعید در سـال 1352 ق )1312 ش(، در ِاشـِکَور گیـالن، در بیـت علـم و فضیلـت زاده شـد. پدرش 
ی در نوجوانی  -حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ شکراهّلل شریفی– از روحانیون نامی منطقه بود. و
بـه مدرسـه علمیـه رودسـر آمـد و ادبیـات را نزد آیت اهّلل سـید محمدهادی روحانی رودسـری آموخت و پس 
گرفـت. آنـگاه بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه تبلیـغ دیـن و  از آن بـه قزویـن و تهـران آمـد و سـطوح عالیـه را فـرا 
گرفـت و اموالـش  یـم شـاه پرداخـت و در ایـن راه مـورد هجـوم قـرار  مبـارزه بـا خوانیـن و دست نشـاندگان رژ
بـه تـاراج رفـت و بـه دسـت یاغیـان و طاغیـان از دیـار خـود رانـده شـد و بـه تهـران آمـد و بـه توصیـه آیـت اهّلل 
العظمی سـید احمد خوانسـاری بـه مشـهد مقـدس رفـت و مـّدت 6 سـال از دروس آیـات عظـام: میالنـی 
و فقیـه سـبزواری و آیـت اهّلل سـید محمد اشـکوری بهـره بـرد و علـم حـروف و اعـداد و علـوم غریبـه را هـم از 
مرحـوم سید ابوالحسـن حافظیـان آموخـت. سـپس بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه اقامـه جماعـت و وعـظ و 
یم طاغوت پرداخت و بارها دسـتگیر شـد. پس از پیروزی انقالب  خطابه و عمران مسـاجد و مبارزه با رژ
گلپایگانی، مرعشی نجفی، میرزا هاشم آملی، منتظری  به قم آمد و سالیان فراوان در دروس آیات عظام: 
گرفـت و در سـالیان  و سـید محمد شـیرازی شـرکت ُجسـت و در زادگاهـش مـورد سـوءقصد منافقیـن قـرار 
ی و برکنـار از  یسـت و منـزو ی عالمـی زاهـد و ساده ز جنـگ تحمیلـی بارهـا بـه جبهه هـای نبـرد شـتافت. و
خلق بود و سالیان پایانی عمرش را در کنج خلوت به عبادت پرداخت. از آثارش کتاب: دالئل االحکام 

)شرح آیات االحکام( به چاپ رسیده است.
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ی در 87 سـالگی، در روز چهارشـنبه 29 مـرداد 1399 )29 ذی الحجـة الحـرام 1441 ق( درگذشـت  و
و پیکـرش پـس از تشـییع در صبـح پنجشـنبه 30 مـرداد )آخـر ذی الحجـه( و نمـاز آیـت اهّلل حـاج شـیخ 

ک سپرده شد. محمدجواد فاضل، در حجره 16 صحن حضرت معصومه)س( به خا

حجت االسالم نبیل علوان
مرحوم حجت االسـالم و المسـلمین حاج شـیخ نبیل علوان یکی از محققین آثار شـیعه و مبلغین تشـیع 
پـا بـود کـه در سـال 1360 ق )1320 ش( در بغـداد زاده شـد. پـدرش حـاج رضـا علـوان، یکی از رجال  در ارو
ی پـس از دروس نخسـتین، در سـال 1384 ق بـه نجـف آمـد و ادبیـات و  خوشـنام و معـروف بغـداد بـود. و
سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: سید محمدحسـین حکیـم، سـید عبدالصاحب حکیـم، سـید عالء 
الدیـن حکیـم، سـید محمدعلی حکیـم، سید حسـین بحرالعلـوم، سـید عزالدین بحرالعلـوم، سـید عالء 
الدیـن بحرالعلـوم، سـید محمدرضا خرسـان و سـید محمدجواد فضـل اهّلل آموخـت و پـس از آن بـه دروس 
فقه و اصول آیت اهّلل العظمی خویی حاضر شد و بهره های فراوان برد. سپس در اثر حوادث سیاسی عراق 
در 1401 ق به لبنان و در 1403 ق به قم آمد و پس از سالیانی تحصیل و تحقیق، به سوئد و سپس لندن 

رفت و به تبلیغ دین و تحقیق تراث شیعه پرداخت.

آثارش عبارتند از:
1( تحقیق: الثاقب فی المناقب )ابن حمزه طوسی(

2( تحقیق: االربعون حدیثا )محیی الدین ابن زهره(
3( تحقیق: الشموس الطالعة فی شرح الزیارة الجامعة )سید حسین َدّرود آبادی همدانی(

یخ النیاحة علی االمام الحسین )سید صالح شهرستانی( 4( تحقیق: تار
5( تحقیق: ماة منقبة )ابن شاذان قمی(

6( تحقیق: قامعة اهل الباطل بدفع شبهات المجادل )شیخ علی ستری بحرانی(
7( تحقیق: الشهاب الثاقب فی مناقب االمام علی بن ابی طالب )شیخ محمد شریف شیروانی(

8( تقریرات درس فقه و اصول اساتید

آن مرحـوم، در 79 سـالگی، در روز جمعـه 24 جمـادی االولـی 1442 )19 دی 1399 ش( در شـهر دوبـی 
گفـت و پیکـرش بـه نجـف اشـرف منتقـل شـد و پـس از نمـاز حجت االسـالم و المسـلمین  بـدرود حیـات 

ک خفت. سید محمدتقی حکیم در قبرستان وادی السالم به خا
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آیت اهل مصباح
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج شـیخ محمدتقی مصباح یزدی، یکی از نظریه پردازان اندیشـه سیاسـی اسـالم 

و از شارحان و مفسّران مکتب فلسفی تشیع بود.
آن مرحـوم در 17 ربیـع االول 1353 ق )11 بهمـن 1313 ش( در یـزد زاده شـد و پـس از دوره ابتدایـی، در 
ی آورد و ادبیات را نزد آقای حاج شـیخ محمدعلی نحوی و قوانین  1325 ش به تحصیل علوم دینی رو
را نـزد آقـای حـاج میـرزا محمـد انـواری و شـرح لمعـه و رسـائل را نـزد آیـت اهّلل حـاج سـید علیرضا مدّرسـی 
آموخـت و در 1330 بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات: شـیخ عبدالجـواد جبـل عاملـی و 
حاج آقا مرتضی حائری و دروس فلسفه و تفسیر را نزد عالمه طباطبایی و مباحث اخالق و عرفان را نزد 
حـاج شـیخ محمدجـواد انصـاری همدانـی و خارجه فقه و اصول را نـزد آیات عظام: آقای بروجردی، امام 
خمینی و آقای بهجت و دروس فیزیک و شیمی و زبان انگلیسی را نزد آقای حاج شیخ محمد محققی 
گرفـت، امـا او در ایـن میـان دلـداده دو اسـتادش: عالمـه طباطبایـی و آیـت اهّلل بهجـت بـود و سـالیان  فـرا 
یـس  ی عـالوه بـر تحصیـل بـه تدر کـرد و خـود را وامـدار آنـان می دانسـت. و فـراوان از دروس آنـان اسـتفاده 
ی آورد و بارهـا اسـفار، شـفا، شـرح منظومـه، نهایـة الحکمـة و فلسـفتنا و اقتصادنـا را  و تألیـف فلسـفه رو
گردان فـراوان پرورش  یـس نمـود و چـراغ فلسـفه اسـالمی را در حـوزه علمیـه قم فروزان نگاه داشـت و شـا تدر
یان، مصطفی ملکیان، غالمرضا  ی، محسن غرو داد )مانند آقایان: شیخ حسین ایرانی، سید محمد غرو
فیاضـی، محمـود رجبـی، محمـود محمـدی عراقی، مرتضـی آقاتهرانـی، مجتبی مصباح، علـی مصباح، 
یـس  ی عـالوه بـر تدر کبـر میرسـپاه، محمدعلـی شـمالی، عباسـعلی شـاملی و سـید احمد رهنمایـی(. و ا
م تفسـیر و اخالق، مباحث فلسـفه غرب، روانشناسـی و جامعه شناسی بود و بیش از 

ّ
فلسـفه، اسـتاد مسـل

یس  نیم قـرن در مدرسـه حقانـی و مؤسسـه »در راه حـق« و بنیـاد »باقرالعلوم« و مؤسسـه امـام خمینی به تدر
ایـن مباحـث و نقـد مکاتـب انحرافـی مارکسیسـم و کمونیسـم و تفکـرات دکتـر شـریعتی پرداخـت و نقش 
ی پیـش از پیـروزی انقـالب در راسـتای  مهمـی در روشـنگری جامعـه و طـالب و دانشـجویان داشـت. و
حمایـت از نهضـت امـام خمینـی بـا همـکاری دوسـتانش –به ویـژه آقای هاشمی رفسـنجانی- نشـریات 
»بعثت« و »انتقام« را منتشـر سـاخت و در آن مقاالت بسـیار نگاشـت و پس از پیروزی انقالب هم بخش 
آمـوزش مؤسسـه در راه حـق و دفتـر همـکاری حـوزه و دانشـگاه و بنیـاد باقرالعلـوم و سـپس مؤسسـه امـام 
ی با شـجاعت  خمینـی را بنیـاد نهـاد و صدهـا نفـر از طـالب حـوزه علمیـه قـم را بـا علـوم روز آموزش داد. و
کرد  کمونیسـم ایسـتاد و آنها و فلسـفه غرب را نّقادی  تمام در برابر مکاتب انحرافی و اصول دیالکتیک و 

و مکتب سیاسی و فلسفی اسالم را توضیح داد.

بی 
ّ
کمیت سیاسـی با پوشـش تقل کاری و پایمـردی او نبـود مـوج انحـراف در فکـر دینـی و حا گـر فـدا شـاید ا

ی  یسـم در لباس عرفان و تزریق لیبرال دموکراسـی به ثمر می نشسـت. و نواندیشـی دینی و با القاء سکوالر
اسـوه اخـالق و زهـد و تواضـع و فروتنـی بـود و سـال ها عضـو جامعـه مدرسـین و مجلـس خبـرگان رهبـری و 



آینۀ پژوهش  186
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
406درگذشتگان

نظریه پرداز والیت فقیه به شمار می رفت.

برخی از آثارش عبارتند از:
2- انسان شناسی در قرآن1- اخالق در قرآن )3 ج(

یخ در قرآن 4- جنگ و جهاد در قرآن )2 ج(3- جامعه و تار
6- خداشناسی در قرآن5- جهان شناسی در قرآن

8- راه شناسی در قرآن7- حقوق و سیاسی در قرآن
10-  قرآن شناسی )2 ج(9-  راه شناسی در قرآن

12-  جامعیت قرآن11-  معارف قرآن )2 ج(
کریم 14- قرآن در آینه نهج البالغه13-  پرتوی از امامت و والیت در قرآن 

16-  بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه نهج البالغه15-  سیمای پیامبر در آینه نهج البالغه
18-  رساترین دادخواهی و روشنگری )شرح خطبه 17-  پیام موال از بستر شهادت

فدکِیه. 2 ج(
کوثر )شخصیت حضرت  19-  جامی از زالل 

زهرا؟اهع؟(
کربال 20-  آذرخشی از آسمان 

22-  شرح برهان شفا )4 ج(21-  شرح الهیات شفا )5 ج(
24-  شرح جلد سوم اسفار23-  شرح جلد اول اسفار )2 ج(

26-  شرح نهایة الحکمة )2 ج(25-  شرح جلد هشتم اسفار )2 ج(
28-  به سوی خودسازی27-  تعلیقه علٰی نهایة الحکمة

30-  آموزش عقاید29-  خودشناسی برای خودسازی
32-  فلسفه اخالق31-  آموزش فلسفه

34- نقد و بررسی مکاتب اخالقی33-  اخالق اسالمی
کلمة حول فلسفة االخالق35-  مباحثی پیرامون مسائل اعتقادی و اخالقی   -36

38-  دروس فلسفه37-  دروس فلسفه اخالق
40-  پرسش ها و پاسخ ها )5 ج(39-  چکیده چند بحث فلسفی

ید )2 ج( 42-  پندهای الهی41-  پند جاو
44-  انقالب اسالمی جهشی در فرآیند تحوالت 43-  پندهای امام صادق؟ع؟

بین الملل
45-  انقالب اسالمی جهشی در تحوالت سیاسی 

یخ تار
یشه های آن 46-  انقالب اسالمی و ر

48-  نظریه حقوقی اسالم )2 ج(47-  توحید در نظام عقیدتی اسالم
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گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم49-  نظریه سیاسی اسالم )2 ج( 50-  نگاهی 
یک )6 ج(51-  نقدی فشرده بر اصول مارکسیسم 52-  پاسداری از سنگرهای ایدئولوژ

54-  هم اندیشی معرفت شناسی53-  ایدئولوژی تطبیقی
56-  مباحثی پیرامون حوزه55-  معرفت شناسی انتقادی
58-  تهاجم فرهنگی57-  مباحثی پیرامون عرفان

60-  ره توشه )2 ج(59-  تعدد قرائت ها
کوی دوست61-  رستگاران 62-  راهیان 

64-  دین و آزادی63-  رابطه علم و دین
66- زن نیمی از پیکر اجتماع65-  قلمرو دین

کشتی بصیرت گذرا به نظریه والیت فقیه67-  طوفان فتنه و  68-  نگاهی 
70-  نجوای عاشقانه69-  لقای الهی

72-  عبرت های خرداد71-  صهبای حضور
ینهار از تکبر 74-  در پرتو والیت73-  ز

آن مرحوم، در 85 سالگی، در روز جمعه 12 دی 1399 )17 جمادی االولی 1442 ق( بدرود حیات گفت 
و پیکرش پس از تشییع باشکوه و نماز آیت اهّلل العظمی نوری همدانی بر آن، در حرم حضرت معصومه3 

ک سپرده شد.  به خا

آیت اهّلل العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:

»رحلت عالم رّبانی آیت اهّلل آقای حاج شیخ محمدتقی مصباح یزدی ره، موجب تأثر گردید. شخصیتی 
که با تالش و جّدیت خود به مراتب باالی فضل و علم در حوزه علمیه رسید  و به مقام استادی برجسته 

گردید. حوزه نائل 

کـز علمـی و مذهبـی و مشـارکت در تشـکیل آنهـا، ماننـد مرکـز فرهنگـی مذهبـی وزیـن »در راه  تأسـیس مرا
حـق«، سـخنرانی های ایشـان از نیم قـرن پیـش در حـوزه علمیـه قـم و تفّکـر والیـی و مبـارزه بـا بدعت هـا در 
آن زمـان و بعـد از آن، همـه نشـان از شـّدت ارادت بـه نشـر معـارف نورانـی اهل البیـت: و روحیه حماسـی و 

ی دارد. جهادی و

گفته،  گردان و دوستداران ایشان و به فرزندان فاضل و داماد ارجمندشان تسلیت  این مصیبت را به شا
رحمت و رضوان الهی برای آن مرحوم و صبر و اجر برای بازماندگان از خداوند متعال مسألت دارم«.

ی چنین نگاشت: مقام معظم رهبری هم در سوگ و
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بسم اهّلل الّرحمن الّرحیم
»بـا تأسـف و تأثـر فـراوان خبـر درگذشـت عالـم ربانـی، فقیـه و حکیـم مجاهـد، آیـت اهّلل آقـای حـاج شـیخ 
کـردم. ایـن، خسـارتی بـرای حـوزه  علمیـه و حـوزه  معـارف اسـالمی  یافـت  محمدتقـی مصبـاح یـزدی را در
گویایی در اظهار حق و پای با اسـتقامتی  اسـت. ایشـان متفکری برجسـته، مدیری شایسـته، دارای زبان 
کتـب راه گشـا و در تربیـت  در صـراط مسـتقیم بودنـد. خدمـات ایشـان در تولیـد اندیشـه  دینـی و نـگارش 
کـه احسـاس نیـاز بـه حضـور ایشـان  گردان ممتـاز اثرگـذار و در حضـور انقالبـی در همـه  میدان هایـی  شـا
کم نظیر اسـت. پارسـایی و پرهیزگاری خصلت همیشـگی ایشـان از دوران جوانی  می شـد، حقًا و انصافًا 
تـا آخـر عمـر بـود و توفیـق سـلوک در طریـق معرفت توحیدی، پـاداش بزرگ الهی به ایـن مجاهد بلندمدت 

است.

کـه خـود سـوگوار ایـن بـرادر قدیمـی و عزیز می باشـم، به خانـدان گرامی و فرزنـدان صالح و دیگر  اینجانـب 
م بزرگ و به حوزه  علمیه تسلیت عرض می کنم 

ّ
گردان و ارادتمندان این معل بازماندگان ایشان و نیز به شا

و درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسألت می نمایم«. 
ّ
و عل

 سّیدعلی خامنه ای
 13دی ماه 1399

آیت اهل علوی سبزواری
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج سید محمدحسن علوی سبزواری، عالم نامی  سبزوار بود.

فقیـد سـعید در روز سـه شـنبه 28 رمضـان المبـارک 1349 ق )27 بهمـن 1309 ش( در سـبزوار در بیـت 
 -1326( ُعَریضـی  علـوی  مهـدی  سـید محمد  االسـالم  ثقـة  مرحـوم  پـدرش  شـد.  زاده  فضیلـت  و  علـم 
گردان آیـات عظـام: آخونـد  1350( و جـّدش آیـت اهّلل حـاج سـید ابراهیم علـوی )1282- 1366 ق( –از شـا
خراسانی، سید محمدکاظم یزدی و شیخ محمدتقی آل اسداهّلل- و مادرش صبیه محترمه آیت اهّلل حاج 
گردان آخونـد خراسـانی  کوچـک« )م 1368 ق( –از شـا سید حسـین سـبزواری معـروف بـه »میـرزا حسـین 
گردان شـیخ  و شـیخ الشـریعه اصفهانـی- فرزنـد آیـت اهّلل سـید محمدتقی سـبزواری )م 1312 ق( –از شـا

انصاری- بوده است.

آقایـان:  نـزد  را  ادبیـات  مقـدس  در مشـهد  و  آورد  ی  رو دینـی  بـه تحصیـل علـوم  نوجوانـی  در  مرحـوم  آن 
سـید جالل مدرس و شـیخ ابوالقاسـم خزعلی و بخشـی از سـطوح عالیه را در سـبزوار نزد حضرات آیات: 
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سید اسـداهّلل فاضلـی، فاضل هاشـمی، شـیخ محمدتقـی عندلیبـی، سـید عبداهّلل برهـان و میـرزا حسـن 
گرفـت و در سـال 1377 ق )1337 ش( بـه قـم آمـد و سـطوح عالیـه را نـزد حضـرات آیـات:  سـیادتی فـرا 
مشـکینی، مجاهـدی، سـلطانی طباطبایـی و دروس حکمـت و فلسـفه را هـم نـزد آیـات: جعفـر سـبحانی 
)شـرح منظومـه(، مفتـح و عالمـه طباطبایـی )اسـفار( آموخـت و پـس از آن بـه دروس آیـات عظـام: امـام 
خمینـی، گلپایگانـی، شـریعتمداری، محقـق دامـاد، میرزا هاشـم آملـی و حـاج آقـا مرتضی حائـری حاضر 
شـد و مبانـی علمـی اش را اسـتوار سـاخت و در سـال 1388 ق بـه زادگاهـش بازگشـت و بـه خدمـات 
یس سـطوح عالیه، اقامه جماعت، تفسـیر قرآن و نهج البالغه،  علمـی، دینـی و اجتماعـی پرداخـت. تدر
کارهـای روزانـه او  پاسـخگویی بـه مسـائل دینـی، رسـیدگی بـه مسـتمندان و امـور دینـی مـردم، بخشـی از 
گروهی بسـیار )مانند آیات عظام: شـیخ آقابزرگ تهرانی، میالنی، شـاهرودی، حکیم، خویی،  ی از  بود. و
عبدالهـادی شـیرازی( اجـازه روایـی داشـت و بـه گروهـی نیـز )ماننـد آقایان: شـیخ هادی نجفـی اصفهانی 
و شـیخ حسـین حلبییـان( اجـازه حدیـث بخشـوده بـود. تواضـع، سـخاوت، مهمانـداری، ادب، متانت، 
کتابخانه ای نفیس داشت که آن را با خانه اش وقف آستان  ی بود.  آرامش و مردمداری از خصوصیات و

قدس رضوی نموده است. از آثارش تقریرات دروس فقه و اصول اساتیدش می باشد.

آن مرحـوم، در 90 سـالگی، در روز چهارشـنبه اول بهمـن 1399 ش )6 جمـادی الثانـی 1442 ق( بـدرود 
کرونـا- و نمـاز امـام جمعـه  گفـت و پیکـرش صبـح روز پنجشـنبه بـا تشـییع باشـکوه -در شـرایط  حیـات 

ک سپرده شد. سبزوار حجت االسالم مقیسه در قبرستان شهر به خا

آیت اهّلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمود:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

انا هّلل و انا الیه راجعون
خبـر ارتحـال عالـم متقـی جنـاب حجت االسـالم و المسـلمین آقـای سید محمدحسـن علـوی سـبزواری 

گردید. )طاب ثراه( موجب تألم و تأسف 
یج معارف اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم( و خدمت  آن بزرگوار عمر شریفشان را در راه ترو

به مؤمنین سپری نمودند و با رفتار و منش عملی خویش از خدمتگزاران نمونه دین و مذهب بودند.

اینجانب ضایعه فقدان آن عالم واالمقام را به بستگان و عالقمندان محترمشان و به حوزه علمیه سبزوار 
و عموم مردم شریف این شهر تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علّو درجات 

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
و ال حول و ال قوه اال باهّلل العلی العظیم

علی الحسینی السیستانی
هفتم جمادی الثانی 1442 هجری قمری
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آیت اهّلل العظمی صافی نیز در پیام تسلیت خویش نگاشت:
باسمه تعالی

إّنا هّلل و إّنا إلیه راجعون
رحلت عالم رّبانی آیت اهّلل آقای حاج سیدمحمدحسـن علوی سـبزواری رضوان اهّلل تعالی علیه موجب 

گردید. تأثر و تأّسف 
یج و نشر معارف نورانی اسالم و اهل بیت علیهم السالم و اعالی  عالم بزرگواری که سالیان متمادی در ترو
کلمة اهّلل، سـعی و تالش فراوان نمود و با اخالق حسـنه و فضایل پسـندیده و رفتار نیک خود، تبلیغ دین 
گرفـت و ذخیـره جاودانـی بـرای  گردان و خدمـات عام المنفعـه را بـر عهـده  و تهذیـب نفـوس و تربیـت شـا

خویش فراهم نمود.
ایـن مصیبـت را بـه مـردم شـریف و والیـی سـبزوار و حـوزه علمّیـه و عالقمنـدان و بیـت شـریف آن مرحـوم 
گفته، حشـر و نشـر آن عالم بزرگوار را با اجداد طاهرینش صلوات اهّلل علیهم اجمعین از خداوند  تسـلیت 

متعال مسألت دارم.
6 جمادی الثانیه 1442 هـ. ق

لطف اهّلل صافی

حجت االسالم  بکاء
مرحوم حجت االسالم و المسلمین سید عدنان بکا یکی از فضال و خطبای نامی نجف بود.

آن مرحـوم، در روز سه شـنبه 17 رمضـان 1358 ق )8 آبـان 1318 ش( در نجـف اشـرف در بیـت علـم و 
ی در  فضیلـت زاده شـد. پـدرش حجت االسـالم و المسـلمین سـید علی بـکاء از فضـالی نجـف بـود. و
نوجوانی به تحصیل ادبیات و سـطوح نزد حضرات آقایان: سـید علی بکاء، سـید محمد صوافی و شـیخ 
ی آورد و در سال 1958 م وارد کلیة الفقه شد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات:  محمدجواد عادلی رو
شیخ محمدتقی جواهری، شیخ محمدرضا مظفر و سید محمد تقی حکیم آموخت و تحت تأثیر منهج 
گردان خـاص آن دو درآمـد.در سـال 1962 م از کلیة الفقـه فارغ التحصیل  و سـیره آنـان قـرار گرفـت و از شـا
گردید و سپس  شد و به دعوت عالمه سید مرتضی عسکری به بغداد رفت و عمید دانشکده اصول دین 
بـا درجـه فـوق لیسـانس از دانشـکده ادبیـات دانشـگاه بغـداد در سـال 1974 م فارغ التحصیـل شـد و پس 
ی  از آن بـه مـدت 12 سـال عمیـد کلیـة الفقـه و جانشـین اسـتاد سـید محمدتقی حکیـم گردیـد و زیر نظر و
مجالت فقهی و ادبی منتشر و مؤتمرات علمی متعدد برگزار و باعث شهرت و تفوق علمی آن در جهان 
یخ اسـالم و فقه السـیره و حدیث االحکام و تألیف و  یس اصول فقه و تار عرب شـد. در آن زمان او به تدر
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ی آورد و به عنوان یکی از خطبای مشهور عراق مطرح شد. کشورهای عربی رو خطابه در عراق و 

آثارش عبارتند از:
 1- الخبر الواحد حقیقته وحجیته.

 2-الحکم والحق بین الفقها و االصولیین.
 3- التشریح فی الفقه االسالمی.

4- حکم الناسیة فی الفقه االمامی.
5- االستنساخ البشری من الناحیتین الفلسفیه والفقهیه.

یخ االسالمی. 6-محاضرات فی التار
یخ االسالمي عواملها، سبیل الخروج منها.  7-عقدة التار

8-الحق یدمغ الباطل
یه 9-االمام المهدي المنتظر وادعاء المهدو

10-االسرة المسلمة.
11-االثر الکوني المخالف للقوانین الطبیعیة والشرعیه.

١2-الشیخ محمدرضا المظفر عالما ورسالیا.
13-الشیخ محمدامین زین الدین تأشیرات في حیاته وآفاق فکره وعمله.

14-مع ابن عربي )فی عدة مجلدات(
15-شبهات حول نهج البالغه

16-االمام علي الشاهد التالي للرسالة
17-الدعاء داللة وآثارا ومفاهیم معرفیه.

آن مرحـوم در 81 سـالگی در شـب جمعـه آخـر جمـادی الثانـی 1442 ق )24 بهمـن 1399 ش( بـدرود 
ک خفت. کمیل به خا گفت و پیکرش روز جمعه در صحن مرقد  حیات 

آیت اهل ضیاءآبادی
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج سید محمد ضیاءآبادی، یکی از علمای نامی تهران به شمار بود.

کیلومتـری قزویـن _ در خانـه  فقیـد سـعید در سـال 1347 ق )1307 ش(، در روسـتای ضیاءآبـاد _در 45 
ثقـة االسـالم آقـای حـاج سـید محمود ضیاءآبـادی -کـه خطیـب و امـام جماعـت روسـتا بـود _ زاده شـد و 
ی آورد. ادبیـات و علـوم بالغـت را  در نوجوانـی بـه تحصیـل علـوم دینـی )در مدرسـه التفاتیـه قزویـن( رو
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نـزد آیـت اهّلل شـیخ یحیـی مفیـدی و معالـم و قوانیـن را نزد آیت اهّلل میرزا رحیم سـامت و شـرح لمعه و شـرح 
ینی آموخت و در 1328 ش رهسـپار قم  منظومه و سـطوح عالیه را نزد آیت اهّلل سـید ابو الحسـن رفیعی قزو
کفایه را از حضرات آیات: شـیخ عبد الجواد سـدهی و سـید محمدباقر سـلطانی و تفسـیر و اسـفار  شـد و 
گرفـت و پـس از آن بـه دروس آیـات عظـام: آقـای بروجـردی و امـام خمینـی  را هـم از عالمـه طباطبایـی فرا
گیالنـی و شـیخ حسـن  حاضـر شـد و بهره هـای فـراوان بـرد و ایـن درس هـا را بـا حضـرات آیـات: محمـدی 
یس سـطوح عالیه )در مدرسـه آقای  کرد و به تدر الهوتی مباحثه نمود. در سـال 1340 به تهران مهاجرت 
مجتهـدی( و اقامـه جماعـت )در مسـجد علـی بن موسـی الرضا8در خیابان ایران و سـپس مسـجد علی 
بـن الحسـین خیابـان دربنـد( و  بیـان تفسـیر قـرآن و شـرح ادعیـه و احادیـث  و تشـکیل جلسـات هفتگـی 
اخالقـی و تربیـت فکـری جوانـان و تألیـف و تصنیـف پرداخت. او در طـول نیم قرن حیات علمی خویش 
توانسـت نسـلی مؤمن و متدین پدید آورد و آنان را از سرچشـمه زالل قرآن و احادیث سـیراب سـازد و تأثیر 

ی در مسجدها و هیأتی هایش نمایان بود. نفس قدسی و

 آثارش عبارتند از:
یارت جامعه(1-صفیر هدایت )تفسیر سوره های مختلف قرآن(  2-حبل متین )شرح ز

4-قرآن و قیامت )تفسیر سوره قیامت(3-تفسیر سوره توبه )2 ج(
6-شب مردان خدا )درباره نماز شب(5-حج برنامه تکامل

 7-موعظه یا راه پیشگیری از نفوذ شیطان
 در دل انسان

8-شرح و تفسیر دعای توبه صحیفه سجادیه

10-توسل9-در جستجوی دین
12-قساوت، بیماری مهلک بشر11-امامت

14-تفسیر سوره انفال13-تفسیر سوره یوسف
16-حضرت فاطمه الگویی برای همه15-شیعه علوی، مذهب جعفری

18-بنای بندگی صفای زندگی17-خمس
20-رمضان فصل شکوفایی انسان19-شبه عرفان شریک شیطان

22-بعثت، مشکات ایمان و عزت21-در جستجوی علم دینی
24-جامعه قرآنی 23-امام جواد7 در دانه هدایت

26-مهدی و حکومت جهان25-کیمیای صبر و ثبات
28-خاتم انبیاء27-غدیر، سند والیت علی؟ع؟ 

گفتن تا حسینی شدن29-زهرای بتول راز پنهان رسول 30-از حسین 
32-نماز رمز پیامبر31-مباحثی پیرامون امامت

آن مرحـوم، بـر اثـر بیمـاری، در 92 سـالگی در روز دوشـنبه 20 بهمـن 1399 ش )25 جمـادی الثانـی 1442 
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ق( چشـم از جهـان فروبسـت و پیکـرش صبـح روز چهارشـنبه 22 بهمـن، پـس از تشـییع شایسـته و نمـاز 
ک  حجت االسـالم و المسـلمین سید محسـن سـبط، در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسـنی7 به خا

سپرده شد. 

آیت اهّلل العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
باسمه تعالی

انا هّلل و انا الیه راجعون
رحلـت عالـم جلیـل القـدر، روحانـی وارسـته، آیـت اهّلل آقـای حـاج سـید محّمد ضیـا آبـادی )ره( موجـب 
یـج و تبییـن  کـه عمـر مبـارک خـود را در اعتـالی کلمـة اهّلل و ترو تأثـر و تأسـف گردیـد. شـخصیت بزرگـواری 
و نشـر معـارف نورانـی قـرآن و اهـل بیـت: سـپری نمـود. ایشـان بـا ُحسـن سـلوک بـا مـردم و حضـور مسـتّمر و 
م 

ّ
طوالنی خویش در محراب امامت جماعت و در جایگاه واالی وعظ و ارشاد در مقام مفّسر قرآن و معل

اخـالق و مبّیـن مباحـث رفیـع امامـت و والیـت بـا تشـکیل مجالس مذهبـی و محافل دینـی، آحاد مردم و 
کتاب ارزنده تفسیری، اعتقادی و اخالقی از آثار جاودانه  به خصوص جوانان را بهره مند می نمود. ده ها 
آن فقیـد سـعید اسـت. اینجانـب بـا تسـلیت ایـن ضایعـه مؤلمـه بـه حوزه هـای علمیـه و تربیت شـدگان و 
ارادتمندان آن مرحوم و بیت مکّرم، علّو درجات و حشر و نشر ایشان را با اجداد طاهرینش علیهم السالم 

از خداوند متعال مسألت دارم.
25 جمادی الثانیه 1442

لطف اهّلل صافی

و آیت اهّلل العظمی سیستانی هم فرمود:
بسم اهّلل الرحمن الرحیم

انا هّلل وانا الیه راجعون
خبر ارتحال عالم جلیل القدر جناب حجت االسالم و المسلمین آقای سید محمد ضیاءآبادی )طاب 

گردید. ثراه( موجب تألم و تأسف 
یـج معـارف قـرآن و اهـل بیـت عصمـت و طهـارت: و وعـظ و ارشـاد  آن بزرگـوار عمـر شریفشـان را در راه ترو
مـردم صـرف نمودنـد و بـا گفتـار و رفتـار خویـش از خدمتگـزاران نمونـه دین و مذهب بودنـد. جزاه اهّلل خیر 

جزاء المحسنین.
اینجانـب ضایعـه فقـدان آن عالـم واالمقـام را بـه بسـتگان محتـرم و دیگـر عالقمنـدان ایشـان و بـه عمـوم 
ـو درجـات و بـرای 

ّ
مـردم شـریف تهـران تسـلیت عـرض نمـوده و از خداونـد متعـال بـرای آن فقیـد سـعید عل

بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
و الحول و القوه اال باهّلل العلی العظیم.

علی الحسینی السیستانی  
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 و مقام معظم رهبری هم فرمود:
بسم اهّلل الّرحمن الّرحیم

ضیاءآبـادی  سـّیدمحّمد  حـاج  آقـای  والمسـلمین  حجت االسـالم  جنـاب  جلیـل  عالـم  درگذشـت 
گردان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می کنم. رضوان اهّلل علیه را به خاندان مکّرم و شا

زبان ناصح و بیان مؤثر و فکر روشـن و قلب متذکر و خاشـع این عالم بزرگوار، منبع ارزشـمندی از معارف 
گوش هـای شـنوا و دل هـای مسـتعد هدیـه می کـرد و وسـیله  هدایـت و فیـض بـرای  دینـی و اخالقـی را بـه 

بسیاری از مستمعان درس ها و خطابه های ایشان می شد.
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علو درجات را برای ایشان مسألت می کنم.

سید علی خامنه ای  

آیت اهل نظری
مرحوم آیت اهّلل آقای حاج شیخ عبداهّلل نظری خادم الشریعه، یکی از علمای نامی مازندران بود.

آن فقیـد در سـال 1311 ش )1351 ق( در روسـتای »خرمندیچـال« -از توابـع قائمشـهر- در بیـت علـم و 
گردان آیـات عظـام:  ئـی –از شـا فضیلـت زاده شـد. پـدرش آیـت اهّلل حـاج شـیخ عبدالنبـی نظـری قادیکال
کودکـی پـدرش را از دسـت داد و تحـت تربیـت  ی در  سـید محمدکاظم یـزدی و آخونـد خراسـانی- بـود. و
لـه اش بـه تحصیـل علـوم دینـی در مدرسـه رضـا قلـی خـان )سـاری( نـزد آیـات: شـیخ 

ّ
مـادر علویـه مجل

ی آورد و پـس  مصطفـی صدوقـی و سـید رضا سـعادت و بـرادر بزرگتـرش حـاج شـیخ محمدتقـی نظـری رو
از آن بـه مشـهد مقـدس رفـت و ادبیـات را نـزد حـاج شـیخ محمدتقـی ادیـب نیشـابوری و شـرح لمعـه و 
ینی و شـیخ  قوانیـن را نـزد آیـت اهّلل حـاج میـرزا احمـد مـدرس یـزدی و رسـائل را نـزد آیـت اهّلل شیخ هاشـم قزو
عبدالنبی کجوری آموخت و سپس به قم آمد و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات: منتظری، مشکینی، 
شـیخ علـی صافـی، شـیخ لطـف اهّلل صافـی و سـلطانی طباطبایـی و اسـفار و شـرح منظومه و تفسـیر را نزد 
گرفـت و پـس از آن بـه دروس خـارج آیـات عظـام: آقـای بروجـردی، امـام خمینـی،  عالمـه طباطبایـی فـرا 
کـی، شـیخ عباسـعلی شـاهرودی، میرزا هاشـم آملـی و شـیخ راضـی تبریـزی حاضـر شـد و  گلپایگانـی، ارا
بهره های فراوان برگرفت. در سـال 1347 به سـاری بازآمد و به خدمات دینی و اجتماعی خویش مانند: 
یس سـطوح عالیه، خطابه و منبر در شـهرهای اسـتان مازندران،  اقامه جماعت )در مسـجد جامع(، تدر
یم شـاه و رسـیدگی به امـور دینی مردم اسـتان پرداخت و  رهبـری اعتراضـات مـردم و روحانیـت بـر علیـه رژ
یس  در بهمـن 1357 بـرای اعـالم حمایـت مـردم اسـتان مازنـدران از انقالب اسـالمی و امام خمینـی به پار
رفـت و همـراه امـام بـه ایـران بازگشـت. او در حمایـت از والیـت امیرالمؤمنیـن7 سـری پرشـور داشـت و در 



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
درگذشتگان 415

گونـه اقدامـی فروگـذار نمی کـرد و دهـه غدیـر را در  برپایـی مجالـس محـرم و فاطمیـه و دهـه غدیـر از هیـچ 
استان پایه گذاری نمود.

آن مرحوم، در 88 سالگی، در روز یکشنبه 12 بهمن 1399 ش )17 جمادی الثانی 1442 ق( بدرود حیات 
گفت و پیکرش صبح روز دوشنبه 13 بهمن پس از تشییع باشکوه و نماز آیت اهّلل سید محمدجواد علوی 

ک سپرده شد. بروجردی، در حیاط خانه اش به خا

آیت اهّلل العظمی صافی در پیام تسلیت خویش فرمودند:
باسمه تعالی

انا هّلل و انا الیه راجعون
رحلـت عالـم ربانـی آیـت اهّلل آقـای حاج شـیخ عبداهّلل نظری خادم الشـریعه رضـوان اهّلل علیه موجب تأثر و 

گردید. تأسف 
یـج و نشـر معـارف نورانـی اهـل البیـت علیهم السـالم و  کـه سـالیان متمـادی، در ترو شـخصیت بزرگـواری 
ب و ارشاد و هدایت مردم و اخالق حسنه 

ّ
گردان مهذ تعظیم شعائر والیی اهتمام داشت و با تربیت شا

و فضایل انسانی و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، خدمات شایانی نمود.
اینجانـب فقـدان ایـن عالـم جلیل القـدر را بـه مـردم شـریف مازنـدران و حـوزه علمیـه و ارادتمنـدان و بیت 
مکّرم به ویژه آقازادگان محترم و دامادهای ارجمند آن فقید سعید تسلیت گفته و رحمت و رضوان الهی 

را برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارم.
17  جمادی الثانیه 1442

لطف اهّلل صافی 

و مقام معظم رهبری هم فرمودند:
بسم اهّلل الّرحمن الّرحیم

درگذشـت عالـم بزرگـوار مرحـوم آیت اهّلل آقای حاج شـیخ عبداهّلل نظری رحمةاهّلل علیـه را به خاندان مکّرم 
گردان قدیمی  و ارادتمنـدان ایشـان و بـه عمـوم مـردم عزیـز مازنـدران تسـلیت عـرض می کنـم. ایشـان از شـا
کـه محـور و   امـام راحـل بودنـد و سـابقه ی مبارزاتی شـان بـه سـال های اختنـاق دوران طاغـوت برمی گـردد 
شمع جمع جوانان حق طلب و تشنه  حقایق اسالمی در مسجد جامع ساری به شمار می رفتند و پس از 
انقالب همواره پشـتیبان و مروج مفاهیم انقالبی و حرکت های انقالبی بودند. از خداوند متعال رحمت 

و مغفرت و علّو درجات برای ایشان مسألت می کنم.
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