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 هادی نجفی خاندان فضل و تقوا
 

دٍست داًشوٌدم جٌاب آقای دکتر حسیي هسجدی استاد هحترم داًشگاُ 
ای را پیراهَى هرحَم آقای  اصفهاى ـ داهت برکاتِ ـ درخَاست کردًد هقالِ

الّه علیِ ـ بِ جهت درج در یادًاهِ اٍلیي  ةهحّودباقر کتابی ـ رحوسیّد دکتر 
سالگرد ارتحال آى هرحَم بٌَیسن. از آًجا کِ اطاعت از ایي اهر الزم بَد ایي 

 دارم. هقال را بِ پیشگاُ آى رادهرد سفرکردُ تقدین هی
 

 پس اص حوذ الْی ٍ دسٍد ٍ سالم تش خاتن پیاهثشاى هحّوذ هػطلی ٍ اّل تیت پاًص.
تِ دٍ رْت  ش(1411ـ1431= ) م(1341ـ1431)آهای دًتش سّیذ هحّوذتاهش ًتاتی اص طلَلیت تا ًام 

 آضٌا تَدم.
ل: ٍّ ی دختشی هشحَم آیٔاّله الؼظوی حاد ضیخ  تِ خاطش هشاتت ٍ خَیطاًٍذی. چَى آى هشحَم ًَادُ ا

 ضذ. م( تَد ٍ تِ ّویي رْت اص ػوَصادگاى ها هحسَب هی1411ـ  1111هحّوذػلی ًزلی ـ هذس سشُ ـ )
م: ٍّ آى هشحَم ّوٌاس هشحَم پذسم دس تذسیس دس هذاسس اغلْاى تَد. ٍ دس هَاسد هتؼذدی ًام ٍ یاد  د

 ضذ. ٍرًش خیشش تش صتاى پذسم راسی هی
تش ضذم اص ًام آى هشحَم گزضتن ٍ تا اٍ تیطتش آضٌا ضذم. آًچِ هي دس طَل هؼاضشت تیص  ًن ًِ تضسٍ ًن

تَاًن آى استاد سا چٌیي ٍغق  ش ًتاتی ـ سحؤ اّله ػلیِ ـ داضتن، هیاص سِ دِّ تا هشحَم دًتش سّیذ هحّوذتاه
 ًٌن:

 دس ػلن ٍ داًص ٍ ادتیات كاسسی استاِد توام ٍ سشآهذ اهشاى تَد.
دس تحوین ٍ دّهت ًظش ٍ تشسسی هسائل ػلوی ًیض تش دیگشاى تشتشی داضت. تِ رْت ایي ًِ اساتیذ ًاهذاسی 

ات: آها هیشصا ّاضن خَاًساسی ٍ تشادسش آها روال، ضیخ ّثٔاّله ّشًذی، ی ػلویِ ّوچَى حؿشات آی سا دس حَصُ
حاد ضیخ هحّوذتاهش اللت ، م(1411ػیذ ؿذیش  تَكای)ه ، حاد آها سحین استابم(1411)م هیشصا ػلی آها ضیشاصی

، حاد سّیذ ػثذالحسیي م(1411)م هال حسیٌؼلی غذیویيی هادسش(،  )ػوَصادُش( 1434هشداد  13 تَكای)ه
ٍ  ش(1411ضْشیَس  11، سّیذ هحوَد طالواًی )م ش(1414)م ، حاد آها حسیي خادهیم(1311-1411) طیة
ل سسواً دسس  م(1414)م 1اش حاد ضیخ هْذی ًزلی هسزذضاّی دایی ٍّ دسى ًشدُ تَد. الثتِ ًضد سِ ًلش ا

 خَاًذُ ٍ اص توّیِ ًسة كیؽ ًوَدُ تَد.
سّیذ هحّوذ هطٌآ، هحوَد ضْاتی، دًتش حسي اهاهی،  ایاى:چَى آه تضسگی ٍ دس داًطگاُ ًیض ًضد اساتیذ

 دًتش ضایگاى ٍ سٌگلزی تْشُ تشد تا خَد ػالوی ًاهذاس ضذ.
 ٍ رایگاُ داًص اٍست. اص آى رولِ:اش خَد گَاُ تش ستثِ  آحاس ػلوی

                                                           

 .تثیٌیذ 11-11، ظتشروِ إسضاد األرّاى إلی أحٌام اإلیواىضشح حال خَدًَضت ایي هشد تضسٍ سا دس هوذهات ًتاب . 1
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)تلسیشی تش توام هلشدات ٍ لـات ٍ تشًیثات ٍ  الولتاح لٌٌَِص ًْذ الثالؿٔ یا ًلیذ گطایص ًْذ الثالؿِـ 1
ّایی اص ًْذ الثالؿِ( ًِ دس سال  ّای دضَاس ًتاب هوّذس ًْذ الثالؿِ ٍ ضَاّذی اص آًْا دس رولِ تشخی اص رولِ

 غلحِ تِ تشتیة حشٍف هؼزن تِ چاج سسیذ. 113دس ٍ ش تَسط اًتطاسات ًاًَى پژٍّص دس اغلْاى 1413
ٍ ػشكاى ٍ ادب ٍ ٌّش( ضاهل: سرال كوِ ٍ اغَل ٍ حذیج ٍ تلسیش ٍ سرال )دس ػلن  سرال اغلْاىـ 1

ل آى دس پاییض  ٍّ ًسخِ تَسط اًتطاسات گلْا دس  1333دس  1411حٌوت ٍ كلسلِ ٍ ػشكاى ٍ تػَف، ًِ رلذ ا
ِ   ی دًتشای ایطاى دس ًاهِ اغلْاى تِ چاج سسیذ. ایي ًتاب پایاى  الْیات ٍ هؼاسف اسالهی است. سضت

ِ   ًاهِ ًِ پایاى ی استذاللی دس ػوذ كؿَلیِ سسالـ 4 حوَم هؿایی  ی ًاسضٌاسی )لیساًس( ایطاى دس سضت
 است.

 رلذ. 1ّا تا ّوٌاسی روؼی اص دتیشاى دس  تشای دتیشستاى كوًِتاب ـ 3
 ای اص دتیشاى. تا ػذُ آهَصش صتاى ػشتیرلذ  سِـ 1
 تشای هذسسِ ػالی تْذاضت. ادتیات ٍ آییي ًگاسشـ 1
 .داًطٌذُ ادتیات تشای داًطزَیاى تاسیخ هختػش كلسلِ ٍ هؼاسف اسالهیـ 1
 .اسسیكسخٌی اص ضؼش ٍ ًظن ٍ ًخش دس ادب ـ 1
 سشا تشای داًص هٌتخثی اص ًظن ٍ ًخش ٍ تاسیخ ادتیاتـ 1

 .دسٍس ضشح ًْذ الثالؿِـ 13
خػَغی تشای تؼذادی ّای  ذ خاغی تِ تشروِ ٍ ضشح ٍ تلسیش ًْذ الثالؿِ داضتٌذ ٍ دس ًالسایطاى تویّ 

تسیاسی اص ایي رلسات هَرَد ٍ تشخی اص آًْا ًیض پیادُ ضذُ ًِ ًَاس غَتی  ًشد پژٍّاى تِ ایي اهش اهذام هی داًص
 ٍ تَسط آى هشحَم تػحیح گشدیذُ است.

 .دسٍس ضشح هخٌَیـ 11
ى آى سا ضشح ٍ هٌذا ای داضت ٍ دس رلسات خػَغی ًیض تشای ػالهِ ًیض اسادت ٍیژُ هخٌَی هؼٌَیاستاد تِ 

تاضذ ًِ اگش پیادُ ضَد هزلذاتی سا تطٌیل  تشخی اص ایي رلسات هَرَد هی غَتًشد. ظاّشاً  تشسسی ٍ ًوذ هی
 دّذ. هی

 كیؽ ًاضاًی چاج اغلْاى تا چٌذ ًلش اص كؿال. ًتاب ٍاكی ـ ضشًت دس تػحیح11
ًِ ّش دٍ دس یي هزلذ غحاكی ضذُ  إسضاد األرّاى إلی أحٌام اإلیواىدٍ ًسخِ خّطی اص تشروِ ًتاب 

ِ  خط هتشرن دایی ایطاى یؼٌی هشحَم آیٔاّله حاد ضیخ هْذی ًزلی هسزذضاّی ًِ دس سي  تَد ٍ یٌی ًسخ
 ، ٍ دیگشی استٌساخی ًاتوام اص آى،سالگی ًتاب ػاّلهِ حلّی سا تِ دستَس پذسش تِ كاسسی تشروِ ًشدُ تَد 11

اص ٍرَد ایي ًتاب ایٌزاًة سا هطلغ كشهَدًذ ٍ پس اص دسخَاست حویش تِ  دس اختیاس استاد ًتاتی تَد ًِ خَدضاى
سخاٍتوٌذاًِ دس اختیاسم گزاسدًذ ٍ پس اص ایٌٌِ تػویون تش سا  ی خطی ، ًسخِای اص آى رْت تْیِ تػَیش ًسخِ

ِ  خطی ًتاب سا تیص اص دٍ سال ًِ هشاحل تػحیح ٍ تحوین اغل آى ضذ ًِ ًتاب سا چاج ٍ هٌتطش ًٌن  ًسخ



4 

ِ  آى ًتاب صا ًطیذ دس اختیاسم گزاضتٌذ ٍ اص ایي لطق تیًتاب تِ دسا هذسداًی ٍ سپاسگضاسی  .1دسیؾ دس هوذه
هحوَد ًؼوتی تَسط ضیخ االسالم آهایاى ضیخ هْذی تاهشی سیاًی ٍ  ضذُ ٍ ًتاب تا تػحیح ٍ تحوین حزتی

كي خػَغاً ش دس تْشاى تِ چاج سسیذ ٍ هَسد تَرِ اّل 1413اًزوي آحاس ٍ هلاخش كشٌّگی دس سال 
ِ  كوِ ٍ حوَم هشاس گشكت  .داًطزَیاى سضت

ام سالگی پس اص طی یي تیواسی ًَتاُ چٌذ هاِّ دس سٍص ضْادت تاب الحَائذ اه 11دس سي ًتاتی استاد 
آكشیي تسلین  راى تِ راى 1411كشٍسدیي  14ضٌثِ  پٌذ 1341هاُ سرة  11 هَسی تي رؼلش ـ ػلیِ السالم ـ
كشٍسدیي هاُ پس اص اهاهِ ًواص تش ًالثذ ضشیلص تَسط ایٌزاًة تا تطییؼی  13ًوَد ٍ دس كشدای آى سٍص روؼِ 

دس ًٌاس تشادسش استاد  1، ضواسُ 11، سدیق 1، تلَى 44هطؼِ تاؽ سؾَاى اغلْاى، ضایستِ اص حیج ًیلیت دس 
ًتاتی ًِ یي سال هثل اص اٍ اص دًیا سكتِ تَد ٍ دیگش اكشاد اص خاًذاًص دس خاى آسهیذ. ـ سؾَاى سّیذ هحّوذتوی 

 اّله ػلیِ ـ 
ِ  آییي كشصاًگی»تَاًیذ دس  ضشح حال خَدًَضت دًتش سّیذ هحّوذتاهش ًتاتی سا هی ٍ ّوچٌیي « هزل

احَال ٍ آحاس ضیخ هحوّذتوی ساصی ًزلی ، 4اػالم اغلْاىّای:  تَاًیذ دس ًتاب طَس استوالل هی تِسا حالص  ضشح
 تیاتیذ. 1هطاّیش خاًذاى غذسٍ  3اغلْاًی ٍ خاًذاًص

ست ًِ دس گلضاس ا لیتِ هؼٌای حویوی ًلوِ ًاهیذ، گ   تَاى اٍ سا اًساى خَی ًِ تِ حن هی ایي استاد كشضتِ
ػلن ٍ كؿل ٍ داًص ٍ  تِ تاضٌذ ٍ ػوَهاً  ی سادات اغیل ٍ غحیح الٌسة اغلْاى هی اص سلسلِ»خاًذاى ًتاتی ًِ 

 .سٍییذُ است 1«ضْشت داضتِ ٍ داسًذصّذ ٍ توَا 
سادات ًتاتی اغلْاى اص سلسلِ سادات هحتشم ٍهؼضص اغلْاى ًِ ػوَهاً تِ كؿل ٍ دیاًت »تِ ػثاست دیگش: 

 اًذ، ًسة تشخاستِیي سلسلِ رلیلِ ٍ توَی ٍ اهاًت ضْشت داسًذ ٍ ػذُ صیادی اص ػلواء ٍ كؿالء ٍ هذسسیي اص ا
 .1«ضَد تي اإلهام ػلي تي الحسیي ـ ػلیِ السالم ـ هٌتْی هیاآًاى تِ رٌاب حسي االكطس اتي ػلی األغـش 

 اص ایي سٍ ضایستِ است چٌذ رولِ ًیض دس ضشح حال خاًذاًص تٌگاسین:
ـ هذس سشُ ـ  1آیٔاّله الؼظوی حاد ضیخ هحّوذػلی ًزلی اغلْاًی دختشتاًَ صّشاتیگن ًزلی  هادرش:

 تاضذ. هی

                                                           

 .31/ هوذهات، ظ إسضاد األرّاى إلی أحٌام اإلیواى. 1
 .الذیي هْذٍی اص سّیذ هػلح 131، ظ1، داػالم اغلْاى. 4
 .، تألیق: سحین هاسوی111، ظخاًذاًصاحَال ٍ آحاس ضیخ هحوّذتوی ساصی ًزلی اغلْاًی ٍ . 3
 .، تألیق: دًتش هحسي ًوالیاى111، ظ11، دهطاّیش خاًذاى غذس. 1
ی هحّون هشحَم سّیذ  . ّش دٍ اص ػاله113ِ، ظ1، دتیاى الولاخش؛ 111، ظ4، دتاسیخ ػلوی ٍ ارتواػی اغلْاى دس دٍ هشى اخیش. 1

 الذیي هْذٍی ـ سحؤ اّله ػلیِ ـ . هػلح
 .411، ظ1، دالولاخشتیاى . 1
تشروِ إسضاد األرّاى ضشح حال ایي ػالن ستاًی سا تِ هلن كشصًذش آیٔاّله حاد ضیخ هْذی ًزلی هسزذضاّی دس هوذهات ًتاب  .1

 .تثیٌیذ 31-11، ظإلی أحٌام اإلیواى
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ًاهاى حویوی ػػش خَد تَدُ. چْشُ ًَساًی اٍ،  اص پاسسایاى ٍ صّاد ٍ ًیي »سّیذ هحّوذغادم ًتاتی  پدرش:
رلَُ  1«الؼلن هٌطوِ يیضیذًن كشًن اّله سٍیتِ ٍیزًّ  يْ ه  »هطی ٍ سكتاس اٍ ٍ ػلن ٍ ػول ٍ توَایص هػذام حذیج:

 ًوَد.  هی
یژُ راهؼِ سٍحاًیت اغلْاى ٍ استَاسیص دس ایواى، ؾشب الوخل خاظ ٍ ػام ٍ تِحثات هذم اٍ دس دیي ٍ 

 ... .تَد
تا ٍرَدی ًِ دس صهشُ سٍحاًیت تَدُ ٍ ػلوای هؼشٍف اغلْاى اٍ سا دػَت تِ اهاهت دس هسزذّای تضسٍ 

ش سال غل 11ضٌثِ  ضذ ًِ هثادا تِ دًیای خلَظ اٍ خللی ساُ یاتذ. ٍكاتص سٍص سِ اًذ. توَای اٍ هاًغ هی ًوَدُ هی
ًِ آسصٍیص تَدُ  ـ ػلیِ السالمـ اتلام اكتاد ٍ دس غحي هوذس حؿشت سؾا  1/13/1411هوشی هطاتن  1331

 .13«ـ سحوِ اّله ػلیِـ هذكَى گشدیذ 
م دس 1411تؼذ اص سال »ـ سحؤ اّله ػلیِ ـ دس هَسدش گَیذ: الذیي هْذٍی  هشحَم ػاّلهِ سّیذ هػلح

دس ًضد ػلوا ایي ضْش تحػیل ًوَدُ ػالوی ػاهل ٍ ػاتذی صاّذ ٍ دائن الزًش ٍ هَاظة اغلْاى هتَلذ گشدیذُ ٍ 
ص تَد ػالوی خلین ٍ ؼضهستحثات ٍ ًَاكل دس ًضد ػوَم طثوات تاالخع ػلواء ٍ داًطوٌذاى ٍ هؤهٌیي هحتشم ٍه

 هْشتاى ٍ دٍس اص سیا ٍ تظاّش.
ػوش ػثادت دس اغلْاى ٍكات یاكتِ ٍ م پس اص یي 1331هاُ غلش الوظلش سال  11ضٌثِ  دس ضة سِ

هشاسن تـسیل ٍ تٌلیي دس هٌضل اًزام یاكتِ هشحَم آیٔاّله حاد آها حسیي خادهی تش رٌاصُ ًواص خَاًذُ سپس تِ 
 .11«هطْذ هوذس اًتوال یاكتِ ٍ دس آى اسؼ هوّذس تِ خاى سپشدُ ضذ

، داهاد هشحَم آیٔاّله حاد سّیذ 14«رلیل» 11«ػالن كاؾل»حاد هیشصا هحّوذتوی ًتاتلشٍش  پدر پدرش:
شٍف تِ حزٔاالسالم رؼلش هَسَی ضلتی تیذآتادی )دایی خَد( اتي آیٔاّله الؼظوی سّیذ هحّوذتاهش هؼهحّوذ

 م(.1113ضلتی )م
حاد هیشصا هحّوذغادم حسیٌی اغلْاًی هؼشٍف تِ ًتاتلشٍش، ضاگشد ٍ داهاد آیٔاّله الؼظوی  جّد پدرش:

اص رولِ كوْای هوتاصیي تَدُ، ٍ دس ًضد ػلوای ایي ضْش تِ ػلن ٍ ػول »م ضلتی است. سّیذ هحّوذتاهش حزٔاالسال
ِ  خَارَ سًٌَت داضتِ، ٍ ػوش خَیص سا تِ تحػیل ٍ تذسیس ٍ هطالؼِ ٍ  13ٍ كواّت ضْشت داضتِ، دس هحّل

 اًذ. ًوَدُ، ٍ ػّذُ  ًخیشی دس خذهت ایطاى تحػیل ًوَدُ تألیق گزساًیذُ. سطَح كوِ تذسیس هی
 اًذ، ضشحی تش ضشایغ داسد. ًتة ٍ سسائلی دس كوِ ًَضتِ

                                                           

 .41، ظ1، دٌاكیال. 1
ستاد »اداسُ ًل آهَصش ٍ پشٍسش استاى اغلْاى ، 1411تِ ًول اص هزلِ آییي كشصاًگی، « ِ  ػالواى دیيهشدی اص هثیل». 13

 .11-14، غع «تضسگذاضت هوام هؼلن
 .111، ظ4، دتاسیخ ػلوی ٍ ارتواػی اغلْاى دس دٍ هشى اخیش. 11
 .114، ظ1، دتیاى الولاخش. 11
 .111، ظ4، دتاسیخ ػلوی ٍ ارتواػی اغلْاى دس دٍ هشى اخیش. 14
 .11، ظسرال اغلْاى. 13
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ِ   ٍكات یاكتِ، دس توؼِ 1433ضؼثاى  11ضٌثِ  هتَلّذ، ٍ دس پٌذ 1113دس حذٍد  ای هخػَظ رٌة تٌی
 .11«تاضذ هیشصا سكیؼا هذكَى گشدیذ ًِ كؼالً رضٍ اساؾی كشٍدگاُ ]ساتن اغلْاى[ هی

ِ  سادات ِ   الصم تِ یادآٍسی است ًِ تٌیِ ٍ توؼ ًتاتی هؼشٍف تِ ًتاتلشٍش ٍ دس سٍصگاس پْلَی تِ تْاً
 احذاث كشٍدگاُ ساتن اغلْاى تخشیة ضذ ٍ اص تیي سكت.

ػالٍُ تش ػلوای اغلْاى، ًضد غاحة رَاّش ٍ ؿیشُ ًیض استلادُ ًشدُ »سّیذ ػلی رٌاب دس هَسدش گَیذ: 
سطح تَد ٍ حویوتاً خاسری پشتحوین تَد،  تَد. كشٍع كوْیِ سا خَب حاؾش داضت، دسس ضشح لوؼِ اٍ سا ًِ غَستاً 

ًشدًذ، حالت ٍاسستگی داضت ًِ تستگاى اٍ حتّی پسشاًص ًِ ٍؾؼّیت  تیطتش اص ػلوا تِ هیوٌت دسى هی
گشیست ًِ اهیشهؤهٌاى  گلت ٍ هی ًوَد ٍ هی دادًذ. ٍلی دس اٍ تأحیش ًوی اػیاًّیت داضتٌذ اٍ سا هَسد هالهت هشاس هی

 ، دیگش چِ رای تِ خَد تستي هواهیًشد ساُ خَد سا تاص هی« طشهَا أهیشًن»صاسّا تا ًلوِ ـ ػلیِ السالم ـ دس تا
تٌْا تِ تستگاًص سشایت داضت، تلٌِ ّوسایگاى اٍ ّن دس صهاى  هاًذ. هَاظثت تِ تّْزذ اٍ، ًِ تشای ًسی تاهی هی

ِ  اٍ دختش سّیذ سضتی ]حزٔاالسالم ضلتی[ ًی ض دس هٌاسم اخالم اص دٍ طشف حیات اٍ ضة تیذاس ضذُ تَدًذ. صٍر
ِ  یي هحیطی هاًٌذ صى ّای اغلْاى، پیذایص چٌیي صًی تسیاس ؿشیة  ًسة ًوال ًوَدُ تَد ٍ حویوتاً اص هیاً

 .11«تَد. دس سال ّضاس ٍ سیػذ ٍ سِ ٍكات ًشد
ن ٍ كویِ ػالیوذس رذ دیگش پذسم، هشحَم ػالهِ هحوّ »هشحَم دًتش ًتاتی دس هَسد ایي رّذش گَیذ: 

ذغادم ًتاتلشٍش اص كوْای هثشص هشى سیضدّن هوشی ًِ تحویوات ػوین كوْی اٍ دس سسالِ تضسگی حوّ هیشه
ٍی داهاد سیذ حزِ االسالم ضلتی هزًَس است. دس ػػش اٍ ًوتش كویْی دس اغلْاى تِ پایِ ٍ  كشاّن آهذُ است.

ص رولِ: هشحَم آخًَذ ػثذالٌشین یاكتٌذ. ا هایِ ػلوی اٍ تَدُ است ٍ ضاگشداى هوتاصی دس حلوِ دسس اٍ حؿَس هی
 .11«هوشی 1441رضی هؼشٍف، هتَكای 

هحّون حّلی دس كوِ رؼلشی داسد ًِ دس تاسیخ  ضشایغ االسالمهیشهحّوذغادم ًتاتلشٍش ضشحی تش ًتاب 
ِ  ]خطی[ ایي ًتاب یٌی »ٍ چٌذ سالگی ضشٍع تِ تألیق آى ًوَدُ است.  13م یؼٌی دس حذٍد 1141 ًسخ

هسَدُ ٍ دیگشی هثیؿِ ّش دٍ تِ خط هؤلق تضسگَاس دس ًتاتخاًِ كاؾل اسروٌذ هشحَم آها هیشصا اتَالحسي ًتاتی 
( كشصًذ هیشهحّوذغادم غاحة 1441سهؿاى  11ذ آها سّیذ هحّوذرَاد )هتَكی ( كشص1411ً)هتَكی دس ضؼثاى 

 .11«ػٌَاى هَرَد تَدُ است
هیش سّیذ هحّوذ تي سّیذ هحّوذػلی تي ّادی اكطسی حسیٌی ًیض ػالن ٍ صاّذ تَدُ، ٍ » پدر جّد پدرش:

ِ  كشصًذش  ویي توؼًِوَدُ، پس اص كَت دس ّ س هییٍ هؼّوش ضذُ، ٍ دس اغلْاى سطَح كوِ تذس تسیاس پیش ]توؼ
هذكَى گشدیذُ است. كشصًذاًص دس اغلْاى ساًي، ٍ ػوَهاً اّل كؿل ٍ  هیشهحّوذغادم رٌة تٌیِ هیشصا سكیؼا[

                                                           

 .113، ظ1، داغلْاى داًطوٌذاى ٍ تضسگاى. 11
 .334سرال ٍ هطاّیش اغلْاى، ظ. 11
ستاد »، اداسُ ًل آهَصش ٍ پشٍسش استاى اغلْاى 1411تِ ًول اص هزلِ آییي كشصاًگی، « ِ  ػالواى دیيهشدی اص هثیل». 11
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 .413، ظ14د، الزسیؼٔ إلی تػاًیق الطیؼٔ، تِ ًول اص 411ظ، 1، دتیاى الولاخش. 11
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 تاضٌذ. ًوال هی
ًوی است ًِ اص ػلوا ٍ  دیگش اص هؼشٍكیي ایي خاًذاى: هشحَم هیشهحّوذحسیي ًتاتلشٍش كشصًذ هیشػلی

ِ  ًام تشدُ هذكَى ضذُ استٍكات یاكتِ 1431كؿال تَدُ، ٍ دس   .11«، رٌة توؼ
اّها سّیذ هحّوذ اص ػلواء ٍ  »هشحَم هاّل ػثذالٌشین گضی دس هَسد هیشهحّوذغادم ًتاتلشٍش ٍ پذسش گَیذ: 

كؿالء اغلْاى ٍ تسیاس هؼوش ضذُ تَد ٍ هشحَم آها هیشهحّوذغادم اص رولِ كوْاء هوتاصیي اغلْاى تَدًذ ٍ ًضد 
گیش ٍ هطـَل تحػیل ٍ هطالؼِ ٍ تذسیس ٍ اّل تْزذ ٍ  هؼشٍف تَدًذ ٍ هشد گَضِ ػلواء اغلْاى تِ كواّت

ػثادت تَدًذ ضاگشداى ایطاى دس اغلْاى كؼالً تسیاسًذ. حویش ًیض دس صهاى سطح خَاًذى هذتی ضشح لوؼِ خذهت 
 .13«رات خَب هتلشهِ دس كوِ داسًذِ خَاًذم ٍ ًَضت ایطاى هی

 ًٌن: اًذ، ًِ كوط تِ ًام تشخی اص آًْا اضاسُ هی تشخاستِاص ایي خاًذاى تضسگاى دیگشی ًیض 
 .م(1431ًوی حسیٌی ًتاتلشٍش )م ـ هیشهحّوذحسیي اتي هیشػلی1
 صیستِ است. ّزشی هی 13ـ سّیذ هحّوذسؾا ًتاتلشٍش، ػالن رلیل دس اٍایل هشى 1
اتي سّیذ هحّوذغادم هزًَس دس ایي هوال اص  م(1441سهؿاى  11)هتَكای  سّیذ هحّوذرَاد ًتاتیـ 4

م(. ٍی داهاد حاد سّیذ هحّوذتاهش ضلتی حاًی 1431ـ1141ضاگشداى آیٔاّله الؼظوی حاد ضیخ هحّوذتاهش ًزلی )
 آهذُ است. ضواس هی صیستِ ٍ ػالوی صاّذ تِ ًشدُ ٍ دس اًضٍا هی تَدُ ٍ اص سیاست ٍ ضْشت دٍسی هی

 كشصًذ سّیذ هحّوذرَاد.م( 1411ـ1411)ح 11ًتاتیسّیذ اتَالحسي ـ 3
كشصًذ آهاهیشصا ػلیشؾا كشصًذ حاد هیشهحّوذغادم م( 1411ری الحزِ  13)هتَكای الذیي  ـ سّیذ ّالل1

تاضذ،  زلی هؼشٍف تِ حؤاالسالم هیداهاد هشحَم آیٔاّله الؼظوی حاد ضیخ هحّوذػلی ً الذیي سّیذ ّالل ،هزًَس
 هش ًتاتی تارٌام است.یؼٌی تا پذس هشحَم استاد هحّوذتا

 الذیي. كشصًذ سّیذ ّالل« اهیذ»تِ م( هتخلّع 1331ـ1443) 11ـ استاد حاد سّیذ تذسالذیي ًتاتی1
ٍ اساتیذ تضسٍ هؼاغش ـ استاد دًتش احوذ ًتاتی كشصًذ استاد تذسالذیي ًتاتی ًِ اص داًطوٌذاى ٍ ادیثاى 1

 خذاًٍذ تش طَل ػوش ٍ ػضتطاى تیلضایذ. تاضٌذ. داًطگاُ هی
دّن تا تػَیش دٍ دستخط اص هشحَم استاد دًتش سّیذ هحّوذتاهش ًتاتی ًِ تش  پایاى ایي هوال سا صیٌت هی

 اًذ. سٍی دٍ ًتاب اص تألیلاتطاى تِ رْت حویش ٍ هشحَم پذسم ـ سحؤ اّله ػلیِ ـ هشهَم كشهَدُ
دس ًتاتخاًِ ػوَهی هشحَم پذسم هلوی  1411هْشهاُ  1تشاتش  1333هحشم الحشام  13پیص اص ظْش دٍضٌثِ 

 گشدیذ.
الً ٍآخشاً ٍظاّشاً ٍتاطٌاً ٍغلی اّله ػلیِ هحّوذ ٍآلِ الطّیثیي الطاّشیي الوؼػَهیي. ٍّ  ٍالحوذّله أ

  
                                                           

 .111، ظ1، دداًطوٌذاى ٍ تضسگاى اغلْاى. 11
 .11، ظسرال اغلْاى؛ 34، ظتزًشٓ الوثَس. 13
 .تثیٌیذ 131، ظ4، دداًطٌاهِ تخت كَالد اغلْاىضشح حالص سا دس . 11
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 اىـِٔ اصفْـَزُٔ علویـاد حـام تسلیت استـپی
 حضرت آیةاّله حاج ضیخ ّادی ًجفی ـ دام ظلِ ـ

 
 اّله الرحوي الرحینتسن 

 إًا ّله ٍإًا إلیِ راجعَى
 خفتٌدسرایاى ّوِ  افسَس کِ افساًِ

 
 اًدٍُ کِ اًدٍّگساراى ّوِ رفتٌد 

تِ جَار رحوت ـ طاب ثراُ ـ دتاقر کتاتی د هحوّ الطاى آقای دکتر سیّ  استاد عظین 
 .کٌٌد حق پیَست ٍ ّوِ دٍستداراًص در غن فراقص هَیِ هی

اٍ استاد هسلن ادب ٍ تاریخ ٍ ضارح تسرگ ًْج الثالغِ ضریف ٍ از یادگاراى اساتید 
ٍ ًَادُ  ـ ُس سرقدـ تسرگی چَى فقیِ پارسای اصفْاى هرحَم حاج آقا رحین ارتاب 

س قدـ دعلی ًجفی هعرٍف تِ ثقة االسالم دختری هرحَم آیةاّله العظوی حاج ضیخ هحوّ 
ی تسرگَارش هرحَم آیةاّله حاج ضیخ هْدی ًجفی یادر تسیاری از اهَر از د ٍ ـ ُسر

 الگَ گرفتِ تَد.ـ طاب ثراُ  ـ
 ِٔ اًدیطوٌداى ٍ هتفکراى دیٌی ٍ تازهاًدگاى ٍ  ایٌجاًة ایي فقداى تسرگ را تِ جاهع

خاًَادُ هحترهطاى تسلیت عرض ًوَدُ دٍام عور ٍ عستطاى را تِ ّوراُ غفراى ٍ رضَاى 
 ن.ًوای لت هیأز ذات رتَتی هسالْی ترای آى اًدیطوٌد فقید ا
 اعاش سعیدا ٍهات سعید

 ِٔ  م.د ٍ آلِ علیْن السالتوحوّ  رضَاى گَارای ٍجَدش تاد تْطت ٍ رٍض
 

 یّادی ًجف ـاصفْاى 
9313191/3 


