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خوانيد متن سخنراني آيةاهلل  آنچه در اين مقال مي
باشد كه در شب  مي مدظلهحاج شيخ هادي نجفي 

مراسم هفت آيةاهلل عالّمه سيّد محمّدعلي 
در اصفهان مسجد صاحب روضات  روضاتي

 ايراد شده است. 4/5/19در تاريخ 

 

 رمحن الرحیمعوذ باهلل من الشیطان الرجیم، بسم اهلل الأ

د و يبنا أدنا و نبی  علی سی   ةاحلمد هلل رب العاملنی و السالم و الصال القاسم حمم 

مجعنی أعدائهم أعلی  ةالدائم ةلعنالالطیبنی و الطاهرین املعصومنی و ههل بیتأعلی 

 من اآلن إلی قیام یوم الدین

الکریم:    هکتابفی قال اهلل تعالی                 

      
2 

شب هفت مید عل: و دانش، تحقیق و قل:، دانشمند بزرگوار، عالمره محقرق،   

بنا نبوده است مر    باشد، و می آمۀاهلل میحوم آقای حاج سید محمّد علی روضاتی

دند چند کالم مجلس که آمدم به م  امی کی داخلکن:.  محتیم تصدمعدر ام  مجلس 

اطالعری نداشرت: کره    نیرز  و تا قبل از ورودم به ام  مجلس م  خرودم   :صحبت کن

بنرابیام  دوسرتاو و رفقرا صرحبت را      .صحبت کرن: بامست در ام  محفل مقدس  می

                                                 

صاحب هدامۀ المستیشدم  نوشت: از  ای که بی تبصیة الفقهاء شیخ محمّدتقی جد . در مقدمه1

 .11، ص1چنی  تعبیی نمودم. ر.ك  تبصیة الفقهاء، ج میحوم آمۀاهلل سیّد محمّدعلی روضاتی

 .11ی المجادلۀ، آمه  . سوره2



«2» 

 

ارتجالی حساب کنند و از قبل آمادگی بیای صحبت نبروده اسرت لکر  بره واسر ه      

بنده و بی هی کسی که در ام  شهی و حقوقی که ام  مید بزرگ بی همه ما و بی شخص 

ام  مید برزرگ بری    ند،ا ام  کشور و در ام  آمی  و مذهب اهل تحقیق و تفحص بوده

گیدو ما همه حق دارد پذمیفت: چند کلمه صحبت کن: شامد گوشه ای از حقوق بری  

برا اسرتمداد از روپ پراك و    و ذو اهلل إکیاو امشاو را بی خودم و بی دوستاو دمگیم ب

 خودش بتوانی: که ادا کنی:. م هی

در حدی کره گنجرامش مجلرس باشرد از امر        3شرح حال مختصرابتدا مک 

رجرب اسرت سرالیوز ودد      سریزده: کرن:. وددترش در روز    بزرگوار عیض می

 است. در اصفهاو ق1331امییالمؤمنی  علی ب  ابی الب در سال  شممود

ش: روضراتی چهارسروقی   اهلل آقای مییزا محمّد هاۀدر بزرگوارش میحوم آمپ

در نجف اشیف مشغول تحصیل بودنرد میاتبری از علر: و دانرش را      ق1331متوفی 

  ما اند به خاطی حائز شدند و از شاگیداو میحوم آمۀاهلل العظمی آقا ضیاء عیاقی بوده

بره مر    ی تسلیت میحوم آقا ضیاء عیاقی را مک وقت خود میحروم اسرتاد    که نامه

میحوم آقای آقرامییزا   و اداست ه جد مادریبا ضیاء عیاقی نشاو دادند که میحوم آق

امشراو    را تسلیت گفتره بودنرد   ش ر پدر استاد ر محمّدحس  چهارسوقی فو  داماد

و مدرسه آخونرد  نجف اشیف در کوفه هستند و چند سالی  (شط)غیمق در رودخانه 

                                                 

بی کتاب  هانبخشی دانشمند ارجمند استاد آقای جوما ج شیپ حال مأخوذ از مؤخیه. 3

است که به کوشش صدمق محتیم حجۀادسالم و المسلمی  آقای « اسنادی از خانداو روضاتیاو»

 توسط انتشارا  انصارماو در ق: منتشی شده است. 1312در بهار  دکتی رسول جعفیماو
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ما ام  پدر ی ها ه: مباحثهاز  کوفه شدند و بیخیبه هی حال غیمق شط  .ساک  بودند

مجتبری  حراج شریخ   میحوم آمۀاهلل آقای عبارتند از  را بخواهی: نام ببیم: دوستانش 

محمّدباقی ن نزی، میحوم آمرۀاهلل آقرای حراج    شیخ لنکیانی، میحوم آمۀاهلل آقا حاج 

و شررامد  امنهررا دوسررتاو پرردر .ری بودنررد ای کرره در شررهی محمّرردباقی کمرریهشرریخ 

 بودند.های میحوم پدر امشاو  مباحثه ه:

الردم  فیزنرد    د جرالل محمّدهاش: فیزند میحوم آمۀاهلل آقای سریّ  ازیآقای می

د محمّردباقی  مسیح چهارسوقی فیزنرد آمرۀاهلل العظمری سریّ    حاج سیّد میحوم آمۀاهلل 

 .استاد ام  نسب پدریخوانساری چهارسوقی )صاحب کتاب روضا  الجنا (. 

رسروقی اسرت کره در    میریزا حسر  چها  دختی مادر امشاو  مادري.نسب اما 

شناسند و خود استاد مک کتابی در شریپ   همه امشاو را می شهیاصفهاو پییمیدهای 

و سالیاو درازی  «نامه آمۀاهلل چهارسوقی زندگی» به نام اند حال جد مادرمشاو نوشته

است که منتشی شده است. آقای مییزا حس  چهارسوقی ه: که فیزنرد میحروم آقرا    

ت معنی پدر و مادر استاد هری دو پسریعمو و دختیعمرو    مییزا مسیح چهارسوقی اس

گیدد. چریا در خوانردو    هستند و هی دو نسبشاو به آقای آقامسیح چهارسوقی بیمی

رسد توجه  ی امنکه آقاماو بدانند مک کسی که به میاتبی میطبه خا ؟تأکید دارمنسب 

گومی: راه بیای  یما نمکه خانواده و محیط تیبیت در آو بسیار مؤثی است، فیمامید  می

هلل راه تحصریل براز   اآمند بسته است نه بحمرد  های غییعلمی می کسانی که از خانداو

رود. اما پیواضح است آنهرامی کره    کند جلو می است. هیکسی درس بخواند تیقی می
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خانداو علمی هستند طیمق بیای آنها هموارتی است  و تیدمدی در ام  م لب نیست 

 تا صاحب روضا  عیض کیدم. لذا نسبشاو را خدمت شما

تحصریال  جدمدشراو را ترا اواخری دبییسرتاو انجرام       استاد  امّا تحصيالت:

شوند و اشتغال به تحصریل   دهند. بعد از اواخی دبییستاو در حوزه علمیه وارد می می

کنند از کسانی که آمۀاهلل روضاتی در نزدشراو مقردما  را خواندنرد اطرال       پیدا می

در  و. بودنرد  های بزرگتری امشراو در آو وقرت اصرفهاو     تاً طلبهچندانی ندارم: قاعد

صول میحوم آقا شریخ محمّدحسری  مشرکی     دی علمیه اصفهاو درس معال: ا حوزه

آبادی در  شوند. شیپ لمعه میحوم آقای آقاشیخ محمّدحس  نجف حاضی می (مقدس)

 هبرۀاهلل هینردی، مکاسرب   شریخ  میحروم  بزرگ و همچنی  شیپ لمعه  همدرسه جدّ

ای صلصرالی. مکاسرب امشراو را هر: حاضری       محمّدرضا جیقومهشیخ میحوم حاج 

کنند. عازم شهی  شوند. بعد از امنکه چند سالی در حوزه علمیه اصفهاو تحصیل می می

شوند. در آنجا باز مقداری از دروسی که از اصفهاو ناتمام مانده اسرت   مقدس ق: می

صردوقی را حاضری    حاج شریخ محمّرد   آمۀاهللکنند. شیپ لمعه میحوم شهید  تمام می

اسرتفاده  د محمّدباقی سل انی میحوم آمۀاهلل آقای سیّرا از درس شوند. و مکاسب  می

و همچنی  مقداری از رسائل و مکاسب را در نزد میحوم آمۀاهلل آقای مییزا  کنند، می

شروند.   ابوالفضل زاهدی قمی و کفامه میحوم آمۀاهلل مجاهدی را در قر: حاضری مری   

کننرد. ومقرداری    شاو را در ق: تمام می ابیام  شیپ لمعه، رسائل و مکاسب و کفامهبن

ی مؤسرس   زاده ، آمۀاهللمزدی شیخ میتضی حائییحاج ه: کفامه میحوم آمۀاهلل آقای 

کننرد درس   شوند و پس از امنکه دروس س ح را تمام می حوزه علمیه ق: حاضی می
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آمۀاهلل العظمی آقای حاج آقا حسری   خارج را در محضی میجع اعالی تشیع میحوم 

 د.نشو حاضی می بیوجیدی

بنده توانسرت: آنهرا را    ۀًلاام  اساتید امشاو تا آنجامی که در اختیار بود و عج

 استخیاج کن:.

 3به اضافه ام  بزرگوار اجازه روامت دارد. شیعه نفی از مشامخ روامت  22از 

شوند البتره از بیخری نیرز     نفی می نفی از أعالم أهل سنت و جماعت که مجموعاً سی

مک اند   معیفی کیدهاند  در اجازا  مفصلی که میقوم فیمودهرا  آنها وشفاهاً مجازند، 

که  اند بیای میحوم آمۀاهلل آقای حاج آقا حس  امامی اجازه مفصل میقوم فیموده

نراب  زاده معظ: ج اند بیای آمۀاهلل چاپ شده و اجازه مفصل دمگیی ه: میقوم فیموده

و امیدوارم: آو ه: به چاپ بیسد. توی ام  دو تا  آقای حاج آقا حس  مظاهیی

عمروم و   از حیث تیاج: بری  امر  دو   اند که  ی مفصل که امشاو میقوم فیموده اجازه

ام: مشامخ خودشاو  موجود است و ت بیقش کیدهدو است چوو هی  هوج م خصوص 

ی روامرت و   ع متوفی ام  بزرگوار اجازهکنند از بسیاری از میاج را به تفصیل ذکی می

نقل حدمث دارد. و منحصی به اجازه روامت ه: نیست آنچه که حافظره نراتواو بنرده    

دهد در منزل خودشاو دفتیی از اجازاتشاو را به بنده نشاو دادنرد کره در    اجازه می

آقرای  العظمری  ی اجتهادی بود بیای آمۀاهلل روضاتی از میحوم آمۀاهلل  ام  دفتی اجازه

مدرسره خودشراو بریای    در که در نجف اشیف و  الغ اء حاج محمّدحسی  کاشف

 صادر شده بود.سالگی  بیست و چندامشاو شامد در س  حدود 
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حس  چهارسوقی سیّد فیمودند با جد خودماو آقای حاج  آمۀاهلل روضاتی می

در  الغ راء  رفتی: نجف اشیف زمار  و آنجا آمۀاهلل آقای حاج محمّد حسری  کاشرف  

 .اند کیدهمیقوم یای امشاو اجازه اجتهاد سالگی ب 22نجف اشیف در س  حدود 

شریخ  ی امشراو را بخرواهی: بشرمارم: غیری از میحروم حراج        مشامخ اجازه

حس  چهارسوقی عبارتنرد  سیّد الغ اء و غیی جدشاو آقای حاج  محمّدحسی  کاشف

  از  میاجع متوفی آما  عظام

الردم  عراملی،    شریف سریّد عبدالحسری    وم سیّد صدرالدم  صدر، میح یآقا

شهیستانی، میحوم آمۀاهلل آقای آقاسید محمّد هرادی میالنری،    سیّد هبۀالدم میحوم 

آقامییزا ابیاهی: اص هباناتی، آمۀاهلل د جمال گلپامگانی، میحوم میحوم آمۀاهلل آقای سیّ

ارم: وقرت  میحوم آمۀاهلل آقا سید محس  حکی: و بسیار دمگی که اگی بخرواهی: بشرم  

 گییم:. آقاماو و دوستاو را می

خواه: به شما بگوم: میدم اصفهاو، دانشمنداو، علمراء، اهرل تحقیرق،     چه می

ی چهارسوق  بزرگواراو، گوهی گیانبهامی را از دست دادم:. درست است که در گوشه

 هرای اطریاف   آقامانی که کاسب توی ام  دکراو  ،دمدند می را پییمیدی میدم اصفهاو

صبح ما عصی بیای ر حالشاو خوب بود که آو اوامل ر  دمدند میها  بعضی وقت ،بودند

آمدند امر  اواخری مامحتراج زنردگی خودشراو را تهیره        قدم زدو از خانه بییوو می

سالی ه: بود همسی گیانبهای خودشاو را کره واقعراً    11رفتند  کیدند. به خانه می می

از دست داده بودند و بره تنهرامی در    ار ام  همسی و مادر بزرگوار ،زو فداکاری بود

ام  خانه انیس و مونسشاو جز کتاب و جز م العه و جز تحقیق و جرز کسرانی کره    
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کس دمگیی نبود. شما مریدم اصرفهاو قردر     ،کیدند به امشاو بیای تحقیق میاجعه می

 !امد شاءاهلل دانسته وإامشاو را 

زه بفهمری: کره مرک    دهی: ترا  چیا ما بامد همیشه مک کسی را که از دست می

از  ، حتّر  بکرن: از کسی ای  خواه: گالمه ام:. م  نمی چنی  شخصیتی را از دست داده

خواندند م  خرودم   کسانی که در مسجدی که امشاو اقامه جماعت داشتند و نماز می

مادم است سی تیك مسجدی که امشاو فیموده بودند خود م  با بعض آقاماو آمردم:  

دستاو مبارك امشاو را بوسیدند استدعا داشتند. خرواهش  هیئت امنای مسجد آمدند 

ی خودشاو میحروم آمرۀاهلل   مّدر مسجد جد اُو تمنا که امشاو تشیمف بیاورند ظهیها 

کیدند اقامه کنند. اما  محمّدهاش: چهارسوقی نماز ظهیشاو را که اقامه می ازیآقای می

جد شامد نداشرتند و اد از  حال امنکه بیامند مس یاستاد دل و دماغ نداشتند دمگ یدمگ

کیدنرد،   م  خودم شاهد بودم که استدعا مری  ،طیف میدم اظهار محبت و دوستی بود

کیدند. هیئت امنا آمدند دسرتاو امشراو را بوسریدند. امرا حراد امشراو        خواهش می

ها متیاک: شرده   بیماری یخاطی شامد اشتغاد  علمی بود شامد به خاطی امنکه دمگ به

 که دمگه نپذمیفتند و مسجد حاضی نشدند. ود و لذامساعد نب ،بود

هلل مرا بره قردر    ابیای آمۀاهلل روضاتی رفت  به نماز جماعت نیست بحمرد  مه:

کفامت امام جماعت دارم: شخصیتی مثل آقای روضاتی بامد به نوشرت  و تحقیرق و   

دوسرتاو دانشرگاهی کره در     ،اهل علر:  اوآقام به تألیف خودش اشتغال داشته باشد.

د محس  امی  عاملی شوم کالمی را که میحوم آمۀاهلل آقا سیّ لس هستند مادآور میمج



«1» 

 

نوشرته   آمۀاهلل آقاسید محمّد جرواد عراملی   4«ۀمفتاپ الکیام»ای که بی  در مؤخیه

گومد   کند می نقل می ۀی صاحب مفتاپ الکیام ی آو کتاب از قول نوها هؤخیم دراست 

تمام اهرل خانره را   و ی ما را  اذاو صبح همه سیّد جواد عاملی جد ما مک ساعت به

زو و مید بلند شومد بریای نمراز شرب.     ،گفت اهل خانه بلند شومد کید. می بیدار می

 کند، بیدار می زند همه را بیای نماز شب دمدم: جدماو همه را صدا می گومد ما می می

خودش  .امه نماز شبها را بیدار کید بیای اق ا بعد امنکه همه را بیدار کید حتی بچهامّ

در شریپ قواعرد    ۀنشست و مشغول نوشت  مفتراپ الکیامر   رفت پشت میزش می می

کیدم که جد بزرگوار صاحب  ضگومد م  بچه بودم به امشاو اعتیا شود. می عالمه می

وقتی ما همه بیدار شدم: خود  به جای امنکه نماز  ،کنید مفتاپ شما همه را بیدار می

نوشت  ام  کتراب    فیموده بود ؟شوی ل نوشت  کتابت میروی مشغو شب بخوانی می

بامست  . شما نماز شبتاو را بخوانید م  میاست بیای م  از نماز شب اهمیتش بیشتی

کتاب: را بنومس:. آمۀاهلل روضاتی اگی سنی  آخی تیك محیاب و منبی کیدند مه: نیست 

اد. حتری مرادم اسرت    مه: ام  است که تا لحظا  آخی قل: از دستاو ام  میحوم نیفت

ی آخیی که برا   ی بعدی شب اول قبی امشاو بود. جمعه ی آخیی که شب جمعه جمعه

تعدادی از دوستاو مشیف شدم: بیای احوالپیسی ام  بزرگوار و وارد شدم: و تروی  

عالم أو کتاب تازه چاپ شده امشاو تعلیقاتشاو بی طبقا  بستی بیماری افتاده بودند. 

در تهیاو چاپ ، «طبقا  أعالم الشیعۀ تکملۀ»به نام تهیانی که شیخ آقابزرگ  ۀالشیع

حاج شریخ  مجلس شورای اسالمی را جناب حجۀادسالم آقای کتابخانه شده توسط 
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ای از قبل فیستاده بودند از همراو   جعفیماو آوردند و به امشاو دادند و نسخهرسول 

تکملرۀ  امنجا ترا برا هر:    تماس گیفته بودند که بیا  3بستی بیماری با مکی از دوستاو

اغالطرش   ،را که چاپ شده مقابله کنی: ببینی: نسخه غل ی دارد ۀعالم الشیعأطبقا  

 آورا مادداشت کنی: اگیچه هیگز نتوانستند ام  کار را خودشاو انجام بدهند امرا بره   

نوشته و  صدمق گیامی گفته بودند شما بیومد ام  را تصحیح کنید از روی نسخه دست

د تا اغالطش گیفته شود معنی ام  بزرگوار تا آخیم  لحظا  حیا  مرادی  بعد بیارم

 خودشاو قل: و کاغذ از دستشاو نیفتاد.

مانده است از قدم: به مادگار ذه  م  در آمۀاهلل روضاتی است و  زام  جمله ا

آقا در خانداو ما کاغذ مقدس است. کاغذ مقدس است. ام  جملره مراد      فیمودند

رمزم: امنها را نگره   های خودماو را دور نمی پاره یمودند ما حتی ورقف باشد. و لذا می

 دارم: کاغذ تقدسی دارد. می

هرامی   تریم  خانرداو   دانید خانداو روضاتی در اصفهاو مکی از عیمق ما میش

از  است که نه در اصفهاو و نه در امیاو بلکه در مذهب تشریع وجرود دارد. بسریاری   

هلل هنوز ه: مفاخیی در ام  خانداو وجرود دارد.  احمدشاو علمای بزرگ بودند و بام

شنومد. علمرا کره    غیض امنکه بدانید عزمزاو، بیادراو، خواهیاو که صدای م  را می

هرای علمری    دانند قدر شخصریت  . اساتید دانشگاه که شیف حضور دارند مینددان می

نشینی: و افسوس خودماو را قبل از امنکه از دست ما بیوند بدانی:. چیا همیشه بامد ب

ای از  بامست تشییع جنازه چیا می !اند بخورم: و بعد از میگ تازه بفهمی: امنها که بوده
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ای کره از   کن: به تشییع جنازه بیهبخواه: بامد تشدان:  استاد صور  بگیید که م  نمی

همی  جرا اعتریاض خرودم را    از م   .شد موسی ب  جعفیحضی  امام جدشاو 

کن:. به شهیداری  اعالم میمسئول   در تخت فودد به همه آقاماو رسان: به منع دف می

کن: هیچ قانونی بی منع دف  در تخت فودد وجود ندارد. چیا مانعنرد   محتیم اعالم می

تخرت فرودد دفر      درهامی که قبی دارند مقبیه دارند  که علما و بزرگاو و شخصیت

فونی  در تخرت فرودد را   های گذشته  و مرد  چیا ارتباط نسل حاضی و نسل ؟شوند

کار است. البته آمۀاهلل روضاتی برا مجروز در    درهامی  مک دست ؟!کنند دارند ق ع می

باد سی قبی جدشاو دف  شدند و به قرول   ،ی جدشاو صاحب روضا  در بقعه مقبیه

مکی از اقوامشاو خود میحوم صاحب روضا  امشاو را بید پیش خودش که کنرار  

 ،ا  دف  بشوند. بیای امشاو ه: مجوز صادر شده برود خودش باد سی صاحب روض

عمل ما ام  را مک  ؟!شود می ق عاما چیا ام  ارتباط نسل حاضی و تخت فودد دارد 

ی دفر    تخت فودد هنوز جا دارد. هزاراو نفی جا دارد. چیا اجازه ،دانی: می جاهالنه

ر مدظلره ر   یی  شود علمای اصفهاو چند سال پیش خدمت مقام معظ: رهبر  داده نمی

ها بیای کسرانی کره    فیستادند. و اقالً بیای شخصیت ای منع عیمضهبه جهت لغو ام  

مقبیه دارند بیای کسانی که بقعه دارند. بیای کسانی که فضا موجود اسرت. هیکسری   

خواهد بیود باغ رضواو بیود. کسی جلوی دف  در باغ رضواو را نگیفته هیکری   می

هرای   تخت فودد دف  بشود. داقل بیای شخصیتو مد خواهد تخت فودد بیا ه: می

کنی: چیا باعز  و احتیام  مگی ما دارم: چه تشییع می مخفیانه.چیا  شبانهعلمی چیا 

ی صاحب روضا  بگومند زود ببیمد زود  ی مقبیه چیا جنازه دم کوچه ؟!تشییع نکنی:
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ترو لنردو وسرط شرهی لنردو      تمام شهیهای برزرگ دنیرا    در ؟دنچیا زود ببی !ببیمد

 ودشر  جور شد آنها بهداشت سیشاو نمی چهکنند.  میده دف  می در آوامست که  مقبیه

ها را نزنید. مرک قردری برافکی کرار بکنیرد.       شود. ام  حیف ما بهداشت سیماو می

تلك » یامیدوارم که ام  اعتیاض م  به گوش آنهامی که بامد بیسد، بیسد. حاد دمگ

ر   ة  ق  قش  ش   د  ْت ه  رَّ  رها کنید. بود، 6«ْت ثم  ق 

بریش از  شامد  ،عنواو 32گیانبهامی دارند. تألیفاتی که متجاوز  تأليفاتاستاد 

جلد تألیفا  امشاو است. صدمق گیامی جناب آقرای جعفیمراو رمریس محتریم      32

اگری تعلیقرا  امشراو را بری       فیمرود  میمجلس فاتحه همی  جا  درکتابخانه مجلس 

شود. شما دوستاو آقاماو  مجلد کتاب می 22جمع کنی: متجاوز از های دمگیاو  کتاب

چوو  ی است،تی و دشوارتی دانید تعلیقه نوشت  بی کتابی از مت  نوشت  کار سخت می

شرود تعلیقره. مرا     شما بامد مت  را بفهمید بدانید. نقاط ضعف مت  را بگییی. آو مری 

ما  علمی ام  بزرگروار را  ی بی مت  اضافه کنی. در هی صور  خد معلوماتی اضافه

 خوان:. گیچه وقت ه: گذشت. ای را سیمع می م  فقط گوشه

جرد بزرگوارشراو را    «روضرا  الجنرا   »سالگی  22سالگی حدود  19در 

چاپ سنگی کیدند. ام  چاپ سنگی توسط آقا سید سعید نامینی بهتیم  چاپ سنگی 

 روضا  است.

والهدی کلباسی را چاپ اولرش  میحوم آمۀاهلل اب «سماء المقال»سالگی  21در 

 را امشاو کیدند.

                                                 

 ی سوم. البالغۀ، خ به . نهج1
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جرد مرادری    «زندگینامه آمۀاهلل چهارسروقی »سالگی  21باز هماو حدود در 

 خودشاو را منتشی کیدند.

مک جلرد  در را  «جامع ادنساب»ش 1333سالگی سال  22سال بعدش در 

 منتشی کیدند.

آبادی  معل: حبیبمیحوم  «ثارمکارم اآل»بعد از آو از آثاری که منتشی کیدند 

منرزل امشراو سراک  برود.      دردانند میحوم معل: اواخری عمریش    است. دوستاو می

 13و  12دو قریو  هرای میجرع در تریاج:     مکی از کتراب  «ثارمکارم اآل»مجلدا  

ی امشاو ما تنظی: شد ما حرداقل بره چراپ فیسرتاده شرد و آمرۀاهلل        خانه هجیی در

ی مجلردا    امیردوارم: تتمره   مفیدی دارد روضاتی بی تمام مجلداتش تعلیقا  بسیار

 با تحقیقا  استاد چاپ شود. عل:میحوم م «ثارمکارم اآل»

میحوم آمۀاهلل آقرا سرید محمّرد مقردس را امشراو در سرال        «األوائل»کتاب 

های میحوم آقای مقدس پیش  مادداشت ،ش تدوم  کیدند. کتاب نامیتبی بوده1332

و تیتیبی ندارد. آمۀاهلل روضاتی با خروو دل   ها هیچ نظ: م  است اآلو. آو مادداشت

 اند. اند و به دست چاپ سپیده امنها را میتب کیده

حدمث ثقلینش و سفینه را و همچنی  هندی مییحامدحسی   «بقا  ادنوارع»

 مجلد حدمث منزلت را در شش جزء امشاو منتشی کیدند.

ک ش مرک تر  31میحوم جدشاو دارند که در سال  «شیپ بی روضا »مک 

روضا  که مک جلدش را امشراو برا تعلیقرا      تمامجلدش چاپ شده. و ای کاش 

 شد واقعاً مک اثی ماندنی بود. می جور چاپ منتشی کیدند ام 
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. منحصری بره کتابخانره    «هرای اصرفهاو   های خ ری کتابخانره   فهیست کتاب»

هرا را   خودشاو ه: نیست. امشاو هیجا توی اصفهاو کتاب خ ی دمده بودنرد کتراب  

رفتنرد از صراحب آو    بعضی از بیوترا  کتراب بروده مری     دراند. حتی  ت کیدهفهیس

آمدنرد فهیسرت    گیفتنرد مری   کتابخانه پنج تا پنج تا، ده تا ده تا کتاب را امانرت مری  

گیداندند ام  پنج نسخه، ده نسخه را.  ی بعد بیمی نوشتند هفته کیدند توضیحا  می می

فهیسرت  »کیدنرد. و   دنرد و فهیسرت مری   آم گیفتند مری  پنج تا، ده تا نسخه دمگی می

ف و ها نیست که فقط مرک اسر: مؤل ر    امشاو مثل بعضی از فهیست «های خ ی کتاب

کتاب و تارمخ خت: نسخه و اس: ناسخ و تعداد س ی و نو  جلد و امنها داشته باشرد.  

هرا را بره    بینیرد بسریاری از کتراب    می ورق بزنیدشما جلد اول فهیست امشاو را که 

کسانی اولی  جمله  زامشاو اشامد یفی کیدند تفسیی علی ب  ابیاهی: قمی را تفصیل مع

امر  تفسریی علری بر  ابریاهی: قمری، تفسریی         دررسند که  است که به ام  م لب می

شناسی کاملی دارند. نسبت بره   تفسیی نسخه در موردالجارود ه: وارد شده است.  ابی

های  وضیحا  دارند. بعضی کتابصفحه تو فهیستشاو ت 32علی ب  ابیاهی: بیش از 

ای که در اختیار امشاو بوده است. اصرالً مؤلرف را شناسرامی کیدنرد.      دمگی را نسخه

 ،نومسری  دهنرد. معنری فهیسرت مرک فهیسرت نسرخه       کتاب را کرامالً توضریح مری   

 نومسی فقط نیست. مک دائیة المعارف است. فهیست

را تحقیق و تقردم:  جناب مالصدرا  «رساله خلق اعمال»ما  «جبی و تفومض»

 کیدند.

 هندوشاه نخجوانی را تصحیح کیدند. «لفالس بتجار»نسخه بیگیداو 
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. امنهرا نکرا  دقیقری    «دوگفتاردومی  ». «دوگفتار»دو تا رساله دارند به نام 

 دارد.

 کیدند.و منتشی جد بزرگوارشاو را تصحیح  «معارفمناهج ال»قسمتی از 

ا  میحوم پدرشاو میحوم آقرا میریزا   عالمه حلی را با تعلیق «کشف المیاد»

 محمّدهاش: چهارسوقی به چاپ رساندند.

جلد به قل: میحوم شادرواو  2، «زندگینامه عالمه مجلسی»حواشی دارند بی 

که امشاو تعلیقاتی دارند بی ام  کتاب و تعلیقاتشراو برا    الدم  مهدوی سید مصلح

 مت  منتشی شده است.

هرا   که دو تا از مترونی اسرت کره طلبره     «امظّشیپ ن»و  «حاشیه مال عبداهلل»

خوانند تصحیح کیدند و هی دو از طریف   شاءاهلل بگومی: هنوز ه: می خواندند و او می

 در اصفهاو منتشی شد.میحوم آقای شفیعی  کتابفیوشی

ی  جلرد حاشریه امشراو بری ذرمعره      2مجلدا  مخ وطی دارند ام  اواخی در 

ی امشاو در مک مجلد بزرگ بری   پ شد. حاشیهچا« تکملۀ الذرمعۀ»به نام آقابزرگ 

« تکملۀ طبقا  أعالم الشیعۀ»به نام میحوم آقابزرگ تهیانی  «ۀعالم الشیعأطبقا  »

 چاپ شد.

اصفهاو و دانشمنداو اصفهاو و علمای اصفهاو و خانداو جلیل روضاتی بامرد  

یف شناس بزرگ شیعه در نجرف اشر   به خود ببالند که شخصیتی در اصفهاو بی کتاب

اگی بی قلر:   ینومسد. نکات بی آثار او تعلیقه میو میحوم آمۀاهلل شیخ آقابزرگ تهیانی 

هرای اصرفهاو در اختیرار امشراو نبروده.       چوو کتابخانهرفته است میحوم آقابزرگ 
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فیستند  می ۀم  ذرمعوتد درها در اختیارش نبوده. آمۀاهلل روضاتی نکاتی را ه:  نسخه

استفاده کیده کتابخانه  ۀهامی که صاحب ذرمع از کتابخانه بیای امشاو. نگاه کنید مکی

 2تصحیحاتی دارند تعلیقاتی دارند که در  ۀآمۀاهلل روضاتی است و ه: بعد چاپ ذرمع

 ،ۀطبقا  اعالم الشیع گونه همی  مجلد تعلیقاتشاو به چاپ رسید. و

 ،«البالغه نهج»تحقیق مت  

 ،ابدر انساست کتابی  «یدجالمُ»تحقیق و تصحیح 

 ،«ابیکدمواو ا»

 ،بیای شیخ اعظ: انصاری «شیپ حال»مک 

. آمرۀاهلل روضراتی اهرل    معصوم 13فضائل و زندگینامه  «ةعتی  طاهی»

 است. معصوم پاك 13ودمت بودند. و لذا مکی از آثارشاو زندگینامه و فضائل 

جازا  بحار است. و اجازاتی است کره  إکه مستدرك مجلد  «بیاررماض األ»

 جازا  بحار.إاند در استدراك بی مجلد  تدوم  کیدهامشاو 

 اگی بخواهی: بگوم: تا سحی بیای شما در فضائل و مناقب آمۀاهلل روضراتی 

ی اصفهاو هنوز ه: گوهیهامی  سخ  بگومی:. اما کفامت است. فقط بدانی: که ما گوشه

لعظمری  هامی دارم: که مثل دمشب در ق: در دفتری آمرۀاهلل ا   دارم:. هنوز ه: شخصیت

بیای آمۀاهلل روضاتی مجلس خرت: منعقرد کیدنرد و بره حسرب       مدظلهسیستانی آقای 

ما خودشاو شریکت   أدام اهلل ظله:اطالعی که بنده دارم از طیف تمام میاجع معظ: تقلید 

هرامی   ی اصفهاو مک چنری  شخصریت   کیدند ما نمامنده فیستادند. ما هنوز در گوشه

هسرت.  جمرع  و اگیینرد. حواسرت   مهیی قیار می ها مورد بی دارم: اگیچه بعضی وقت
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خرواه: بعرض    گییند. و م  امنجرا نمری   مهیی قیار می ها مورد بی اگیچه بعضی وقت

 ها را بگوم:. اما هنوز ه: میدم اصفهاو گوهیشناسند. مهیی بی

هرا پریش از    هنوز ه: کسانی در اصفهاو هستند که هی هفته مک مدتی جمعره 

شدند شرمع وجرود امر  مرید برزرگ را       ها حاضی می ها، مک مدتی شنبه ظهی جمعه

دمردی   کیدند. مک وقت می زدند و از وجودش استفاده می وار دورش حلقه می پیوانه

بامست چند ساعت م العه کنی: تا پیدا کنری:. امرا پریش آمرۀاهلل      مک م لبی را ما می

هر:   گفتند و شامد حتی قبرل و بعردش   ای که می رسیدم: با مک کلمه روضاتی که می

: ترا  مکید کیدند. آو م لب را بامد پنج ساعت م العه می زاپ و مک شوخی میممک 

امشاو با مک جمله م لب را بیای م  و بیای امثال م  و دوستاو مر    ،:یبیس آو به

 کیدند. رحمۀ اهلل علیه. می حلّ

کشید ترا   آمد و عمیشاو به درازا می ای کاش ام  بیماری به سیاغ امشاو نمی

بینی: امیوز مک  امّا متأسفانه میکیدند. یق و اساتید از امشاو بیشتی استفاده میاهل تحق

 ، وندکن میتا فیم منتشی  2صفحه،  32صفحه  32های  کنند جزوه میچیزهامی منتشی 

دانر: مر  نجرف برودم از اصرفهاو چیرزی        نمی ،اند هامی ه: رومش گذاشته مک اس:

 ود،مشکلی امجاد نش ود،درست نش   شیّاصفهاو بیای م درگوم: به جهت امنکه  نمی

ام  شهی زندگی کنی:. دوستاو ما از نجف اشیف توی جلسه حاضیند. در  دربناست 

آقا ام  کتاب اگی از حروزه    گومند ها می خواهد منتشی شود نجفی نجف اگی کتابی می

 وشود بامد مک کتاب وزمنی باشد. که اگی نرام حروزه علمیره     علمیه نجف منتشی می

. اقالً بامد مک چیزی باشد مثل مستمسک عریوه  شود میاب از حوزه نجف منتشی کت
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 32ای باشرد. آو وقرت    آقای حکی:. بامد مک کتاب وزم  و شامسرته  آمۀاهلل میحوم

جیبی، پالتومی، رقعی، کمتی، بیشتی. شما را به خردا قسر: آبریوی     کتاب، ق عِصفحه 

که مک وقت از  7هاوفحوزه علمیه اص . اگی بناست چیزی به نامنبیمد حوزه علمیه را

 محفوظ بماند.حوزه علمیه نجف سی بوده منتشی شود. بامد آبیوی حوزه 

 ندآمد آمۀاهلل روضاتی آبیوی حوزه علمیه اصفهاو بود. از هی جای دنیا که می

گفت آمۀاهلل روضاتی. از نجرف وعریاق    آمد می آمۀاهلل روضاتی. از مصی می ند گفت می

در  آبیو باشی: بریای مرذهب. امرام صرادق     آقاماو، ماآمد.  مه میآمد از سور می

. نره امنکره بریدارم: مرک     8«وال تكونوا شيینا   زینا  کونوا »فیمودند  روامت صحیحه 

صفحه، ق ع رقعی، پالتوئی. بعرد هر: بره اسر:      31صفحه،  11صفحه،  32چیزهامی 

مرک   ،ی مرک کسری  . اگر کنری:  مینی: چه اد باهلل. بدإحوزه علمیه. د حول و د قوة 

 ای، گوشه ک شخص در مککند. به اس: م چاپ میرا هامی  ی  ورقهنمک چ ،ای طلبه

های حوزه علمیره. بدانیرد حروزه     ف است. امنها را نیاورمد ردمف کتابمک طلبه مؤل 

. د الره اد اهلل.  ..ای دارد چره ترارمخی دارد. اگری شرما     علمیره اصرفهاو چره سرابقه    

امرد.   امد. از در و دهرا  آمرده   به کسی بیبخورد. از کجا آمده خواه: حیفی بزن: نمی

هرامی وجرود    شخصریت امنجرا  خورمد. آو حسابش جداسرت   گیوه میبه مک پشت 

                                                 

های  نمامه کتب مؤل فی  حوزه علمیه اصفهاو سال»هامی که در   . به عنواو نمونه نگاه کنید به کتاب2

معیفی شده که توسط معاونت علمی ر پژوهشی حوزه علمیه اصفهاو منتشی شده است تا « 92-19

 م گیدد.صدق عیامض حقیی معلو

 .3، پ313، ص3، ج، موسوعۀ أحادمث أهل البیت9، پ22، ص2. الکافی، ج1
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هرای   ند. آبیوها حفر  بشرود. کتراب   ا ه. کسانی بودندا . علمامی وجود داشتهندا داشته

امنکه خدای نکیده  هامی که ارزشمند است احیاء کنید. نه بزرگاو را احیاء کنید. کتاب

 م  آبیوی مذهب را ببیم.

هلل آمۀاهلل روضاتی آبیوی اصفهاو و مذهب شیعه بود. و آبیوی خانداو ا بحمد

خواند مک آدمری مثرل    ق: درس می در. آو وقت که جواو بود بود صاحب روضا 

تارمخ اصفهاو نگاه کنید. تازه چاپ شده تارمخ اصفهاو.  درهمامی  الدم  استاد جالل

خانداو روضاتی مک طلبره   چیاغ دودماو 9 گومد شیپ حال خانداو روضاتی می در

محمّدعلی روضاتی. امر    ازیخواند به اس: آقای می ق: دارد درس می درجوانی است 

شرود. و   خانداو روضاتی در آمنده می چیاغ دودماوخواند. ام   ق: درس می دردارد 

فهمرد   شرود. مری   که چیز سیش میالدم  همامی آدمی است  میحوم استاد جاللشد. 

گومد. امر  جرواو    جواو است، اما جواو را که دمده میفعالً آمۀاهلل روضاتی داند.  می

 .مافیدا خدماتی را خواهد کید. رحمۀاهلل علیه

آمۀاهلل روضاتی دلی بسیار پاك داشت. از هیچ کس دلگیی نبود. بسیار پاك و 

هرا   مست. انیس و مونسش فقرط کتراب  سال در ام  خانه تنها ز 11بسیار باگذشت. 

                                                 

. عبار  میحوم همامی 313، مجلد ابنیه و عمارا  ر تکاما و مقابی، ص. نگی  تارمخ اصفهاو9

ی سادا  و مشجیا ،  سلسلهالبته در مجلد  «که امید تیقی در وی بسیار است»چنی  است  

بهتیم  مادگاری که از او باقی مانده »نومسد   ۀاهلل روضاتی چنی  میدر شیپ حال پدر آم 392ص

چیاغ  قیمبٍ پسیش آقا مییزا محمّدعلی روضاتی است که در ق: به تحصیل اشتغال دارد و ع 

 «.دودماو خواهد شد

 که ام  دو عبار  را در اختیار گذاشتند. فید با سپاس از آقای دکتی سیّد محس  قائ:
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هلل محرل دفنشراو بسریار    ابودند و تحقیقاتش. بعد ه: تشییع جنازه را کیدند. بحمرد 

خواستند در تکیه جدشاو صراحب روضرا .    جور که خودشاو می خوب شد. هماو

دسرته   آمد امشب به عال: بیزخ و در قبی آقای روضاتی م  عیض: تمام. اما حیف: می

 ی موسی بر  جعفری   خواه: مک روضه و آو دسته گل را می، ی:هدمه نکن گلی را

. چوو تشییع جنازه ام  مید بزرگ مثل تشییع جنرازه جدشراو،   قیار ده:بیای شما 

 ی موسری بر  جعفری    شد. و لذا م  را به ماد تشرییع جنرازه   موسی ب  جعفی

را  انداخت. و حاد دسته گلی هدمه کنی: به روپ ام  مید. مگی موسی ب  جعفری 

را اعالم کیده بودند که به شریعیاو بیامیرد    چگونه تشییع کیدند؟ موسی ب  جعفی

فیدا امام شما آزاد خواهد شد. شامد شیعیاو در نزدمک زنداو جمع شده بودند مرک  

روی تکره   غرالم ، چهرار  میتبه دمدند جنازه م هی باب الحوائج موسی ب  جعفری 

چال کنار شیعیاو  ی را بییوو آوردند از آو سیاهی م ه . ام  جنازهاند قیار دادهای  تخته

ی م هی را بلند کنند. دمدند سرنگی  اسرت وقتری کره      گذاشتند. شیعیاو آمدند جنازه

امر    و درهرا در زنرداو    کره سرال  بدنی ه نرا عقب زده باشند ببینند چگوآو پوشش 

ه عر ی جامو زنجی ی م هی با غلّ چال بوده. چگونه سنگی  است؟ دمدند که جنازه سیاه

زنرد    هنوز بسته شده است. جنازه را حیکت دادند مک کسی جلوی جنازه صدا مری 

تا امنکه رسرید نزدمرک سرلیماو عمروی     مام شیعیاو است. اام   10.ۀمام الیافضإهذا 

ی کیست؟ اگی مکی  بیند گفت ام  جنازه جور می هاروو. سلیماو دمد که جنازه را ام 

هاشر: اسرت چریا     بیند. اگی از بنی ابی قیمش میهاش: نیست. چیا به سمت مق از بنی

                                                 

 ( چاپ بییو .123، ص19)ج 222، ص31نوار، ج. نگی  بحاراأل12
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است. سلیماو عموی  شود؟ وقتی فهمید جنازه موسی ب  جعفی گونه تشییع می ام 

هاروو فیزند متوکل عباسی عمامه بی زمی  زد. آمد جنازه را با عز  و احتریام بره   

11ما باب الحوائج. ما موسی ب  جعفیمقابی قیمش تشییع کید. السالم علیک  سوی
 

                                                 

، 2از شیخ مفید؛ إعالم الوری بأعالم الهدی، ج 233و  232، صص 2. رجو  کنید  اإلرشاد، ج11
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