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مقدمه

بسم اهلل الرحمن الرحيم

اُن اْلَْم��َواِل َو ُهْم َأْحَياٌء  ع��ن امير المومنين7 : »َي��ا ُكَمْيُل َماَت ُخزَّ
ْهُر َأْعَياُنُهمْ  َمْفُق��وَدٌة َو َأْمَثاُلُهْم ِفي اْلُقُلوِب  َو اْلُعَلَم��اُء َباُقوَن َما َبقِ��َي الدَّ

َمْوُجوَدة«)1(

ــده و الهام بخش  ــي، پرورش چهره هايي بالن ــارات مکتب وح از افتخ
است براي همه کساني که در پي سرمشِق »چگونه بودن« و درس »چگونه 
زيستن« هستند؛ هيچ مکتب و ملتي، از نظر برخورداري از الگوهاي برجسته 

و اسوه هاي تربيتي همچون آيين اسالم نمي باشد. 

شرح حال بزرگان، براي همه سودمند است و آشنايي با فراز و نشيب هاي 
زندگي مردان خود ساخته و مهّذب و رمز و راز توفيق آنان در مسير کمال 
ــت، چرا که اينان در  ــل جوان سازنده تر اس ــد، به خصوص براي نس و رش
ــن و سال و شرايطي به سر مي برند که »الگويابي« و »قهرمان جويي« در  س
ضميرشان زنده تر و زمينه ي سرمشق گيري و شخصيت يابي برايشان بيشتر 

است.
ــته ي  ــته ي تحرير درآوردن زندگي چهره هاي برجس ــن رو به رش از اي

1 . بحار االنوار، ج1، ص188.
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ــيعه که از مفاخر ما به حساب  ــخصيت هاي علمي ش ــالمي، به ويژه ش اس
ــل هاي  ــخي الزم به نياز تربيتي نس مي آيند مفيد بلکه گاهي ضروري و پاس
ــله همايش هاي »ميراث  ــر آنيم تا در سلس ــت. از اين رهگذر ب ــد اس جدي
ماندگار« مفاخر خويش را گرامي داشته، و ضمن پاس داشت و قدر شناسي 
ــوخته، ياد بزرگان از علما  از زحمات خالصانه و خدمت هاي عالمان دل س
ــيعه که در مدرسه علميه امام صادق7 چهارباغ بوده اند گرامي بداريم و  ش
ــر  هم الگوهاي تربيتي و اخالقي را به جامعه عرضه نماييم و زندگي سراس

افتخار آنان را در معرض ديد همگان قرار دهيم. 

سومين همايش از سلسله همايش هاي ميراث ماندگار به نکوداشت مقام 
علمي و معنوي يکي ديگر از مدرسين بزرگ حوزه علميه اصفهان ، مجتهد 
ــتاد تهذيب و اخالق حضرت آيت اهلل حاج شيخ احمد فياض  واالمقام، اس

اختصاص يافته است. 

اين مراسم فرصتي را فراهم مي کند تا جنبه هاي علمي و معنوي و سبک 
زندگي اين شخصيت واال براي نسل هاي متاخر به تصوير کشيده شود.

ــتگي ناپذيري، صفا  خلوص نيت، ارادت به اهل بيت:، تالش و خس
و صميميت با مردم، ساده زيستي در سراسر زندگي عالمانه اين شخصيت 
ــبب ماندگاري ايشان در قلوب مؤمنان  گرانقدر روحاني موج مي زند، و س
گشته است، چنان که با گذشت سالها از رحلت وي، ارادت و محبت مردم 

نسبت به ايشان همچنان روز افزون است.

در اين فرصت بر خود فرض مي دانيم مراتب قدرداني و سپاس خود را 
نسبت به عنايات ويژه رياست محترم حوزه علميه اصفهان حضرت آيت اهلل 
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العظمي مظاهري دام ظله نسبت به همايش هاي گذشته، خصوصًا پيام هاي 
ارزشمند معظم له اعالم داريم.

ــش و گرد آوري اين  ــاني که در برپايي اين هماي ــان از کليه کس در پاي
ــام نمودند خصوصًا بيت مرحوم آيت اهلل فياض و همچنين  مجموعه اهتم
از زحمات و تالش بي دريغ فاضل ارجمند جناب آقاي مهدي آقابابايي که 
ــبک زندگي اين مرد بزرگ را ترسيم نمايد و از  ــته است س به خوبي توانس
جايگاه ويژه مردمي و محبوبيت و موفقيت ايشان رمز گشائي نمايد، کمال 

تقدير و تشکر را دارم.

اميد است اين تالش ها مورد قبول پروردگار متعال و موجب خشنودي 
حضرت ولي عصر/ گردد.

دبير همايش و مدير مدرسه علميه امام صادق7

عبداالمير خطاط
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آيت اهلل فياض در نگاه بزرگان 

آيت اهلل العظمي مظاهري )مدظله العالي(: 

ــاگرد آقاي فياض بودم و به ايشان  ــائل و مکاسب ش من در دروس رس
خيلي ارادت داشتم. 

ايشان خصائصي داشتند، من جمله مال بودن و تقواي معظم له که زبانزد 
بود، ايشان متخّلق به اخالق حسنه بودند و من مدت زيادي که در خدمت 
ايشان تلمذ مي نمودم غيبتي نشنيدم و رذائل اخالقي از ايشان مشاهده نکردم.

و همچنين آقاي فياض داراي نظم خاصي و مقّيد به اين صفت بودند و 
مصداق اين روايت شريف: »اهلل اهلل في نظم امرکم«)1( به حساب مي آمدند. 

آيت اهلل سيد مصطفي مهدوي هرستاني 1:

ــتفاده کنيد؛ ايشان با اينکه سال هاي  از علم و کماالت آيت اهلل فياض اس
ــيار زيادي را تربيت نمودند، هيچ گاه نفرمودند: من  ــاگردان بس متمادي ش
ــتند. ايشان ادعايي نداشتند که  ــتادم و فالن شخص از شاگردان من هس اس

1 . حض��رت اميرالمؤمينن علي7 در وصّيت تاريخي و مش��هور خود فرموده اند: )همه را 
سفارش مي كنم به( نظم دادن به امور خود. )الحياة، ترجمه احمد آرام، ج5، ص 438(.



16

گار
اند

ض م
تي

استاد حوزه هستند و من درس مي گويم.)1( 

آيت اهلل مير سيد حجت موحد ابطحي )دامت برکاته( 

ــوا و فضيلت روحي و  ــمند و دقت نظر و تق به جهت تحقيقات ارزش
ــي پربرکتي را  ــي که در اين بزرگ مرد تحقق يافته بود، حوزه ي درس اخالق
ــيده بودند، که مجمع بسياري از فضال و طالبان علم و کمال و  ــکل بخش ش
ــياري از علما و فضال اصفهان و  تحقيق گرديده بود، و به همين جهت، بس

شهرهاي اطراف، در زمره ي شاگردان ايشان به شمار مي روند.)2(
من قسمتي از فرائد االصول را نزد ايشان خواندم. معظم له اول عبارت 
ــرف و نحو بيان  ــات را از نظر ادبي مانند ص ــپس کلم ــا دقت تمام، س را ب
مي نمودند و شاگردان را تحريک به نکات درس مي نمودند. اين قدر منظم 
ــتگي و  ــتند که اگر خس ــن که داش و دقيق بودند که حتي با آن کهولت س
ــالتي هم در چهره شان نمايان بود به روي خود نمي آوردند و به کالس  کس

درس تشريف مي آوردند.)3( 

سيد مصلح الدين مهدوي 1

او عالمي متين، منظم، موّقر و مؤّدب به اخالق اسالمي بود. عموم طبقات 
ــين به او ارادت داشته و خدمتش را مغتنم  باالخص علما و طالب و مقدس
ــمردند.)۴( قريب ۴5 سال بلکه 50 سال از نزديک او را مي شناختم و  مي ش

1 . به نقل از حجت االسالم و المسلمين سيد يحيي مهدوي )زيدعزه(.
2 . ريشه ها و جلوه هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617. 

3 . مصاحبه نگارنده با آيت اهلل مير سيد حجت ابطحي )زيدعزه(.
4 . اعالم اصفهان، ج1، ص 482.
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ــب فيض مي کردم و هر وقت  ــه او ارادت مي ورزيدم و از محضرش کس ب
مي توانستم به نماز جماعتش حاضر مي شدم.)1( 

دکتر سيد محمدباقر کتابي )زيدعزه(

ــيفتگان علم و ادب از مجلس درس ايشان بهره ها  فضالي اصفهان و ش
ــان در معارف اسالمي مخصوصًا در ادب عربي، فقه  گرفتند. جامعيت ايش
ــيار کم نظير بود و غير از آن همه  و اصول در حوزه ي علميه ي اصفهان بس
ــي به امور مادي و  ــتگي و بي اعتناي ــاني، وارس مراتب علمي و فضائل انس
رياست هاي ظاهري و حقيقت جويي و پارسايي، از همه کردار و گفتار او 

هويدا بود.)2(

1 . تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير، ج2، صص 285 – 286.
2 . رجال اصفهان، در علم و عرفان و ادب و هنر، ص 238.





 والدت و تحصيالت
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ــيخ  عالم رباني، فقيه اصولي و مجتهد محقق، حضرت آيت اهلل حاج ش
ـ .ق برابر با 1285  ــرام 132۴ ه ــد فياض1 در تاريخ 17 ذي القعده الح احم
ــي مطابق با اول ژانويه 1907 ميالدي در محله درب سيد از محالت  شمس

خميني شهر ديده به جهان گشود.)1( 

نسب معظم له

ــن، فرزند مال  ــال مصطفي فرزند مال محس ــيخ احمد فرزند حاج م ش
ــاني، فرزند مال زين العابدين، فرزند مال محمد، فرزند مال احمد  زکي فروش

مي باشد.

پدر آيت اهلل فياض، )مال مصطفي فروشاني سدهي( از عالمان آن زمان، 
ــد و متقي بوده و  ــام جماعت بود. وي عالمي فاضل، زاه ــم قرآن و ام معل
ــمار مي رفته است. ايشان از شاگردان ميرزا  ــمندان نامدار سده به ش از دانش
ــي و جمعي ديگر از علماي اصفهان بوده و در فروشان به  ابوالمعالي کلباس
ــان معتمد و مرجع حل مشکالت  ــت. ايش اقامه ي جماعت مي پرداخته اس

1 . ريش��ه ها و جلوه هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617؛ تاريخ 
علم��ي و اجتماعي اصفه��ان، ج2، ص 617؛ گنجينه دانش��مندان، ج8، ص 225؛ اعالم 

اصفهان، ج1، ص 482.
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مردم و نيازمندي هاي آن ها در منطقه مذکور بوده و به ديگر شئون روحانيت 
ــاني پس از وفات در تکيه ي  ــته است. مال مصطفي فروش ــتغال داش نيز اش

استادش ميرزا ابوالمعالي دفن گرديد.)1( 

مال مصطفي داراي 5 فرزند پسر بوده اند که به ترتيب عبارتند از: ميرزا 
ــول، ميرزا علي و ميرزا  ــيخ احمد، ميرزا محمد، ميرزا عبدالرس محمود، ش
ــين. ميرزا محمد در زمان آيت اهلل فياض دار فاني را وداع گفتند و بقيه  حس

برادران معظم له بعد از رحلت ايشان از دنيا رفتند.)2(

دوران کودکي

ــت. يکي از  ــت نيس ــان اطالعات چنداني در دس از دوران کودکي ايش
برادران معظم له به نام مرحوم ميرزا عبدالرسول به نقل از والده شان خاطره اي 
ــي از ماه هاي مبارک رمضان در حالي که  ــر نموده اند که احمد در يک را ذک
هنوز کمتر از ده سال سن داشته است يک ماه کامل روزه مي گيرد و مرحوم 
پدرشان )مال مصطفي( در پايان، يک دوره کتاب شريف بحاراالنوار مرحوم 
عالمه مجلسي 1 را به ايشان هديه مي کنند. بي ترديد اين اقداِم به جاي پدر 

در شوق و اشتياق ايشان به تحصيل بي تأثير نبوده است.)3(

1 . مش��اهير م��زار عالمه ميرزا ابوالمعالي کلباس��ي1، ص 228؛ تاري��خ علمي و اجتماعي 
اصفهان، ج2، ص 285.

2 . به نقل از فرزندان معظم له.
3 . همان.
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الف: تحصيل در زادگاه

معظم له مقداري از مقدمات علوم )صرف مير، عوامل في النحو، عوامل 
مال محسن( تا سيوطي را نزد پدر خود مال مصطفي فروشاني و مرحوم آقا 
ــيد مصطفي سدهي ]ابطحي[ آموخت. و همچنين علوم قرآني را نيز نزد  س

اين دو بزرگوار فرا گرفت و سپس عازم حوزه علميه اصفهان شد.)1(

ب: تحصيل در اصفهان 

بنابر خاطرات دست نوشته اخوي معظم له )ميرزا عبدالرسول( آيت اهلل 
ــن 12 سالگي به همراه دو برادر کوچک تر خود )ميرزا محمد  فياض در س
ــول( به اصفهان رفته و ابتدا در مدرسه نوريه واقع در بازار  و ميرزا عبدالرس
اصفهان سکونت گزيده. و در سن 1۴ سالگي )در سال 1338 هجري قمري 

مصادف با 1299 هجري شمسي( ملبس به لباس روحانيت شدند. 

از خود معظم له نقل است که فرمود: جهت تحصيل در اصفهان حرکت 
ــتاد ما آقا سّيد  ــغول تحصيل بوديم. اس ــه نوريه مش کرديم، ابتدا در مدرس

1 . تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير، ج2، ص 286؛ ريش��ه ها و جلوه هاي 
تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617؛ اعالم اصفهان، ج1، ص 482؛ 
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ــادات درِب سّيد بود. در اين مدرسه ما نزد ايشان برخي از  علي از طايفه س
مقدمات تا سيوطي را تحصيل کرديم.

ــتر طالبش از خميني شهر بودند.)1( اقامت  ــه نوريه بيش  آن زمان مدرس
ــال به طول مي انجامد. و بعد از آن پنج سال  ــان در اين مدرسه پنج س ايش
نيز در مدرسه ناصريه واقع در مسجد جامع عباسي )مسجد امام خميني1( 
ساکن مي شوند و هنگامي که به بهانه بازديد توريست هاي خارجي، از طرف 
ــه را مي دهند، ناگزير  ــتور تخليه ي مدرس اداره اوقاف به طالب و علما دس
ــادق7 )چهارباغ( اقامت  ــه امام ص ــه را ترک کرده و در مدرس اين مدرس
مي گزينند و به مدت دو سال در يکي از حجرات فوقاني اين مدرسه ساکن 

مي شوند که باز هم به دستور اداره اوقاف ناگزير از ترک آنجا مي شوند.
سپس به مدرسه نيم آورد واقع در بازار رفته و در طبقه فوقاني اين مدرسه 

حجره گرفتند و حجره ديگري نيز در اختيار دو برادر ايشان قرار گرفت.
بنا به گفته ي خود آيت اهلل فياض1 : در مدرسه نيم آورد درس مغني و 

شمسيه را پيش مرحوم مال محمد علي حبيب آبادي خوانده اند. 
آيت اهلل فياض1 و دو برادرشان همچنين مدتي در مدرسه اسماعيليه که 
در بازارچه ي دروازه حسن آباد )خيابان نشاط( قرار داشت سکونت داشتند. 

اين مدرسه کوچک و دو طبقه در آن زمان خلوت و خالي از سکنه بود.
ــه اسماعيليه، مدرسه آرامي بود اما يک مشکلي داشت و آن اين  »مدرس

1 . افرادي از قبيل حضرات آيات و حجج اس��الم: س��يد مهدي حجازي، حاج شيخ محمد 
حس��ين نجفي، حاج س��يد محمد تقي مصطفوي، سيد محمد ش��هاب ابن الرسول )پدر 
حجت االسالم ابن الرسول امام جماعت کنوني شهرستان اصغر آباد( و حاج سيد ابراهيم 

احمدي )عموي زوجه آيت اهلل فياض(.
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ــه  ــلکي از دراويش محله پا قلعه در اين مدرس ــيد درويش مس که يک س
سکونت داشت و مدرسه را به شکل خانقاه در آورده بود و شب هاي جمعه 
مريدانش مي آمدند و صداي ياهو ياهو در مي آوردند«. بدين سان اقامت در 
ــه بيش از دو ماه نپاييد، معظم له سرانجام در مدرسه صدر بازار  اين مدرس
ــان به نجف اشرف )136۴قمري / 132۴  اقامت گزيدند. تا قبل از هجرتش

شمسي( به مدت پنج سال به تحصيل و تدريس در اين مدرسه پرداختند.

معظم له فرموده اند که: در مدرسه نيم آورد قوانين را پيش آميرزا احمد 
اصفهاني و مرحوم حاج مال حسن دولت آبادي خوانديم. در مدرسه صدر 
ــرح لمعه بوديم و  ــغول درس ش ــيخ علي يزدي مش پيش مرحوم حاج ش
ــيخ محمد حکيم و نيز يک قسمتي از اسفار و  حکمت را پيش مرحوم آش
ــيوطي و شرح  منظومه را آنجا تحصيل مي کرديم. همزمان مغني، مطّول، س
ــدود فرائد و متاجر را هم تدريس  ــه را تدريس مي کرديم و بعدًا تا ح لمع
ــه در حجره جا نبود؛ لذا براي  ــم. عده ي زيادي از طالب مي آمدند ک کردي
ــتيم. و از آنجا به  ــه صدر مي نشس تدريس فرائد و متاجر در َمدرس مدرس

نجف اشرف حرکت کرديم.

يکي از شاگردان معظم له به نام آقاي سيد باقر آيت ميردامادي در مورد 
تحصيالت آيت اهلل فياض چنين مي نويسد:

ــان در مدرسه نوريه نزد اساتيد آن زمان آقايان سيد علي دربيدي و  ايش
مال محمد علي معلم حبيب آبادي و در مدرسه ناصريه جنب مسجد امام1 
نزد محقق خراساني و شيخ علي يزدي سطوح لمعتين را خواند و سطوح، 
ــائل و مکاسب را نزد آقايان سيد محمد نجف آبادي، حاج ميرزا  کفايه، رس
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احمد اصفهاني و حاج مال حسن دولت آبادي فرا گرفت.

ــال 1352 هجري  ــالگي در س ــن 27 س ناگفته نماند که معظم له در س
قمري/ 1312 هجري شمسي پدر بزرگوار خود را از دست داد، ولي فقدان 
ــالگي از آيت اهلل  ــن 30 س پدر مانع ادامه تحصيالت نگرديد. تا اينکه در س

حاج شيخ محمدحسين فشارکي اجازه اجتهاد دريافت نمود.

آيت اهلل فياض از محضر اساتيد ديگري کسب فيض نموده اند که عبارتند 
ــيد محمد باقر  ــي، ميرزا احمد مدرس، آقا س از: حاج ميرزا ابوالهدي کلباس
ــي، شيخ محمد رضا مسجد شاهي،  درچه اي، حاج ميرزا جمال الدين کلباس
حاج ميرمحمد صادق خاتون آبادي، شيخ علي مدرس يزدي، ميرسيد علي 
مجتهد نجف آبادي، و آقا سيد مهدي درچه اي. ايشان از برخي از آنان موفق 

به اخذ اجازه ي روايت و يا اجتهاد گرديدند.)1( 

در محضر درس نهج البالغه آيت اهلل حاج ميرزا علي آقا شيرازي 1

استاد مهدي ميرخلف زاده مي گويد: ميرزا علي آقا شيرازي از مصاديق 
ــود که فرمودند: »ُكوُنوا ُدَع��اًة لِلنَّاِس بَِغْيِر  ــن حديث امام صادق 7 ب اي
َأْلِسَنتُِكْم؛)2( مردم را به غير زبانتان و با اعمالتان به سوي اسالم بخوانيد، در 
ــان را داشتم به خصوص اينکه شايد  ــه صدر بازار توفيق زيارت ايش مدرس
ــي بود که در درس نهج البالغه حاج ميرزا علي آقا1  ــال 132۴ شمس از س
ــرکت مي کردم و از سال 132۴ شمسي نيز هم حجره بوديم. در مباحث  ش
درسي ايشان همه صنفي از علماي بزرگ مي آمدند؛ لکن بيش از اينکه قال 

1 . اعالم اصفهان، ج1، ص 482.
2 . الكافي، ج 2، ص 77؛ بحار األنوار، ج 67، ص 309.
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باشد حال بود و به شنوندگان و حاضران حالي عرفاني مي بخشيدند، حاج 
ــهيد  آقا صدرالدين کوهپايي1 هم مي آمدند، همين طور مرحوم آيت اهلل ش
ــان را غنيمت مي شمرد،  ــمس آبادي1 نيز جلسه ي ايش سيد ابوالحسن ش
ــيخ علي  ــي اوقات نيز آيت اهلل حاج ش��يخ احمد فياض1 و حاج ش گاه
ــان در موقع گفتن نهج البالغه  ــدهي1 هم مي آمدند. حالت ايش مشکوة س

حالت خاصي داشت و معنويت خاص به همه دست مي داد.)1( 

ج: هجرت و تحصيل در نجف
معظم له در سال 136۴ قمري / 132۴ شمسي در سن ۴0 سالگي )پس 
ــيخ محمد حسين  ــب اجازه اجتهاد در اصفهان از مرحومين حاج ش از کس
ــيد محمد نجف آبادي( به حوزه علميه نجف مشرف  ــارکي و حاج س فش
ــره گرفت و در  ــه به ــال از برکات آن حوزه مقدس ــد و مدت پنج س گردي
محضر مبارک علما و مراجع بزرگ همچون آيات عظام: حاج سيد محمود 
ــيدعبدالهادي شيرازي، و حاج  ــاهرودي، سيد جمال الدين گلپايگاني، س ش
ــيد محسن حکيم استفاده نمود و از آن بزرگواران اجازاتي دريافت نمود  س

و به اجتهاد مفتخر گرديد.)2( 
ــيخ محمد کاظم  ــري مانند آيات عظام: ش ــن از بزرگان ديگ و همچني
ــيد  ــتياني، آقا س ــزرگ طهراني، حاج ميرزا احمد آش ــيرازي، حاج آقا ب ش

ابوالحسن اصفهاني کسب علم نموده و به مقام اجتهاد نائل گرديدند.)3(

1 . بوستان فضيلت، ص 103 و 104. 
2 . تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير، ج2، ص 287؛ ريش��ه ها و جلوه هاي 
تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617؛ اعالم اصفهان، ج1، ص 482.

3 . اعالم اصفهان، ج1، ص 482.
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بازگشت به اصفهان

آيت اهلل فياض پس از سالياني تالش در کسب معارف در نجف اشرف 
ــي از نجف اشرف به  ــال 1369 هجري قمري / 1329 هجري شمس در س
ــود را صرف تدريس و  ــوده و تمام وقت و هّمت خ ــان عزيمت نم اصفه
ــه امام صادق7  ــه صدر بازار و مدرس تربيت طالب علوم دينيه در مدرس

)چهارباغ(  فرمود. 

1. ازدواج

پس از بازگشت از نجف و در سال 1370 قمري برابر با 1330 شمسي 
تصميم به ازدواج گرفته و به دليل ارادت خاص به سادات و ارتباط و سابقه 
ــان و سادات درِب سّيد فروشان برقرار بود  رفاقتي که بين مرحوم والد ايش
ــيد علي محمد احمدي فروشاني ازدواج  با صبيه ي مرحوم آيت اهلل حاج س

نمودند و حاصل اين ازدواج هفت فرزند بوده است.

ناگفته نماند که مادر معظم له در سال 1375 قمري برابر با 133۴ شمسي 
دار فاني را وداع نمودند.

فرزندان
ــر و دو دختر(  ــان فرزندان صالح، مؤمن و مؤمنه اي دارند. )پنج پس ايش
ــن و  ــدي، محمد هادي و ابوالحس ــي، عطاءاهلل، محمد مه ــران: مصطف پس
دختران: فاطمه و رباب. پسر سوم ايشان در کسوت مقدس روحانيت است: 
ــالم آقاي حاج شيخ مهدي فياض بنا به سفارش پدر و  جناب حجت  االس
اصرار مؤمنين در دو مسجد صدر خواجو )اصفهان( و مسجد مالحيدر علي 
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)خميني شهر( عهده دار امامت جماعت شدند. و هم اکنون در حوزه علميه 
ــطوح عاليه خارج فقه و اصول مشغول تحصيل و تدريس هستند  قم در س
ــر حضرات آيات:  ــتفاده از محضر والد مرحوم و از محض ــالوه بر اس و ع
ــواد تبريزي، فاضل لنکراني، جوادي آملي، نوري همداني و وحيد  ميرزا ج

خراساني کسب فيض نموده و مي نمايند. 
ضمنا دامادهاي ايشان عبارتند از: حجت االسالم والمسلمين حاج سيد 

محمد علي احمدي و آقاي مهندس رضا شاه نوشي هستند.

 2. اقامه ي نماز جماعت و تبليغ

ــس بنا به  ــرف در کنار تدري ــت از نجف اش ــه پس از بازگش ــم ل معظ
ــجد ُمال حيدر علي خميني شهر  ــت مؤمنين امامت جماعت مس درخواس
ــنبه و ماه مبارک رمضان به  ــب هاي جمعه، ش را پذيرفته و در ايام هفته ش
موعظه و ارشاد مردم مي پرداختند.)1( ايشان همچنين اقامه ي نماز جماعت 

در مسجد صدر خواجو را نيز به عهده گرفتند.)2(

ــان هم چنين بعد از ارتحال آيت اهلل خراساني اقامه ي جماعت نماز  ايش
ظهر و عصر را در مسجد جارچي عهده دار شدند.

1 .  اعالم اصفهان، ج1، ص 482.
2 . رجال اصفهان، در علم و عرفان و ادب و هنر، ص 238. 
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رحلت 

ــرانجام در اول ذي قعدة الحرام  ــخصيت ديني و علمي س آن رادمرد و ش
ـ .ش در حالي که پاسي از شب  ـ .ق مطابق با هفتم تيرماه سال 1366 ه 1۴08 ه
ــالگي )قمري( در منزل مسکوني خود )محله ي  ــته بود و در سن 8۴ س گذش

خواجو(، جان به جان آفرين تسليم کرد و به ديدار حضرت حق شتافت.

ــر قرار داده  ــت راست را زير س ــان دس در لحظات پاياني عمر شريفش
ــالم عليک يا اباعبداهلل  ــم گفتند: »الس ــر را بلند کردند و با تبس و مقداري س

الحسين« و بعد روحشان به ملکوت اعلي شتافت.)1(

ــان با احترامات شايسته توسط طالب، روحانيون علما و  بدن مطهر ايش
انبوه ارادتمندان تا مدرسه صدر بازار تشييع شد و نماز ميت معظم له توسط 
ــتاني1 اقامه گرديد.  ــيد مصطفي مهدوي هرس حضرت آيت اهلل حاج آقا س
ــهر( منتقل گرديد و در جوار مسجد  ــپس به زادگاه ايشان )خميني ش و س

مالحيدر علي)2( دفن گرديد. رحمة اهلل عليه.)3( 

1 . مصاحبه نگارنده با فرزندان معظم له.
2 . عالم بزرگوار شيخ العلما آيت اهلل حاج مال حيدرعلي فروشاني فرزند شيخ محمد باقر از 
علماي بزرگ شيعه بوده، وي از شاگردان شيخ الفقها و المجتهدين مرجع بزرگ آيت اهلل 
حاج ش��يخ مرتضي انصاري 1 بوده اس��ت و ارتباط نزديک با مجاهد اعظم سيد جمال 
الدين اس��دآبادي داشته اس��ت. معظم له با توجه به مقامات علمي در منتهاي درجه فقر 
زندگي مي کرده و با نهايت عفت نفس روزگار مي گذرانده و در مس��جدي که به نام آن 
مرحوم است و ظاهرًا بنيان گذار آن هم بوده، واقع در فروشان اقامه جماعت مي نموده، و 

قبرش کنار مسجد مالحيدر است. 
3 . اع��الم اصفه��ان، ج1، ص482؛ تاريخ علمي و اجتماعي اصفه��ان در دو قرن اخير، ج2، 

ص 287.
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 اشعار در رحلت آن بزرگ مرد

اشعار آيت اهلل سيد محمد باقر امامي 1 از شاگردان آيت اهلل فياض 1 

ــم اظهار ــان درد دل کن ــغ و آه چس دري

ــهر و ديار ــا روم چه کنم در کدام ش کج

ــت ــرم روزگار تاريک اس ــان در نظ چن

که گشته روز به چشمم سياه چون شب تار

چه اسوه اي، چه عزيزي، چه گوهري ناياب

ــده خون ببار بيار که رفت از کفم اي دي

ــم بود ــو چراغ ــاض ک ــت في ــد آي ز فق

ــرا غمخوار ــرم، م ــدرم، رهب ــم، پ معلم

خورم دريغ و دوصد حيف صدهزار افسوس

ــير دچار ــدم اس ــان بفراقش ش که ناگه

ــت، نهايت تحقيق ــم و فقه و دراي به عل

ــت بي گفتار چه جايگاه عظيمي که داش

ــکالت علوم حکيم و عارف و حاّلل مش

روان علوم زشخصش چو آب از ُکهسار

ــريع ــودت نظر و حفظ و انتقال س به ج

ــل از َتَمسَّ النار« ــِت يضيء قب »يکاد زي

ــت و تقوي، خلوص و ياد خدا زبعد عف

ــت و ايثار ــوکل، قناع ــن و صبر و ت يقي
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ــخاوتش، ادبش، هيبتش، مناعت طبع س

ــق انظار ــن امر متف ــر اي ــت ب زبانزد اس

ــير حرص و هوا هرگز او نشد هرگز اس

ــيار ــرد عاقل هش ــب خورد م ــا فري کج

ــان بود ــت کمال و عرف ــمي زديان تجس

ــار اطه ــرت  عت و  ــان  زامام ــه اي  نمون

ــوذ و اثر ــخنش بود با نف ــين س چه دلنش

ــو حيدر کرار ــت موعظه کردن چ به وق

ــذاب ــه ج ــي قياف ــره ملکوت ــه چه چ

ــي االبصار ــا اول ــادآور حق بود ي ــه ي ک

ــس ــر تدري ــه َمفَخ ــوزه علمي ــراي ح ب

ــاالر ــتوانه اي س ــره اي، پدري، پش ذخي

رهش اطاعت و تقوا خالصه حفظ حدود

ــار ــه و اخب ــحون زآي ــه مش کالم او هم

ــان ادا مي کرد ــوعي چن ــاز را به خش نم

ــق بيزار ــده از آنچه غير ح ــه گوييا ش ک

ــي از منکر ــه معروف و نه ــه گاه امر ب ب

ــا اصرار ــم دلير و ب ــح بود و مصم صري
ــهيد 7 مي لرزيد ــاه ش ــاي منبر ش به پ

ــيار ــت گريه ها بس ــانه او داش عجيب ش
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ــان امام ــفارش دعا به ج ــدر کرد س چق

ــراس از کّفار ــت ياور حق، بي ه که هس
ــه گفت که رهبر کنار قبر علي 7 هميش

ــود بر استکبار گرفته حاجت و غالب ش

ــه فرزندان ــت کند ب ــر عناي ــداي صب خ

ــرار اب و  ــر  اکاب از  ــدر  پ ــل  مث ــوند  ش

ــلي دهم به صد اکرام امام عصر/ تس

ــوي دار قرار ــت س ــان رف ــز خادمت عزي

ــأنه کند ــرت فياض جل ش جناب حض

ــود هر بار  ــاض، فيض خ ــت في نثار آي

چو شصت و شش ز پي يک هزار و سيصد شد

ــت بار ــاض صدر جّن ــت احمد في بياف

ــتاد ــي از اس ــرود اي امام ــرت ن زخاط
ــط، نه از گفتار)1( ــه کار از عمل آيد فق ک

اشعار جناب آقاي عطاءاهلل فياض در رثاي آن عالم جليل القدر
ــن ــدار م ــدر نام ــارف اي پ ــته ع وارس

ــار من ــو اعتب ــزت ت ــه ع ــر ب ــود مگ نَب

ــات را ــع صف ــه جمي ــت ک ــازم مناعت ن

ــزار افتخار من ــزار و ه ــد يک از ه باش

1 . ديوان محبت، ص 94-92.
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ــبي که روز مرا همچو شام کرد در آن ش

وقت وصال چون که شد احمد سالم کرد

ــده ز اولياء ــا مان ــه ج ــادگار ب ــود ي او ب

ــم خدا اهتمام کرد ــا جان و دل  به حک ب

ــزد او ــيني که ن ــع پرده نش ــازم به طب ن

ــه جنت مقام کرد ــرا حقير و ب بود اين س

ــود ــاق مي ش ــهره آف ــه ش ــام آوري ک ن

بنگر چگونه او حذر از وصف و نام کرد

ــود ــوده ب ــدرس کار آزم ــه او م ــا آنک ب

ــرام کرد ــم احت ــه ه ــدي مدرس ــر مبت ب

ــرش ــق آل علي بود در س آن را که عش

ــام کرد ــن خت ــر و ُحس ــد ميّس ديدار ش



برخي از ويژگي هاي معظم له
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1. ارادت ويژه به ساحت مقدس اهل البيت: 

ــان به مقام  ــکات جالب و مهم، در زندگي اين بزرگمرد، توجه ايش از ن
منيع اهل بيت: و باالخص سيدالشهدا 7 است، تا آنجا که، وقتي با ايشان 
مصاحبه شد و سئوال گرديد: حضرت عالي از کدام يک از اعمالتان بهره ي 

بيشتري برده ايد؟

ايشان در جواب فرمودند: از زيارت اباعبداهلل الحسين7 بيش از اعمال 
ديگر بهره برده ام.)1(

ايشان همه روزه در پياده روي فاصله مدرسه امام صادق 7 )چهارباغ( 
ــه صدر، زيارت عاشورا را همراه با صد لعن و صد سالم از حفظ  تا مدرس

مي خواندند.)2( 

موقع رحلتشان اندکي سر خود را بلند کردند و گفتند: »السالم عليک يا 
اباعبداهلل الحسين« و بعد روحشان به ملکوت اعلي شتافت)3(

1 . ريشه ها و جلوه هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617، به نقل 
از مجله حوزه، ش 18، دي ماه 1365ه� .ش، ص 38.

2 . به نقل از فرزندان معظم له.
3 . مصاحبه نگارنده با فرزند معظم له آقاي عطاء اهلل فياض.
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2. تعظيم شعائر الهي؛ برگزاري مجلس روضه ي اهل بيت: 

در اثر ارادت به اهل بيت: بود كه در دهه اول محرم از طلوع آفتاب به 
مدت چهار ساعت در منزل شخصي شان )واقع در خيابان چهارباغ خواجو( 
مجلس روضه خواني و توسل داشتند و نيز روزهاي پنج شنبه روضه ي هفتگي 
در منزلشان برقرار بود، و حضرت حجت االسالم و المسلمين حاج آقا وثيق 
ــاده و بي ريا  ــا منبر مي رفتند)1( كه اهل علم و متدينين در اين محفل س آنج
ــداركات اين برنامه را  ــخصًا تمام ت ــر كت مي نمودند و خود معظم له ش ش
ــک  ــه با چاي و نان ُخش خود به عهده مي گرفتند و از افراد حاضر در جلس
ــان همه ي توفيقاتشان را در زندگي مرهوِن التجا به  پذيرايي مي نمودند. ايش

ائمه اطهار: و عنايات خاصه حضرت ولي عصر/ مي دانستند.

3. عالقه مندي به سادات و روحانيون سيد

ــان مشهود بود،  ــادات در منش و روش ايش ابراز احترام خالصانه به س
ــادات به ويژه اهل علم از آن ها داشتند. طالب  معظم له عالقه خاصي به س
ــاگردان سيد را تکريم مي نمودند و چنانچه از وضع نامطلوب معيشت  و ش

آنان مطلع مي شدند تا آنجا كه مقدور بود، در رفع نياز آنها مي کوشيدند. 

ــه( در اين باره  ــاگردان معظم ل ــت اهلل جوادي )زيدعزه( )يکي از ش آي
مي فرمايند:

آيت اهلل فياض 1 شاگردان ممتازي داشتند يکي از آن ها مرحوم حاج آقا 
ــرکت مي نمودند. ايشان  ــتي بود که در درس درايه ايشان ش مصطفي بهش

1 . مصاحبه نگارنده با آيت اهلل حاج سيد ضياء الدين فقيه ايماني )زيدعزه(.
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ــان حرفي زد و  ــود. يکي از طالب به ايش ــؤاالتي مي نم در حين درس س
اسائه ادبي کرد. آيت اهلل فياض ناراحت شدند و گفتند: »ايشان مّنت سر من 
ــتند، چرا شما  ــته و به اين درس مي آيند او يکي از علما و فضال هس گذاش
اين جمله را گفتيد؟ استغفار کنيد. از حجره بيرون برويد؛ زيرا شما جسارت 
نموديد.« و اين به خاطر اين بود که خيلي به سادات و اهل علم مثل آقاي 

بهشتي احترام مي گذاشت و سفارش آن ها را به طالب مي نمود.)1(

4. نظم و انضباط

نظم و انضباط ايشان در امورشان براي طالب الگو بود، و همواره طالب 
را نيز به نظم سفارش  کرده و مي فرمودند: 

»توزيع الوقت توسيعه«، منظم و مرتب باشيد، هر ساعتي را براي کاري 
ــاعت انجام دهيد، اگر  ــت کنيد که آن کار را در آن س ــن کنيد و مواظب معي

ساعتي فوت شد، ساعت بعدي را مواظب باشيد.

ــتراحت، غذا خوردن، عبادت و تحصيل خود را معين کنيد،  اوقات اس
ــويد معلوم باشد که در هر ساعتي چه کاري داريد،  از خواب که بلند مي ش
ــه و ... بي نظمي لطمه مي زند. اين  ــاًل اول نماز، بعد قرآن، درس، مباحث مث
ــر مي خيزيد حرف  ــش آمد. يک وقت صبح ب ــيد که هر چه پي ــور نباش ج
بي فايده و بي نتيجه مي زنيد، سلب توفيق مي شود، بعد متوجه مي شويد که 
ــتيد فالن وقت و فالن وقت را درس و مطالعه داشته باشيد، ولي  مي خواس
از دست شما رفته است. اگر برنامه نداشته باشيد، از وقت نتيجه نمي گيريد 

1 . مصاحبه نگارنده با آيت اهلل شيخ اسداهلل جوادي )زيده عزه(.
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ــوس  ــديد، افس ــا صحبت هاي متفرقه، وقت گذراني مي کنيد، پير که ش و ب
مي خوريد که چرا استفاده نبردم و عمرم بيهوده هدر رفت.

تا قبل از اقامت در اصفهان، اين مرد بزرگ خود مدت ها؛ شب ها را در 
ــب چراغ حجره  ايشان روشن و  ــه صدر مي ماندند. تا بعد از نيمه ش مدرس
ــتغال داشتند. قبل از اذان صبح مجددًا بيدار مي شد و به تهجد  به مطالعه اش
ــدند. البته پس از ازدواج هفته اي دو شب به  ــغول مي ش ــب مش و نماز ش
ــرف صبحانه در حجره خود به تدريس  ــزل مي رفتند و روزها بعد از ص من
مي پرداخت و چندين درس تدريس مي فرمود. تا زماني که منزل کوچکي در 
خيابان چهار باغ خواجو خريداري کردند و در آن منزل سکونت نمودند.)1(

5. گريز از شهرت و خودستايي

آيت اهلل فياض به دليل عظمت روحي و ظرفيت باالي معنوي كه داشتند 
ــتايي به دور بوده و سعي شان بر آن بود كه در تمام امور  از هرگونه خودس
رضايت حضرت حق تعالي را جلب نمايند. مواردي مشاهده شده است که 
ــات روضه هفتگي به مدح و ستايش ايشان  چنانچه خطيبي در همان جلس

مي پرداخت صراحتًا و علنًا وي را از اين امر بر حذر مي داشتند.

ــود ــاق مي ش ــهره آف ــه ش ــام آوري ک ن
بنگر چگونه او حذر از وصف و نام کرد)2(

1 . به نقل از فرزندان معظم له..
2 . از سروده هاي عطاء اهلل فياض در وصف والد مرحومشان.



41

 له
 ي

ما
ي 

 ژا
گي

ويه
 ام 

 ي
بر

6. ساده زيستي و پرهيز از مريد پروري

زندگاني ايشان چه در زمينه تغذيه و چه در پوشش و مسکن با متوسطين 
ــد. عليرغم صالحيت و موقعيتي که در جهت جذب و  جامعه تنظيم مي ش
ــرعيه از آن برخوردار بودند، به شدت از بهره مندي از  مصرف وجوهات ش
اين امکان اجتناب داشتند. بسيار مشاهده شده بود که برخي از بازاريان که 
جهت تحويل دادن وجوهات شرعيه به ايشان مراجعه مي کردند ايشان آنها 

را به بيوت ديگر علما ارجاع مي دادند. 

ايشان داراي عزت نفس فوق العاده اي بودند. 

ــع صفات را ــت كه جمي ــازم مناعت ن

ــد يك از هزار و هزار افتخار من  باش

ــکوني چوب و خشتي ايشان از جهت پاسخ گويي به نيازهاي  منزل مس
ــبتًا پرجمعيت، نامناسب به نظر مي رسيد هر چند به لحاظ  يک خانواده نس

معنوي قدرت تأثيرگذاري بااليي داشت.

ــت که: در زمان بمباران هاي هوايي  ــايه هاي آن مرحوم نقل اس از همس
ــورِد آن، خيابان چهارباغ  ــان جنگ تحميلي - که در يک م ــان در زم اصفه
خواجو هم هدف حمله قرار گرفت و به منزل ايشان و خانه هاي مجاور هم 
آسيب هايي وارد شد - حضور آيت اهلل فياض در منزل محّقر مسکوني شان 
باعث مي شد همسايگان با اطمينان خاطر در محل بمانند و محل سکونت 
ــايه اي گفته بود: تا زماني که چراغ اطاق آيت اهلل  خود را ترک نکنند. همس
فياض در شب ها روشن است - اشاره به تهّجدهاي شبانه ايشان- دليلي بر 

ترک منزلم نمي بينم!
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7. رعايت اعتدال

»در معاشرت با مردم حد اعتدال را رعايت کرده و راه متوسط را انتخاب 
کنيد، نه افراط و نه تفريط. اخالق اسالمي را رعايت کنيد. همه مي دانند که 
صدق خوب است و کذب بد. اما گاهي کذب مصلحت آميز بهتر از صدق 
ــت. بايد مطلع بود که کجا چه بايد کرد. مالک در انسان،  ــده انگيز اس مفس

عقل است«.

اين توصيه ها از زبان کسي بيان مي شد که خود تجسم عيني و مصداق 
ــان خود در همه امور اعتدال را رعايت  بارز عمل به اين توصيه ها بود. ايش
مي کردند. به گونه اي که درک حکيمانه تعاليم و معارف ديني باعث مي شد 
که ايشان از هرگونه خشک مغزي و قشري گري و تقدس مآبي در معرفي 
احکام و تعاليم ناب توحيدي بيزاري ُجس��ته و طريق نجات را در التزام 
عملي به شريعت محمدي9 و تالش براي درک عميق حکمت و تعاليم 

ديني بدانند.

8. طبع شعر 

ــا اين ُبعد از  ــتند، ام ــعر بهره اي وافي داش ــر چند معظم له از طبع ش ه
ــان ُهويدا نبود. سروده هاي آن مرحوم که  شخصيت ايشان در زمان حياتش
ــادات ديني و تعلقات مذهبي  ــات خالصانه ايماني، اعتق برگرفته از گرايش
ــي از حال دروني نسبت به  ــت داراي جنبه هاي واال، و انعکاس ــان اس ايش

خاندان عصمت و طهارت: مي باشد. 
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وصال يار

ــه اي ــان يگان ــان خوب ــه در مي  اي آنک

ــانه اي ــي گل رخان ز ُرخت يک نش خوب

ــو گردند جملگي ــزد که دور ت خوبان س

ــمع ميانه اي ــو ش ــه ت ــه وار زان ک پروان

ــم ــدا کن ــرض ارادت ف ــد از اداي ع بع

ــا يگانه اي ــان خويش که جان بهر تو ج

ــکفته اي ــو غنچه ي تازه ش من بلبل و ت

ــه اي ــل تران ــنو زبلب ــن بش ــاغ ُحس در ب

ــه مي کنم ــو نظر هر چ ــة رخ ت در صفح

ــو يگانه اي ــدا ت ــم به خ ــق مي کن تصدي

ــن هر چه بگويند و بشنوند اوصاف ُحس

ــه اي دان ــد  نتوانن ــت  ــن صورت ُحس از 

قدت چو سرو و صورت تو صفحه گل است

ــه دانه اي ــه گل غنچ ــن ميان صفح ليک

ــژگان ــپر تير م ــه س ــان گرفت ــرو کم اب

ــانه اي ــد او را نش ــقان زن ــاي عاش دل ه

ــت تو ما را همي کشد ــمان نيم مس چش

ــاغرانه اي ــت س ــا و ده ز کف ــي نم رحم
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ــد اگر ــان مي رس ــه زي ــو را چ اي گل ت

ــيانه اي ــو آش ــه ت ــه گوش ــد ب ــل کن بلب

ــته بي قرار ــدر هواي وصل تو دل گش ان

ــم زمانه اي ــو باش ــزد ت ــه ن ــود ب آيا ش

ــود تو را ــاض( صبر کن که زماني ش )في

ــوي نه اي ــال يار گر اهل ه روزي وص

آفتاب ُحسن

ــت ديدم ــه روي تو عاقب ــکر ک هزار ش

ــي چيدم ــو حاصل ــال ت ــودم وز جم نم

ــت فرمود ــق تو عاقل مجالس مرا به عش

ــکر که پندش به گوش بشنيدم خداي ش

ــي ــن بس ــراي وصل تو اي آفتاب ُحس ب

ــر طعنه ها ديدم ــت صدمه و از غي زدوس

ــيدم ز هجر تو آنشب هر آن جفا که کش

ــه من ديدم ــت که بداني چه ها ک نگويم

کنم دعا که شود کور هر دو چشم رقيب

ــدم ــب را دي ــد حبي ــد و گوي ــر بياي اگ

ــي دارم ــع خوش ــدر طال ــن چق ــرا ببي م

ــانيدم رس ــت  مداحي ــه  ب روزگار  ــه  ک
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ــد از تو ــاد ش ــه خاطر فياض ش همينک

ــک و ترديدم ــت ش ــه نيکبختي او نيس ب

آيت حق

ــتاي راحِت جان و جاِن راحت ــم والي ــم و خاَت وي خاِت

ــن زهجر چونم ــز و ببي ــت طاقتبرخي برخيز که طاق گش

ــتت مهر  ــد پيامتاي ماه رخي که نيس ــد و نش ــم بش جان

ــن جمالتدوري تو زمن وليک هر شب ــش م ــته پي آراس

خواهش نکنم من از خدايتجز آنکه به پيش تو دهم جان 

ــر ــرود روان و آِخ ــم ب لِقايتترس ــرا  م ــود  نش ــل  حاص

ــور حّقي ــق و ن ــو آيت ح صد جاِن چو من شود فدايتت

ــي  ــق داري اگر نمي شناس ــارتح ــوختة در انتظ ــن س اي

ــع ندارد ــو طم ــاض« ز ت ــالمت»في ــد س جز آنکه بدو رس

غزل آقاي پيروي طهراني شاعر معاصر که از زبان حال ايشان سروده 
است.

ــق لقاي حق ــيم به عش با نام حق خوش

ــاي حق ــز ثن ــود ج ــه اي نب ــا را وظيف م

ــران ــاي ديگ ــم ز اعط ــيده ايم چش پوش

ــر عطاي حق ــده خود ب ــر دوختيم دي گ
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ــت ــه نغمه »اهلل اکبر« اس ــوش و دلم ب گ

ــي جز هواي حق ــر هوس نبود مرا به س

ــم« محمدي آل  ــم  »قائ ــار  انتظ ــم  چش

شاهي که هست مظهر صدق و صفاي حق

ــت پيرو حق بهر او بود هر کس که گش

ــش بورياي حق ــان به زير تن چون پرني

ــري را گزيده اند ــه راه خيره س و آنان ک
ــالي حق.)1( ــود به جانب آنان ب نازل ش

9. اهتمام به تدريس و شاگرد پروري

مرحوم آيت اهلل فياض، پس از مراجعت از نجف اشرف به اصفهان، در 
مدرسه صدر و مدرسه ي امام صادق7 )چهارباغ( به تدريس پرداختند، و 
در تربيت طالب و کوشش در تدريس فقه و اصول، از چهره هاي برجسته ي 
حوزه ي علميه اصفهان محسوب گرديدند و به جهت تحقيقات ارزشمند، و 
دقت نظر و تقوا و فضيلت روحي و اخالقي که در اين بزرگمرد تحقق يافته 
ــي پر برکتي را شکل بخشيده بودند، که مجمع بسياري  بود، حوزه ي درس
ــده بود، و به همين جهت،  ــان علم و کمال و تحقيق گردي ــال و طالب از فض
بسياري از علما و فضالي اصفهان و شهرهاي اطراف، در زمره ي شاگردان 

ايشان قرار دارند.)2(

1 . گنجينه دانشمندان، ج8، ص 226.
2 . ريشه ها و جلوه هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617. 
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اهتمام ايشان در امر تدريس به حدي بود که ترجيح مي دادند که وقت 
ــه از طريق تدريس،  ــات نکنند و بر اين باور بودند ک ــود را صرف تأليف خ
ــان در امر  ــانيد. موفقيت ايش ــارف ديني را به اهلش رس ــر مي توان مع بهت
شاگرد پروري را از اين واقعيت مي توان دريافت که غالب شاگردان ايشان از 
نام آوران حوزه علميه شدند به طوري که شخصيت هاي برجسته اي از علما 
و روحانيون معاصر از شاگردان ايشان بوده اند که در درس و بحث، اجتهاد 

و دفاع از نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران مسير استاد را ادامه دادند.

ــي اشکالي  آيت اهلل فياض ماليم و آرام تدريس مي کردند. ولي اگر کس
ــکال بي جا و بي مورد بود( صدايشان بلندتر مي شد  مي کرد )به ويژه اگر اش
ــاگردان  ــا آخر درس با صداي بلند صحبت مي نمودند از اين جهت ش و ت
ــکال  ــود اول درس يک اش ــتاد بلند ش مي گفتند اگر مي خواهيد صداي اس

بنماييد.

ــتان نيز جلسات درس  ــت و در فصل تابس ــان تعطيلي نداش درس ايش
خود را ادامه مي دادند. تقّيد و نظم ايشان در امر تدريس به حدي بود که تا 

روزهاي آخر عمر حتي يک روز درس را هم تعطيل نکردند.

ــه جناب آقاي  ــه - بعد از رحلت معظم ل ــه در حالي بود ک ــن هم و اي
ــماعيل کلباسي فاش  ــيخ اس حاج آقا موحد محمدي، داماد آيت اهلل حاج ش
ــاخت- ايشان سه ماه قبل از رحلتشان با وجود ادامه تدريس، از دريافت  س
شهريه  ايشان امتناع کرده و فرموده بودند: »من ديگر تدريس رسمي ندارم و 
به زحمت همين يک درس را مي گويم«)1(: لذا بر اين باور بودند که شايسته 

1 . مصاحبه با مجله حوزه، ش 18، دي ماه سال 1365 ه� .ش.
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نيست از شهريه بهره مند باشند. 

در مصاحبه مجله حوزه،که در سال هاي پاياني عمر ايشان صورت گرفته 
ــتم، و فقط  ــت معظم له فرموده اند: در کارهاي اجتماعي که دخالتي نداش اس
ــد درس بخوانم، درس مي خواندم  ــغول درس و بحث بودم. آنجا که باي مش
ــا که بايد تدريس کنم درس مي دادم. درس هايي مانند فرائد االصول و  و آنج
متاجر را درس مي دادم، در مدرسه صدر پس از درس ما مرحوم آيت اهلل خادمي 
تدريس مي کرد- و ايشان عالقه ي زيادي به من داشتند- به تدريج درس هاي 
ديگري مانند: مکاسب، کفايه و... را گفتم پس از آن مستمسک را شروع کردم، 
ــال درس دادن ندارم. فقط براي خالي نبودن عريضه، کتاب  و اکنون ديگر ح

قضا و شهادات جواهر الکالم را بنا به تقاضاي آقايان مي خوانيم.)1(

10. تقريرات

ــن باور بود که  ــت و بر اي ــم له تدريس را بر تأليف مقدم مي داش معظ
ــي را به اهلش منتقل نمود؛ لذا  ــق تدريس بهتر مي توان معارف دين از طري
اکثر اوقات ايشان به شاگرد پروري اختصاص داشت در عين حال مرحوم 
ــاتيد خود را مرقوم فرموده اند،  آيت اهلل فياض تقريرات فقهي و اصولي اس
لکن عمومًا غير مرتب و نامنظم مي باشد. و از آن جمله رساله شروط ضمن 
ــادي1 مرتب و مدّون  ــيد محمد نجف آب ــد از تقريرات مرحوم آقا س العق

گرديده است.)2(

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 33. 
2 . تاري��خ علمي و اجتماعي اصفهان در دو قرن اخير، ج2، صص 286؛ اعالم اصفهان، ج1، 

ص482.
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ــاله اي در »شروط  معظم له مي گويند: تأليفات منظمي ندارم، زماني رس
ــيد محمد نجف آبادي  ــد«، از تقريرات درس مرحوم آيت اهلل س ضمن عق
نوشتم که خطي است. و يک سري متفرقات هم هست که جمع نکرده ام و 
تصميمي هم به تدوين آنها ندارم. تمام کوششم در همين تدريس بوده که 

وقتي براي تأليف پيدا نکردم.)1(

11. همگام با انقالب

ــروزي انقالب  ــت اهلل فياض مقارن با پي ــر با برکت آي ــه پاياني عم ده
ــالمي به رهبري امام خميني1 بود. انقالبي که  ــالمي و برقراري نظام اس اس
پس از سال ها حاکميت نظام ستم شاهي فرصتي را براي پياده شدن احکام 
ــاک و بي آاليش آيت اهلل  ــيرت پ ــي فراهم آورده بود. صفاي باطن و س اله
ــالب1 و تأييد رهبري امام  ــاض1 هيچ گاه در حمايت از آرمان هاي انق في
ــت از آن بزرگمرد را وظيفه ي  ــي1 ترديدي به خود راه نداد و حماي خمين
الهي مي دانست. در وصف مخالفان امام خميني1 تعبيري تأمل برانگيز ارائه 
ــان مخالفند يا جاهل اند و يا خود را تطهير  کرده بودند: »آن هايي که با ايش

نکرده اند و يا دست خارجي در کار است.« 

ــتند و  ــان، امام خميني1 را مؤّيد من عنداهلل و رهبري الهي مي دانس ايش
ــت، ايشان  ــان ]امام خميني[ محتاج به تعريف نيس مي فرمودند: »مقام ايش
ــد دليل آفتاب. خودش  ــه تعريف ندارد. آفتاب آم ــد. آفتاب نياز ب آفتاب ان
ــرت امير صلوات اهلل عليه  ــت. در نتيجه التجاء به حض ــّرف خودش اس مع

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 33.
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ــده که فوق اين هايي است که شما تصور مي کنيد،  ــان داده ش مقامي به ايش
ــان است. خداوند تأييدشان  ــان، بيش از مقام ظاهري ايش مقام معنوي ايش
کند - ان شاءاهلل-«.)1( و مکرر مي فرمود: »حمايت از رهبري انقالب واجب 

و فرض است.« 

آيت اهلل فياض به هنگام رخداد جنگ تحميلي عراق عليه ايران، همگان 
را به حمايت از جبهه هاي نور عليه ظلمت فراخوانده و عليرغم کهولت سن 
و ضعف جسماني از حضور در مراسم مربوط به نمازگزاري بر پيکر شهدا 
و مجالس بزرگداشت آنان مضايقه نمي کردند و با رفتن فرزندان معظم له به 

جبهه ها حجت را بر همگان تمام نمودند. 

همچنين نياز کشور و انقالب به خبرگاني در مسائل قضايي باعث شد 
که مدتي به تدريس قضا و شهادات از کتاب جواهر الکالم اقدام نمايند.

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 32.
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الف: شرح حال اساتيد و مشايخ معظم له در اصفهان 

1. آيت اهلل سيد علي نجف آبادي1 

ــيد حسن که نسبش به سيد  ــيد علي نجف آبادي فرزند س حاج مير س
محمد مؤمن بن محمد زمان حسيني تنکابني صاحب تحفه ي حکيم مؤمن 
ــال 1275 و يا به قولي 1287 قمري در نجف  ــود. در حدود س منتهي مي ش

آباد متولد و از سن حدود بيست سالگي به تحصيل علم رغبت نمود.

ــون و از بزرگان علما و  ــيد علي نجف آبادي، عالمه اي ذوفن آقا مير س
ــن و اجله ي فقها و متکلمين و از مراجع تقليد و فتوا در اصفهان به  محققي
ــان و  ــمار مي رفت و در بين علماي متأخرين هيچ کدام به جامعيت ايش ش

خصوصًا در احاطه ي به علم کالم به مقام ايشان نمي رسيد.

ــمردند و در اغلب علوم  ــاي اصفهان او را از نوابغ دوران بر مي ش علم
اسالمي او را مجتهد مي دانستند. به هنگام درس، مطالب را به گونه اي مطرح 
ــطر، بحث مي کرده و  ــرده که گاهي اوقات يک ماه در اطراف يک س مي ک

جاي هيچ گونه سئوال و پرسشي را باقي نمي گذاشته است.

ــت اين مطالب را  ــان گفتند که خوب اس نقل مي کنند که زماني به ايش
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ــخ فرمود: »همان مطالبي که ديگران نوشته اند ما بفهميم  ــيد. در پاس بنويس
کفايت مي کند و نيازي به نوشته هاي ما نيست«.

ــان، اين بوده است که اجتهادي درس  ــات درس ايش ويژگي مهم جلس
مي گفتند و اعتقاد داشته است که مجتهد بايد در تمامي زمينه ها: فقه، اصول، 

منطق، رجال و... صاحب نظر باشد نه ناقل سخن ديگران.
ــوش درک بودن وي و  ــان، خوش فهم و خ ــاي ديگر ايش از ويژگي ه
ــت. به طوري که بدون نياز به  ــان بوده اس ــرعت انتقال فوق العاده ي ايش س
ــت. آن مرحوم عنايت ويژه اي نيز به درس تفسير  مطالعه جواب مي داده اس
قرآن داشته و همه ساله در ايام ماه مبارک رمضان در مدرسه ي صدر تفسير 

مي فرموده است.

مرحوم آقا ميرسيد علي، در زهد و تقوا و اعراض از مردم دنيا و زندگاني 
ساده و بي آاليش و عدم توجه به اغنيا نيز بي نظير بود.

اين فقيه و حکيم الهي سرانجام در صبح جمعه 13 ماه صفر سال 1362 
قمري برابر با 30 بهمن ماه 1321 شمسي در سن 75 سالگي در مدرسه ي 
ــييع عظيم در تخت فوالد در بقعه  صدر دعوت حق را لبيک گفت و با تش
تويسرکاني مدفون گرديد. از جمله آثار آن مرحوم، حواشي بر تعليقه ي آقا 

ضياء بر کفايه االصول استادش آخوند خراساني مي باشد.)1( 

ــيد علي نجف آبادي  آيت اهلل فياض مي گويد: درس مرحوم آيت اهلل س
مي رفتيم. وي مرد زاهد متواضع و بي آاليش بود. در علوم و فنون گوناگون 
ــوش بزم بود. اما  ــر مي رفت، هم درس مي داد و هم خ ــع بود. هم منب جام

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 37-35.
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مواظب بود که برخورد نامناسبي پيش نيايد. در جنگ جهاني صدماتي ديده 
ــده بود که مقداري حواسش جمع نباشد. البته خوش  بود و همان باعث ش
ــيدي حاضر بود و سرعت انتقال  فهم و خوش درک بود. هر چه را مي پرس

خوبي داشت و بدون نياز به مطالعه جواب مي داد.)1(

 2. ح��اج ميرزا کمال الدين معروف به ميرزا ابوالهدي کلباس��ي و 
جمال الدين )فرشتگان بر روي زمين(

ــايي کم نظير بود. وي،  ــم فقيه و مجتهد اصولي که در ورع و پارس عال
تحصيالت خود را در اصفهان و نجف سپري نمود و پس از رسيدن به مقام 
منيع اجتهاد در حوزه ي علميه ي اصفهان به تدريس علوم ديني پرداخت و 

مخصوصًا در تدريس »علم رجال« مورد توجه خاص گرديد.
ايشان در حدود ده کتاب تأليف نموده که يکي از آن ها »سماء المقال في 
ـ .ق دار دنيا را وداع نمود.)2( تحقيق علم الرجال« است. وي در سال 1356 ه

ــوارش از محضر پر فيض او  ــدي تا زمان فوت پدر بزرگ ــه ابواله عالم
ــود فقيهي خبير و مجتهدي بصير و محققي  ــتفاده ي کامل کرد؛ اينک خ اس
ــي نيز بود، با اين حال پس از  ــته بود حتي داراي حوزه ي درس عميق گش
فوت پدر براي آگاهي از مکاتب فقهي و اصولي جهان تشيع به همراه برادر 
گراميش ميرزا جمال راهي عتبات عاليات و استفاده از محضر فقها و مراجع 
ــد. اساتيد ايشان در نجف اشرف آيات عظام: مال  ــي ش نامدار آن ديار عرش
محمد کاظم خراساني )1255- 1329ق(، صاحب کفايه و سيد محمد کاظم 

1 . مجله حوزه، ش 18، ص30.
2 . آشنايي با حوزه هاي علميه شيعه در طول تاريخ، ج1، ص 394.
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طباطبايي يزدي صاحب عروه )12۴7- 1337ق( بوده اند که از ناحيه ي اين 
دو بزرگوار موفق به دريافت اجازه نيز گرديد.

ــيد  ــر دو فقيه محدث و متکلم متبّحر: حاج س ــات از محض وي در عتب
حسن صدر کاظميني )1272- 135۴ق( و حاج مال علي محمد نجف آبادي 

)متوفي 1332ق(، مفتخر به اخذ اجازه شد.)1(

آيت اهلل فياض مي گويد: حاج ميرزا ُهدي در علم حديث بسيار تسلط 
ــت و در رجال حديث درسي داشت که خدمتشان مي رفتيم و تأليفاتي  داش
هم داشت و مرحوم ميرزا جمال الدين درس و بحثي نداشت فقط منزلشان 
رفت و آمد داشتيم ]اين دو[ خيلي مواظب بودند که حرف لغوي نزنند و ما 
حرف لغوي از ايشان نشنيديم. هميشه مشغول ذکر و فکر و درس بودند. 

ــبهند  حاج آقا رحيم ارباب فرموده بودند که: »اين دو برادر به ملک اش
تا به انسان.«)2(

3. سيد محمد باقر درچه اي1 

ــيد محمد باقر درچه اي فرزند آقا سيد مرتضي در سال 126۴ قمري  س
مطابق با سال 1227 شمسي در يکي از روستاهاي اصفهان به نام درچه که 
امروز تبديل به شهر شده، متولد گرديد.)3( وي با 31 واسطه به حضرت امام 
موسي بن جعفر8 مي رسد.)۴( وفات يا شهادت وي در صبح گاه جمعه 28 

1 . مشاهير مزار عالمه ميرزا ابوالمعالي کلباسي1 ، ص 117.
2 . مجله حوزه، ش 18، ص36.

3 . نقباء البشر، ج1، ص 224؛ مکارم اآلثار، ج5، ص 1766- 1780.
4 . روضه رضوان، ص 113.
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ربيع الثاني سال 13۴2 قمري در موطن او درچه رخ داده است.)1(

ــه اي قوي در  ــار و حافظ ــر درچه اي1 با هوش سرش ــيد محمد باق س
رشته هاي مختلف علمي از محضر علماي اصفهان بهره گرفت و خيلي زود 
ــتعدادترين طلبه ها شهرت يافت. از  به عنوان يکي از پرتالش ترين و با اس
ــوي ديگر به خاطر استعداد و توانايي کم نظيرش، در هر علمي از علوم  س
ــد در اندک مدتي به حد تخصص و استادي در آن  حوزوي که وارد مي ش
پيش مي رفت و مي توانست پس از چند روز همان درس را براي جمعي از 
طالب تدريس کند. وي تقريبًا تمام اوقات شبانه روز خود را با تحصيل و 

تدريس و مطالعه پر مي کرد. 
ــتر زبانزد طالب و علماي حوزه ي اصفهان بود، نوع بيان  آنچه که بيش
ــته بندي مي کرد و  ــر بود. او ابتدا مطالب را دس ــيد محمد باق و تدريس س
ــيوه ي تدريس او بود که  ــپس بحث را کاماًل مي شکافت شايد همين ش س
همه ي شاگردانش )به قول مرحوم شهيد آيت اهلل عطاءاهلل اشرفي اصفهاني( 

يا مجتهد مسلم بودند و يا مرجع تقليد.)2( 

آيت اهلل طيب1 )3( مي گويد: در مسأله نظِم آن بزرگوار همين را عرض 
كنم كه در مدت يازده سال كه خدمت ايشان بودم، حتي يك جلسه درس را 
غيبت نكردند و در اين مدت هيچ گاه به  علت غيبت ايشان، يا من، درس از 

1 . دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص 191.
2 . روضه رضوان، ص 117 و 118.

3 . دومين همايش از سلسله همايش هاي ميراث ماندگار به نام حضرت آيت هلل طيب1 در 
ارديبهشت ماه سال 1393 هجري شمسي در مدرسه علميه امام صادق7 )چهارباغ( با 

عظمت و شکوه عالي برگزار گرديد.
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من فوت نشد و در تمام مدت، درس در ساعت معموِل خود برگزار مي شد، 
ــت. اين نظم و انضباط استاد، مسلمًا در شاگردان  و به گونه منظم ادامه داش
ــعي كردم مانند استاد معظم باشم.  نيز، بي تأثير نبود. من در طول زندگي س
بعضي از آقايان طلبه، در مدرسه مي گويند كه: ما ساعت هاي خود را با رفت 

و آمد شما منظم مي كنيم«.)1(

آيت اهلل شيخ احمد فياض1 که خود يکي از استوانه هاي علمي و معنوي 
اصفهان بود، درباره ي مراقبت و پرهيز از لغو گويي استاد خود مي گويد:

ــه و مواظبي بود.  ــيار نزي ــان بود. وي مرد بس مرجعيت به عهده ي ايش
ــخن لغوي بگويند حوزه ي درسش  ــتند که نزد ايشان س طالب هراس داش
ــازار اصفهان[ درس فقه و اصول  ــجد نو ]ب پر حرارت بود. صبح ها در مس
ــت درس را نفهميده  مي گفت و عصرها هم براي افرادي که نبودند يا درس

بودند، همان درس را تکرار مي کرد.)2(

1 . آيت اهلل طيب، اولين حکم اجتهادش��ان را از ايش��ان مي گيرند در منبرهاش��ان و صحبت 
هايشان هميشه از ايشان بسيار با عظمت و با احترام تجليل مي کردند و چيزي که خيلي 
مهم بود اين بود که مي فرمودند: در طول 11 سال يکبار جلسه ي درس نه از طرف استاد 

و نه از طرف شاگرد )از طرف من( تعطيل نشد. يک نوبتي اشاره کردند.
در جلسه ي درس يک آقايي از درچه آمد و خبر داد که يکي از فرزندان ايشان به رحمت   
خدا رفته. طلبه ها برآورد کردند که جلس��ه ي درس تعطيل مي شود ولي ايشان جلسه ي 
درس را تعطي��ل نکردند و گفتند: آنها مقدم��ات کارها را فراهم کنند من آخر هفته آنجا 
مي آيم. خود ايشان مي فرمودند که: نظم و ترتيب و انضباط و پشتکار و عالقه مندي که 
آيت اهلل درچه اي داش��تند در شاگردان و من جمله خود ايشان تأثيرگذار هم بود. حيات 

طيبه، ص32 .
2 . مجله حوزه، ش 18، ص31.
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 4. شيخ محمد رضا مسجد شاهي1 

ــال 1287 قمري در نجف اشرف متولد  ــان در تاريخ 20 شعبان س ايش
ــد و در خدمت پدر دانشمند خود و علماي مبرز ديگر تحصيالت خود  ش
ــانيد. از علما، فقها و مدرسين عظيم الشأن حوزه ي علميه ي  را به پايان رس
اصفهان بوده و در محضر شخصيت ها و مراجع عظيم الشأني همانند آخوند 
خراساني، آقا سيد محمد کاظم يزدي، شيخ الشريعه اصفهاني، حاج آقا رضا 
همداني و آقا سيد محمد رضا فشارکي و ... به کسب کماالت علمي اشتغال 

داشته است.

وي در مقام تدريس و افتاء و تأليف کتاب )حدود 30 کتاب( از مفاخر 
حوزه ي علميه به شمار مي رود.)1(

ــجويان دور  ــان روزهاي اول ورودش به اصفهان، طالب و دانش از هم
ــات درس فقه و اصول و حکمت و حديث و کالم  او احاطه کرده و جلس
ــد. بنا به دعوت  ــهرت علمي او بيشتر مي ش ــروع نموده و هر روز ش را ش
مؤسس حوزه ي علميه قم که در دروس نجف اشرف با شيخ ابوالمجد هم 
ــيخ محمد رضا( در اوايل سال 13۴5 قمري به  مباحثه بود، معظم له )آقا ش
قم مهاجرت فرمود و در مدرسه فيضيه دروس خارج فقه و اصول را آغاز 
ــتافتند و در همين  ــود و جمعي کثير از علما و فضال به محضرش مي ش نم
ــان به »شيخ بهايي عصر« تعبير فرموده  دوران بود که مرحوم حائري از ايش
ــرح زندگاني آقا شيخ محمد رضا مسجد شاهي  بود. مرحوم مهدوي در ش
ــاگردان معظم له )اعم از قم و  ــامي حدود يک صد تن از ش )نجفي( به اس

1 . آشنايي با حوزه هاي علميه شيعه در طول تاريخ، ج1، ص397.
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اصفهان( اشاره کرده و فهرست نزديک به چهل رساله يا کتاب يا حاشيه از 
آثار ارزشمند آن مرحوم را نيز آورده است.

اين عالم جليل القدر در شب يک شنبه 2۴محرم الحرام سال 1362 قمري 
وفات يافت و در بقعه جدش آقا شيخ محمد تقي مدفون گرديد.)1(

5. شيخ محمد حکيم خراساني1 

ــوف رباني، آقا شيخ محمد حکيم خراساني که پس  حکيم الهي و فيلس
ــي و جهانگير  از طي مراتب تحصيلي در نزد دو حکيم بزرگ )آخوند کاش
ــزرگ حوزه ي علميه  ــين ب ــقايي( خود به تدريس پرداخت و از مدرس قش
ــازار بوده که به  ــه صدر ب ــان گرديد، محل تدريس وي عمدتًا مدرس اصفه

تدريس حکمت اشتغال مي ورزيده است.)2(

ــه مرتبه مي گفت.  نقل مي کنند که معظم له در حقيقت يک درس را س
يک مرتبه عبارت را مي خواند و اين عبارت خوانده شده به نحوي بود که 
وقتي تمام مي شد شاگردانش تمام درس را ياد گرفته بودند. بار دوم خارج 
ــت و در آخر، با متن تطبيق مي کرد. جمعي کثير از فضال و  درس را مي گف
ــاگردي کردند و محضرش محفِل ارباب فضل و  مستعدين در خدمتش ش

کمال بوده است.
آيت اهلل فياض درباره ي ايشان فرموده اند: »شيخ محمد حکيم مردي بي 
ــر تا آخر عمر  ــش و بدون تکلف بود و در حالت تجرد و بدون همس آالي
ــه ي صدر با عسرت زندگي نمود و چون وضعيت  در حجره اش در مدرس

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 47- 49.
2 . آشنايي با حوزه هاي علميه شيعه در طول تاريخ، ج1، ص 394. 



61

يد
هات

ل ا
سا

رت 
ش

مساعد نشد، زن نگرفت. آن مرحوم مناعت طبع داشت و زير بار وجوهات 
ــت. مقداري از  ــاالت عرفاني ويژه اي برخوردار بوده اس نمي رفت و از ح
ــبهاي جمعه در منزل  مخارج وي را حاج آقا رحيم ارباب متکفل بوده و ش

مرحوم ارباب، ميهمان مي شده است.«

وفات آن مرحوم در حجره ي مدرسه ي صدر اصفهان که مسکن او بود 
به سکته قلبي بامداد نخستين روز از شنبه غره ذي الحجه 1355 قمري اتفاق 

افتاد و در جنب استادش آخوند کاشي در تکيه ي ملک مدفون گرديد.)1(

6. شيخ علي يزدي1

ــيخ علي مدرس يزدي که به  ــيخ علي يزدي معروف به ش عالم رباني ش
ــيخ علي مسگر يزدي مشهور بوده است، فرزند مرحوم آقا محمد مسگر  ش
ـ .ق در دارالعباد  يزدي از علماي محقق و زاهدي پرهيزگار بود، در 1278 ه
يزد متولد شد. از هفت سالگي مشغول فراگيري قرآن مجيد و علوم متداول 
شد و از 12 سالگي شروع به تحصيل علوم عربي از صرف و نحو و منطق و 
معاني بيان نمود. وي حدود سن بلوغ وارد در تدريس اصول فقه مي شود.)2(

ــه ي صدر تدريس  ــطوح فقه و ادبيات عرب را در مدرس وي تمامي س
مي فرمود و عده اي کثير از طالب و فضال از محضرش استفاده مي نمودند. 

ــت: که تمام درس را با آهنگ بيان  از ويژگي هاي معظم له اين بوده اس
ــاي او در هنگام درس گفتن در تمام صحن  مي کرده و صداي خوب و رس

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 40-42؛ آشنايي با حوزه هاي علميه 
شيعه در طول تاريخ، ج1، ص 394.

2 . بوستان فضيلت، ص 119. 
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حياط مدرسه طنين انداز بوده است.

مرحوم شيخ علي روزها با پاي پياده از آخر محله ي بيدآباد براي گفتن 
ــتکار و همت فوق العاده اي در امر  ــه ي صدر مي آمد و پش درس به مدرس
درس و بحث داشته و از صبح تا ظهر بدون استراحت و حتي بدون استفاده 

از کتاب چندين درس، تدريس مي نموده است.

ــيار فقير و  ــيخ علي مدرس در عين کمال علمي، از نظر مالي، بس آقا ش
تهيدست بوده است. گاهي بعضي از فقها با او همراهي داشته اند ولي معظم 
له کاماًل تنگدست و در زحمت بوده و عمري را به قناعت و زهد و استغناي 

طبع گذرانيده و از راه تصحيح کتب اعاشه مي فرموده است.

مرحوم آقا شيخ علي، عالمي عابد و شب زنده دار بود و اکثر شب ها را 
ــغول بود و بسيار اندک اتفاق مي افتاد که نوافل شب را ترک  به عبادت مش
ــعبان سال 1353 قمري وفات يافت و در يکي از  کند. آن مرحوم در 15 ش

اطاق هاي شمالي تکيه بروجردي مدفون گرديد.)1( 

7. آيت اهلل ميرزا محمد صادق يزدي1

آيت اهلل فياض درباره ايشان فرموده اند: ايشان نيز مانند مرحوم درچه اي 
بسيار معقول و متين بود و مواظب بود که لغوي انجام ندهد.)2(

8. مال حسين فشارکي1

ــان اصفهان بود و در نماز  ــان فرموده اند: ايش آيت اهلل فياض درباره ايش

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 37 – 39.
2 . مجله حوزه، ش 18، ص31.
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ــان بود که اين اجازه را نوشتند. مرد  ــان شرکت مي کردم. اواخر عمرش ايش
ــيار جليل القدر و بزرگواري بود. فقيهي بود که تمام مسائل را مستحضر  بس
بود. درس هم مي گفت، و مبرزين از علما شرکت مي کردند. خالصه، بسيار 
متين بود، منبر هم مي رفت و مخصوصًا در ماه مبارک رمضان که احياء هم 

مي گرفت.)1(

9. مال محمد علي عالم حبيب آبادي1

ــال ها در  ــطوح در اصفهان س ــين س عالم جليل و واعظ کامل از مدرس
ــادي از افاضل طالب به  ــه نيم آور تدريس مي فرمود و جماعت زي مدرس
ــدند و از بيانات علمي و مواعظ او بهره مند  ــه درس او حاضر مي ش جلس
ـ . ق در اصفهان وفات يافته در تخت فوالد  مي گرديدند و در سال 1296 ه

مدفون گرديد.)2(

ــقايي، آخوند گزي و سيد  ــاگرد آخوند کاشي، جهانگيرخان قش وي ش
محمد باقر درچه اي بود و در سال 1399 در حبيب آباد وفات يافت.)3(

10. عالمه مير محمد صادق خاتون آبادي1 

ــدرس خاتون آبادي فرزند حاج ميرزا  ــيد محمد صادق م حاج ميرزا س
حسين نايب الصدر است. عالم زاهد، فقيه محقق و اصولي مدقق و مدرس 
ـ .ق در اصفهان  نام دار حوزه ي علميه ي اصفهان مي باشد. در سال 1285 ه

1 . همان، ص 34.
2 . تاريخ علمي و اجتماعي اصفهان، ج2، ص 332.

3 . دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص 1072.
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ــادي به يزدآبادي يا  ــا مير محمد صادق خاتون آب ــدند. مرحوم آق متولد ش
ايزدآبادي نيز مشهور است.

ــنين  ــپس در س عالمه خاتون آبادي ابتدا در اصفهان تحصيل کرد و س
حدود 17 سالگي پس از وفات مادر محترمه خود به نجف اشرف مهاجرت 

نموده و نزد اساتيد آن حوزه مقدس به تحصيل پرداخت.)1(

ــاني، و در تأليف  ــاگردان مبرز آخوند خراس ــه خاتون آبادي از ش عالم
ــر ارج »کفاية االصول« که از مهم ترين و دقيق ترين کتاب هاي علم  کتاب پ
ــيعه است، يار و معين او بود. دقت نظر و توان علمي مرحوم  اصول فقه ش
خاتون آبادي به حدي بود که گويند: بعضي از تحقيقات کتاب مزبور از اين 

شاگرد برجسته است.)2(

مرحوم خاتون آبادي استاد بسياري از فقها و مراجع پس از خود بود و 
در فقه و اصول، کسي هم تراز او نبود. داراي دقت کامل و نظر صائب و در 

تحقيقات علمي بسيار توانا و قوي بوده است.

ــائلي  ــاتيد خود و نيز جزوات و رس از جمله آثار معظم له، تقريرات اس
ــفانه به طبع نرسيده است.)3( عالمه خاتون  ــت که متأس در فقه و اصول اس
ــن خان جابري: نظر به کثرت درس و  ــته مرحوم ميرزا حس آبادي به نوش
ـ .ق به سن 62 سالگي درگذشت. مرقد  بحث، عليل شده، در سال 13۴8 ه
مطهر ايشان در داخل بقعه مرحوم سيدالعراقين قرار دارد و برادرش مرحوم 

1 . ريشه ها و جلوه هاي تشيع و حوزه علميه اصفهان در طول تاريخ، ج1، ص 617.
2 . دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج2، ص 717؛ شرح مجموعه گل، ص 48.

3 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 51-49.
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ـ .ق( نيز در کنار  ــالم سيد مرتضي خاتون آبادي )متوفي 1315ه حجت االس
او مدفون است.)1(

11. آيت اهلل سيد محمد نجف آبادي1

ــين بزرگ اصفهان و استاد جمع کثيري از  فقيه اصولي محقق، از مدرس
ـ .ق در نجف آباد به دنيا  ــمندان مي باشد. وي در سال 129۴ ه علما و دانش
ــين فرزند سيد اسماعيل بن مير غفور بن مير مقيم از  ــيد حس آمد، فرزند س
ــان از طريق مرحوم ميرلوحي سبزواري به  ــوي بود که نسبش سادات موس

حضرت موسي بن جعفر8 منتهي مي شود.

ــاني موفق به  ــتاد ارجمند خود آخوند خراس آيت اهلل نجف آبادي از اس
دريافت اجازه اجتهاد گرديد.)2(

ــي ايشان، اين بوده است که بسيار منظم و  از خصوصيات حوزه ي درس
ــان خصوصيات درس آخوند خراساني  منقح درس مي گفته و تدريس ايش
را داشت است به طوري که شاگردانش احساس مي کرده اند که در محضر 

آخوند به تلمذ نشسته اند.

معظم له در مدت کوتاه، مطالب اصلي و اساسي درس را بيان مي فرموده 
ــم و تقرير مطالب را براي  ــابه پرهيز مي نموده و لذا فه ــر اقوال مش و از ذک
ــال هاي اخير در َمدَرِس  ــاده مي کرده است.آن مرحوم در س شاگردانش س
بزرگ مدرسه صدر، تدريس خارج فقه و عصرها در مدرسه ]امام صادق7[ 

1 . شرح مجموعه گل، ص 75.
2 . همان، ص 85 تا 88.
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چهارباغ، خارج اصول داشته و بر بالغ بر يک صد نفر در حوزه هاي درس 
او شرکت مي کرده اند. 

ــر کفاية االصول  ــي ب ــار قلمي آن مرحوم دو مجلد حواش ــه آث از جمل
ــتادش آخوند خراساني است که به همت شاگرد اختصاصي اش مرحوم  اس
ــاص آن مرحوم بوده و نيز به  ــيخ مرتضي اردکاني که از اصحاب خ آقا ش
ــيد حسين نجف آبادي چاپ  ــعي و تالش فرزندش مرحوم حاج مير س س
شده است که به نظر اهل فن از بهترين حواشي بر کفاية االصول مي باشد. 
از ديگر آثار معظم له: رساله اي در قاعده ال ضرر، رساله در ترتب، رساله در 

استصحاب کلي مي باشد.

ـ .ق  ــنبه 25 ذي القعده 1358 ه ــب ش ــرانجام در ش اين فقيه بي بديل س
مطابق با 15 دي ماه 1318 شمسي از دنياي فاني رحلت فرمود و جنازه اش 
را متجاوز از ده نفر بر سر دست از خانه تا تخت فوالد تشييع و در جوار مزار 

صديق شفيقش مرحوم سيدالعراقين در تکيه وي داخل بقعه دفن نمودند.

نقل مي کنند که: مرحوم آقا مير سيدعلي مجتهد نجف آبادي در تشييع 
جنازه ي آن مرحوم به غايت پريشان و بي اختيار مي گريسته است.)1(

12. آيت اهلل سيد مهدي درچه اي1

ــا 1280 هجري قمري در درچه بوده  ــال هاي 1278 ت وي متولد بين س
است. سيد مهدي درچه اي هنوز به سن بلوغ نرسيده بود که پدر را از دست 
ــيد محمد صادق[  ــد از فوت پدر به اتفاق يکي از برادرانش ]آقا س داد، بع

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 44 – 45.
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ــه نيم آور  ــن بزرگتر از وي بود به اصفهان آمد و در مدرس که از جهت س
ــاکن شد و در نهايت تنگدستي و کمال قناعت با جديت  حجره گرفته و س

به تحصيالت خود ادامه داد.)1( 

ــان هر هفته مقداري نان تهيه مي کرد و مبلغ يک عباسي به آن ها  مادرش
مي داد. وي گفته بود: گاهي يک مرغ که برايمان آورده بودند به ما مي دادند 
مي برديم ميدان جلفا و گاهي ميدان کهنه اصفهان )ميدان امام علي7 فعلي( 
به مبلغ 5 شاهي مي فروختيم و مقداري از آن را سرکه براي خوردن با نان و 
بقيه را مصرف کاغذ و مرکب و قلم و کتاب و امثال آن مي کرديم و اغلب 

نان و سرکه مي خورديم.)2( 

مرحوم همايي مي نويسد: از جلوه هاي تقوي و زهد آن بزرگ يکي آن 
ـ .ق که مصادف  که در اوايل ايام قحطي و خشکسالي سال 1335 تا 1337 ه
بود با جنگ بين الملل اول، ده بيست من آرد در خانه داشت با اينکه عائله اي 
سنگين داشت، به محض اينکه آثار گراني نمودار شد، مرحوم آسيد مهدي 
ــت َمن آرد را فروخت. و چون به او گفتند الزم بود شما احتياط  آن ده بيس
مي کرديد. جواب داد: ترسيدم شبهه ي احتکار داشته باشد. خدا بزرگ است. 

رحمت اهلل عليه واسعه.)3( 

13. آيت اهلل شيخ محمد علي مدرس دزفولي1

عالم فاضل، محقق زاهد عابد، از مدرسين بزرگ اصفهان مي باشد که در 

1 . نقباء البشر، ج1، ص 225.
2 . گلشن ابرار، ج3، ص 243 و 244.

3 . کارنامه ي همايي، ص 48.
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سال 1271 ق در دزفول متولد شد. وي فرزند خواجه نصر اهلل مي باشد. در 
آن شهر تحصيل نموده و به تهذيب نفس پرداخت تا به مقامات بلند علم و 
معرفت دست يافت. وي پس از چند سال سکونت در اراک و تدريس در 
ــه ي جده کوچک مشغول شد  آن جا به اصفهان آمد و به تدريس در مدرس

و عده اي فضال از علم و کماالت او مستفيض گشتند.)1(

رياضات و سلوک شرعي معظم له:

1. پس از واجبات هيچ نافله اي از ايشان ترک نمي شد؛

2. روزهِ هاي مستحبي روزهاي مخصوص از او ترک نمي شد و اکثرًا روزه 
بودند؛

3. روزي سه مرتبه زيارت عاشورا با صد لعن و صد سالم مي خواندند؛

ــه جده کوچک و قبل از آن،  ــد که در حجره مدرس ــان شنيده ش ۴. از ايش
ــب،  ــال در رختخواب نخوابيده و بعد از مطالعه بعد از نصف ش 16س
ــجده خواب و استراحت مي نمود تا زودتر بيدار شود و به  در حالت س

عبادت بپردازد.)2(
ــام وظيفه اصفهان مرا که از  ــد معظم له مي گويد: زماني رئيس نظ فرزن
اهواز براي ديدار با پدر بزرگوار آيت اهلل مدرس فتحي به اصفهان آمده بودم 
ــربازي بروي. من به  ــا قرار داده بود و مي گفت: بايد به خدمت س در تنگن
پدرم جريان مزاحمت او را گفتم و از او خواستم که براي رفع اين گرفتاري 
اقدامي بکند. ايشان يک شب به ختم »يا علي« مشغول شد و آن را به عددي 

1 . شرح مجموعه گل، ص 153.

2 . شرح مجموعه گل، ص 160.
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خاص که آن را به من نگفت قرائت نمود.

ــان را ديدم که گريه مي کرد، فرمود: ديشب حضرت  صبح آن شب ايش
ــدم و حضرت وعده  ــب8 را در خواب دي ــي بن ابيطال ــن عل اميرالمؤمني
فرمودند که: اين مشکل خطير را با دست يداللهي خود بر طرف فرمايند. پس 
پدرم خود به اداره ي مربوطه رفت رييس آن اداره که بهايي بود حتي جواب 

سالم پدرم را نداد. وي نيز در گوشه اي از اتاق او نشست و چيزي نگفت.

ــتم و  ــاغل در آن اتاق، حکايت رس ــس از چندي يکي از مأموران ش پ
اسفنديار را پيش کشيد و با همکاران خود شروع به صحبت کرد.

پدرم رو به او کرد و گفت: اطالعات شما در اين زمينه ناقص است.

گفتند: شيخ مگر تو هم اين چيزها را بلدي؟

ايشان شروع به خواندن اشعار فردوسي و شرح حکايات نمود.

ــان احترام کرده و چاي آورده و قول دادند که مشکل  پس آن ها به ايش
سربازي مرا حل کنند. و پس از چند روزي معافي را صادر نمودند.)1(

وي در شب عرفه 1358 قمري مطابق با سال 1318 شمسي در سن 88 
سالگي وفات يافت و در صحن غربي تکيه سيدالعراقين مدفون گرديد.)2(

14. ميرزا احمد اصفهاني1

ــي معروف به ميرزا احمد مدرس )و يا ميرزا احمد  ميرزا احمد اصفهان
مشهدي(، فرزند سيد محمد علوي شهيدي خراساني حسيني. اصل ايشان 

1 . شرح مجموعه گل، ص 175 و 176.
2 . همان، ص 187.
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از خراسان است و در روز 29 ماه ذي قعده 1381 قمري متولد شد. وي در 
اصفهان تحصيالت خود را نزد بزرگاني مانند آقا ميرزا محمد حسن نجفي 

سپري نمود تا اينکه به مقامات عاليه ي علم و اجتهاد رسيد.

ــق و مدقق، جامع  ــدرس اصفهاني، عالم فاضل محق ــا ميرزا احمد م آق
ــان بود که در  ــين اصفه ــول از معاريف مجتهدين و مدرس ــول و منق معق
ــانيه را نيز در آن  ــه تحصيل و تکميل ملکات نفس ــه ي نيم آور - ک مدرس
گذرانيده - مدت 50 سال تدريس مي نمود و جمعي کثير از فضالي حوزه 
ــده و از او استفاده ي علمي مي کردند. معظم  علميه به محضرش حاضر ش
ــبک  ــرح لمعه بي نظير بوده و درس را به س له به خصوص در تدريس ش
ــقوق  ــزون بر آنچه در متن کتاب آمده بود، ش ــادي مي گفته و گاه اف اجته
ــت. آن مرحوم حدود 25 دوره را تدريس کرده  متعددي را بيان مي کرده اس

بود و تا آخر عمر تدريس شرح لمعه را رها نکرد.

ــان به  ــيد مصطفي موحد که در لحظات آخر عمر ايش مرحوم حاج س
ديدنش رفته بود، مي گويد: استاد چشم باز کرد و گفت: رفتند؟

ايشان مي پرسند: چه کساني؟ 

و استاد پاسخ مي دهد: شهيدين )اول و ثاني()1( به ديدنم آمده بودند.

ميرزا احمد مردي بسيار پاک و مقدس بوده و مؤمنين و مقدسين پشت 
ــان نماز مي گذاردند و هميشه مسجدشان پر از جمعيت نماز گزار  سر ايش

بوده است.

1 . ش��هيد اول: ابوعبداهلل محمد بن مکي عاملي و ش��هيد ثاني: زين الدين بن علي بن احمد 
العاملي الشامي.
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آقا ميرزا احمد مدرس روز شنبه 12 ذي قعده الحرام سال 13۴8 قمري 
وفات يافت و در منزل خود مدفون و سپس به اعتاب مقدسه منتقل گرديده 

است.)1( 

15. شيخ محمود مفيد 1

شيخ مفيد در سال 1297 قمري متولد و تحصيالت خود را در اصفهان، 
تهران و مشهد سپري نمود.

ــيخ مفيد عالمي فاضل، فقيهي متشرع، حکيمي متأله و عارفي سالک  ش
و ذاکر بود و بر عموم حکما و فيلسوفان زمان از لحاظ فقاهت مقدم بود و 

خارج فقه و اصول را نيز ماهرانه و محققانه مي گفت. 

ــه ي صدر )که به هنگام  ــيخ مفيد عالوه بر تدريس در مدرس مرحوم ش
ــان بود(  ــت چپ، محل درس ايش ورود از درب بزرگ: حجره ي اول دس
ــيد محمد رضا خراساني در مدرسه چهارباغ نيز  به دعوت مرحوم حاج س

صبح ها منظومه ي حکمت و کفايه را تدريس مي فرمود.

ــاگرد پرور و دانشمندي خوش  ــت و ش ــاگرد دوس معظم له فردي ش
ــت و پيش نمازي  ــدي دائم الذکر بود و امام ــوش محضر و عاب ــان و خ بي
ــرت شديدي همراه بوده و از  ــان با فقر و عس را نمي پذيرفت. زندگي ايش

وجوهات شرعيه استفاده نمي کرده است. 

ــاگردانش فرموده بود که: هيچ طلبه اي به اندازه ي من در  معظم له به ش
وقت طلبگي گرسنگي نخورد و از گرسنگي بر خود مي لرزيدم و در تهران 

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 28.
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به هنگام تحصيل نزد شيخ شهيد نوري در حجرات ميدان بهارستان مباحثه 
مي کردم و از فرط عشق به درس، اعتنايي به جوع نداشتم. از ديگر سخنان 
ــه اگر نامش در دفتر امام زمان/   ــوم اين بود که مي فرمود: »طلب آن مرح
ثبت شود هم دنيا دارد و هم آخرت. طلبه نبايد از مشکالت هراسي به دل 

راه دهد. با مشکالت بايد دست و پنجه نرم کند تا به جايي برسد«. 

وي بعد از ظهر جمعه 11 شوال 1382 قمري در سن 85 سالگي وفات 
ــييع عظيم در بقعه ي جدش آقا  ــنبه با تجليل و تش يافت و پيکرش روز ش

محمد بيدآبادي به خاک سپرده شد.)1( 

ش��رح حال س��يداالعالم آيت اهلل حاج س��يد عل��ي محمد احمدي 
فروشاني 1 )پدر خانم آيت اهلل فياض1(

ــادات جليل القدر و محترم و از  ــاني از س مرحوم آيت اهلل احمدي فروش
ــهر بود که از نوجواني به حوزه علميه رفت و در  ــهور خميني ش وعاظ مش
ــتاي  ــه اصفهان به تحصيل علوم ديني پرداخت، وي در روس مدارس علمي
قلعه سفيد حومه اصفهان اقامه ي جماعت مي نمود و مردم آن محل به او عالقه 
ــتند، ايشان به تأسي از سّنت حسنه پيامبر اکرم9 »مداراة الناس«  وافري داش
بسيار با مردم صميمي و در مقام رفع گرفتاري هاي متعدد مردم بود و حدود 
پنجاه سال در آن محل اقامت جماعت و ارشاد و هدايت مردم را عهده دار 
بود، او مرتبًا در مدرسه علميه صدر حاضر و از محضر علما و مدرسين آن 

زمان از جمله مرحوم آيت اهلل خادمي1 کسب فيض مي نمود.

1 . نگاهي به احوال و آراء حکيم مدرس اصفهاني، ص 54 - 57.
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آن عالم عامل ۴ دختر داشت که دامادهاي ايشان همه در کسوت مقدس 
ــيخ احمد فياض1، آيت اهلل حاج سيد مرتضي  روحانيت بودند، آيت اهلل ش
مهدوي1، آيت اهلل حاج سيد مجتبي مهدوي1 و حضرت حجت االسالم و 

المسلمين واعظ محترم آقاي حاج سيد اصغر ابطحي1 بودند.

ــاني، داماد  ــيد علي محمد احمدي فروش بعد از ارتحال مرحوم حاج س
آن مرحوم، آيت اهلل حاج سيد مجتبي مهدوي به جاي ايشان در سنگر اقامه 

جماعت و تبليغ و ترويج احکام در قلعه سفيد مشغول شدند.)1(

 

1 . خلف صالح، ص 29.
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ب: شرح حال اساتيد و مشايخ اجازه آيت اهلل فياض در نجف 
اشرف از زبان معظم له

1. آيت اهلل سيد عبدالهادي شيرازي1

آيت اهلل فياض1 فرموده اند: ايشان مردي بسيار متين، بزرگوار، سنگين 
ــت کننده آداب بود، از جهت اخالقي ممتاز بود، مواظب بود که در  و رعاي
محضر و مجلسش حرف لغو، غيبت و کالم نابجا گفته نشود. خيلي با وقار 
ــت، هم کسب علم مي کرد و هم  ــان مي نشس بود. هر کس که خدمت ايش

کسب اخالق؛ در تقوا کامل بود.)1(

2. آيت اهلل شيخ محمد کاظم شيرازي1

ايشان از علماي مبرز و از شاگردان مرحوم آخوند خراساني بود. بسيار 
خوش مجلس و خوش صحبت بود، محفل را گرم مي کرد.)2(

3. آيت اهلل سيد جمال الدين گلپايگاني1

ــيار  ــش بس ــب نفس و اخالق بود؛ لذا تأثير نفس ــل رياضت، تهذي اه

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 29.
2 . همان. 
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ــتم از  ــان بهره مي بردند. وقتي مي خواس ــاگردان از ايش فوق العاده بود و ش
ــوي، گفتم: بر مي گردم.  ــيمان مي ش نجف برگردم فرمود: مي روي ولي پش
ــد و پشيمان شدم، زيرا فقه و  ــت. اتفاقًا همين جوري ش فرمود: معلوم نيس
ــيديم؛ امام چون  ــف قوي تر بود و به درس و بحث بهتر مي رس اصول نج
ــت که آب و هواي نجف به من نمي سازد؛ لذا  مادرم با من بود، اصرار داش

مجبور شدم که برگردم.)1(

4. آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهاني1

ــد و درس نمي گفت. درس اصلي را  ــر عمرش بود که مريض ش اواخ
ــيد عبدالهادي شيرازي مي گفت - وقتي مي خواست براي  همان مرحوم س
معالجه به شام برود، من اين اجازه را از ايشان گرفتم. آرزو داشتم که سالم 
ــم که در همان سفر فوت کردند، و  ــان برس برگردند و براي درس خدمتش
ــان  ــمت چپ درب قبله حرم حضرت امير7 - کنار استادش ــان را س ايش
آخوند خراساني- دفن کردند. سمِت مقابل، مرحوم سيد اسداهلل شفتي، پسر 
حاج سيد محمد باقر که مسجد سيد را ساخته است، دفن شده است. مردم 

عزاداري بسيار مفصلي براي ايشان بر پا مي کردند.)2(

5. حاج آقا بزرگ تهراني1

از ايشان اجازه روايتي داريم. ايشان مرد بسيار با تقوا و بزرگي بود. منزل 
ــاج ميرزا علي آقا ممتاز  ــان مي رفتيم. همان گونه که مرحوم ح و نماز ايش

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 29.
2 . همان، ص 34.
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ــان  بود. حاج آقا بزرگ هم - در نجف - ممتاز بود، و خواص در نماز ايش
شرکت مي کردند.)1(

  

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 34.
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شرح حال برخي از شاگردان معظم له:

گروه بي شماري از دانشمندان و بزرگان اين خطه ي اسالمي شيعه جزء 
ــيخ احمد فياض بوده اند. آنان در محضر  ــاگردان فقهِي آيت اهلل حاج ش ش
درس و تربيت استاد پرورش يافته اند و با توجهات و ريزبيني هاي آن استاد 
ــته و دانش پژوهي نور  ــتوانه اي از علم و مرجعيت گش فرزانه، هر کدام اس

افروز شده اند که تعدادي از آنان عبارتند از:

1. آيت اهلل العظمي شيخ حسين مظاهري)دام ظله(

در سال1312 شمسي در شهر تيران و کرون متولد شدند. در سال 1326 
شمسي به اصفهان آمدند و در مسجد سيد اصفهان ساکن شدند. ادبيات را 
نزد آقا جمال خوانساري و سيد احمد مقدس، دروس سطح را نزد حضرات 
آيات: شيخ احمد فياض، سيد عبدالحسين طيب، حاج شيخ عباسعلي اديب، 
و سيد حسين خادمي؛ رسائل شيخ و شرح منظومه را نزد شيخ محمود مفيد 

فرا گرفتند.

در سن 19 سالگي و در سال 1331 شمسي به قم رفته و نزد حضرات 
ــي نجفي، و حاج شيخ مرتضي  ــيخ عبدالجواد جبل عاملي، مرعش آيات: ش
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حايري يزدي مقداري از مکاسب و کفايه را تحصيل نمودند. سپس 8 سال 
ــال ها از  ــارج فقه آيت اهلل العظمي بروجردي حضور يافتند. س در درس خ

درس حضرت امام خميني1 و آيت اهلل محقق داماد1 نيز بهره مند شدند. 

ــير و اعتقادات را از محضر عالمه  ــفا و دروس تفس ــفار و ش درس اس
طباطبايي1 )صاحب الميزان( فرا گرفتند.

ــول، منظومه،  ــارج فقه و اص ــال هاي طوالني به تدريس خ ــان س ايش
نهاية الحکمه و قسمت هايي از اسفار و درس اخالق در قم مشغول بودند. 

ــات ديني و مبارزه فرهنگي عليه  ــم له از عناصر فعال و مؤثر تبليغ معظ
ــمار مي روند و به همراه حضرات آيات محمد تقي  رژيم شاه معدوم به ش
ــه در راه حق قم را  ــن خرازي، و دکتر احمدي مؤسس ــيد محس مصباح، س

تأسيس نمودند.

در سال 137۴ شمسي به درخواست علما و مردم اصفهان و رهبر معظم 
ــه اي مدظله العالي به عنوان رئيس  ــرت آيت اهلل العظمي خامن انقالب حض
حوزه علميه اصفهان از قم به اصفهان تشريف فرما شده و به تدريس درس 
ــغول  ــه صدر براي علما و فضالي زيادي مش خارج فقه و اصول در مدرس
ــان خدمات فرهنگي و اجتماعي زيادي در  ــند به برکت وجود ايش مي باش
اصفهان انجام شد و سخنراني ها و درس هاي اخالق ايشان در مدرسه صدر 

و مسجد حکيم مورد توجه و استفاده علما و عموم مورد قرار مي گيرد.

بيش از 30 جلد کتاب از حضرت آيت اهلل العظمي مظاهري مدظله العالي 
چاپ شده است که از آن جمله است:

الحاش��يه علي العروة الوثقي، رساله توضيح المسائل، الثقات االخيار من 
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رواة االخبار، فقه الوالية والحکومة االس��الميه، اس��رار حج، س��يرو سلوک 
در س��ه جلد، دراس��ات في االخالق و شئون الحکمة العملية، صبر کيمياي 

سعادت انسان، معاد سرنوشت جاودانه انسان، و...)1(

2. شهيد آيت اهلل سيد محمد حسين بهشتي1 

ــهيد سيد محمدحسين بهشتي در دوم آبان 1307 هجري شمسي در  ش
ــم به جهان گشود. و در سال 1321 وارد حوزه علميه شد. در  اصفهان چش
سال 1325 به قم عزيمت کرد و در کنار تحصيل علوم ديني، در سال 1327 
ــد. در همان سال، وارد  موفق به دريافت ديپلم ادبي در امتحانات متفرقه ش
ــکده الهيات )معقول و منقول( شد و در سال 1330 با دريافت درجه  دانش
ــانس به قم بازگشت و در دبيرستان حکيم نظامي مشغول تدريس زبان  ليس
ــي شد. در سال 1333، دبيرستان دين و دانش قم را تأسيس نمود و  انگليس
ــتي آن را بر عهده داشت. در فاصله سال هاي 1335  ــال 13۴2 سرپرس تا س
ــفه الهيات را گذراند سپس، با شرکت فعال در  تا 1338، دوره دکتراي فلس
مبارزات سال هاي ۴1 و ۴2 از سوي ساواک مجبور به عزيمت از شهر قم به 
تهران گرديد. اين شهيد راست قامت تاريخ به پيشنهاد و درخواست آيت اهلل 
ــتي مسجد و  حائري1 و آيت اهلل ميالني1 به هامبورگ عزيمت و سرپرس
ــکل مذهبي جوانان آن شهر را عهده دار و به فعاليت هاي عميق ديني و  تش
ــفرهايي به عربستان، سوريه، لبنان،  فرهنگي پرداخت. در طي اين مدت س

ترکيه و عراق )به منظور ديدار امام1( انجام داد.

1 . اعالم اصفهان، ج2، ص 661 .



82

گار
اند

ض م
تي

ــوراي انقالب را تشکيل داد  در آذرماه 1357 به فرمان امام خميني= ش
ــاخص در  ــالمي همواره به عنوان چهره اي ش و پس از پيروزي انقالب اس
ــت. حزب جمهوري  ــي به فعاليت مي پرداخ ــي، اجتماع صحنه هاي سياس
اسالمي را با هدف تربيت و شناسايي نخبگان سياسي فرهنگي پايه گذاري 
نمود. در تدوين قانون اساسي به عنوان نايب رئيس مجلس خبرگان ايفاي 
نقش مي کرد. پس از استعفاي دولت موقت در سال 1358، مدتي به عنوان 
ــوي امام خميني= به رياست ديوان عالي  ــتري و سپس، از س وزير دادگس
کشور منصوب گرديد. وي سرانجام در حين انجام وظيفه در اين سمت بود 
که در شامگاه 7 تير سال 1360 در حين سخنراني در تاالر حزب جمهوري 
ــالمي بر اثر انفجار ساختمان حزب توسط منافقين به همراه کاروان 72  اس

نفره خود به خيل عظيم شهداي کربال پيوست. )1(

ــهيد بهشتي1 فرموده اند: پيش از اين که نجف  آيت اهلل فياض درباره ش
مشرف شوم، مرحوم بهشتي، پيش من سيوطي مي خواند و پس از بازگشت 
از نجف، شرح لمعه را خواند. فرد با استعدادي بود، الزم نبود خيلي شرح 
ــد. در همان  ــم، پيش مطالعه مي کرد و همان که مي گفتم متوجه مي ش بده

زمان که پيش ما لمعه مي خواند، خود ايشان هم درس معالم مي گفت.)2(

3. شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري1

آيت اهلل فياض درباره شهيد مطهري1 فرموده اند: مرحوم مطهري، پس 
ــت ما از نجف به توصيه ي استادش مرحوم حاج ميرزا علي آقاي  از بازگش

1 . مجله ديدار آشنا، ش13.
2 . مجله حوزه، ش 18، ص 32.
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ــيرازي که کنار حجره ي ما حجره داشت، قسمتي از فرائد را براي ايشان  ش
ــمتي از فرائد را  ــيده بود که قس ــم؛ زيرا از حاج ميرزا علي آقا پرس خواندي
ــان ما را معرفي کرده بود. بعد هم مرحوم  نخوانده ام، پيش کي بخوانم، ايش
ــد، هر که از پيش ايشان مي آمد، براي ما سالم  ــهيد مطهري با ما آشنا ش ش
مي رساند و اظهار تشکر مي کرد. مرحوم مطهري پيش حاج ميرزا علي آقا و 
مرحوم ارباب - که در جنبه هاي حکمت و رياضي و ... قوي بود و جامع - 
رفت و آمد مي کرد و از ايشان استفاده مي برد. مرحوم ارباب به ايشان احترام 
ــت در درس ما هم شرکت مي کرد معلوم بود که خوش ذوق و با  مي گذاش

استعداد است.)1(

4. آيت اهلل حاج سيد حسن فقيه امامي1

عالم فقيه و مجتهد خبير، آيت اهلل حاج سيد حسن فقيه امامي1 در تاريخ 
ـ .ق برابر با سال 1313 شمسي پا به عرصه ي گيتي  اول صفر المظفر 135۴ ه

گذاشتند و در سن 16 سالگي وارد حوزه ي علميه اصفهان شدند.)2(

حضرت آيت اهلل فقيه امامي1 را بايد از زمره دانشمنداني دانست که در 
امر تأليف و تصنيف بسيار موفق بودند و آثار علمي و تحقيقي بسيار مفيدي 
ــان به يادگار مانده است.)3( آن فقيد سعيد عالوه بر تأليف، اهتمام و  از ايش

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 32.
2 . خورشيد فقاهت و مرزبان امامت، ص 4.

3 . از معظم له تأليفاتي چاپ ش��ده ه عبارتند از: پاس��خ به شبهاتي پيرامون خمس )2 جلد(؛ 
نقش عقل در احکام الهي؛ آيا فهم قرآن آس��ان اس��ت؟!؛ صراط مس��تقيم؛ فتنه ها از کجا 
آغاز مي ش��ود؟؛ مباحثي پيرامون بهائيت؛ ش��رح فرازهايي از خطبه ي حضرت زهرا 3 
)س��خنراني هاي فاطميه 1425 قمري(. و تأليفاتي که هنوز چاپ نشده عبارتند از: رساله 
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ــتا  ــت و در اين راس عنايت ويژه اي به احياء آثار مکتوب عالمان ديني داش
ــيعه نموده اند.)1(  ــر متون کهن علمي ش اقدام به جمع آوري و چاپ و نش
ــت و  ــعر بهره ي کافي داش ــه نماند مرحوم آيت اهلل امامي1 در فن ش ناگفت
اشعار زيادي به عربي و فارسي از ايشان به يادگار مانده که بعضي از آن به 
ــيده است. بسياري از اشعار او در البالي تأليفات و نوشته هايش  چاپ رس

پراکنده مي باشد. )2(

از قسمت هاي جالب در زندگي اين بزرگ مرد، مبارزات مستمري است 

درباره لقاء اهلل؛ سنن الهي؛ رساله اي در امامت؛ رساله اي پيرامون فدک؛ مباحثي در اثبات 
وجود امام زمان ارواحنا فداه و رفع اشکاالت مخالفين؛ رساله اي پيرامون قيامت )عربي(؛ 
ش��رح نبراس الُهدي مال هادي س��بزواري )قس��مت حج(؛ تنظيم العروة )تا آخر کتاب 
الزکاة، به ش��کل آموزشي(؛ تقسيم بندي مسائل حج به صورت نموداري؛ شرح زندگاني 
و خاطراتي از علماء معاصر؛ رس��اله اي در فلس��فه حج؛ تقري��رات درس هيئت مرحوم 
مجدالعلماء نجفي؛ ايدئولوژي اسالمي؛تفسير سوره يوسف؛االمثال في الروايات )اربعون 
حديثًا(؛ رساله اي راجع به صحابه؛ رساله درباره ي ام کلثوم؛ پاسخ به استدالليه ميرزا نعيم 
)رّدي بر بهائيت(؛رساله اي در رّد افکار بعضي از روشنفکران؛ عرفان در اسارت شيطان؛ 
رس��اله اي در مقام شهيد؛ پاس��خ به بعضي از شبهات )حدود سي شبهه(؛ رساله در شرح 
حال و زندگاني اساتيد و مشايخ اجازه؛ بيش از صد مقاله در موضوعات مختلف )فارسي 

و عربي(.
1 . مانند: مطالع االنوار )6جلد(؛ الرس��ائل الرجاليه )1جلد(؛ اللؤلؤة الغالية في اسرار الشهادة 
)1جلد(؛ ترجمه منهج الرش��اد؛ جامع الش��واهد؛ يادگاري از خطباي پيشين؛ نگرشي بر 
صوفيه و صوفي ها )ترجمه جلد سيزدهم منهاج البراعة في شرح نهج البالغة؛ ترجمه ي 
کتاب »صاحب الغار ابوبکر ام رجل آخر؟!« به نام: يار غار ابوبکر يا فردي ديگر؟؛ فهرست 

نسخه هاي خطي کتابخانه ي شخصي آيت اهلل فقيه امامي1.
2 . خورش��يد فقاه��ت و مرزبان امامت، ص 6 و 7؛ مرزب��ان امامت و واليت آيت اهلل امامي 

)قدس اهلل نفسه الزکيه(، ص 29 - 34.
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ــد از قبيل بهايي ها، کمونيست ها، التقاطي ها و  که با فرقه هاي گمراه و مفس
ــته اند و با بحث هاي گسترده و  ــلک هاي داخلي و خارجي داش وهابي مس
مناظرات مستدل در رسوا نمودن و محکوم کردن آن ها نقش بسيار مؤثري 

ايفا کرده اند.

همچنين معظم له در تأسيس و احياء و تجديد بناي بسياري از مدارس 
ــيله خدمتي بزرگ به حوزه ي  ــه ي اصفهان اقدام کرده اند و بدين وس علمي

علميه و رشد و بالندگي آن نموده اند. 

از ديگر خدمات شايسته حضرت آيت اهلل فقيه امامي 1 مي توان به اين 
موارد اشاره نمود:

ــکن براي طالب علوم ديني؛ احياء و بازسازي قبور  ساخت و تهيه مس
بسياري از علما مدفون در تخت فوالد و غيره؛ احياء موقوفات که بسياري 
ــط افراد سود جو غصب گرديده بود؛ جمع آوري نسخ خطي  از آن ها توس
ــته؛ در يک کالم معظم له عالمي با عمل،  و احياء آثار مکتوب علماي گذش
ــتادي دلسوز، تربيت کننده اي مدّبر بودند که با استفاده از علم و عمل و  اس
ــد و توسعه حوزه علميه  ــيار مهمي در رش تقوي و مکارم اخالقي نقش بس
ــج دين و دفاع از حريم  ــان و تعليم و تربيت طالب، و تبليغ و تروي اصفه
ــرانجام عالم و فقيه اهل بيت:  ــب واليت و امامت ايفا نمودند.)1( س مکت
ــر کبير قرآن مجيد، احياگر کوشاي مدارس و زعيم راستين حوزه هاي  مفس
علميه، ملجأ مستضعفان در صبح روز يک شنبه غّره ربيع الثاني سال 1۴32 

1 . برگرفته از کتاب خورشيد فقاهت و مرزبان امامت، صص 4 تا 8؛ مرزبان امامت و واليت 
آيت اهلل فقيه امامي1 ، ص 46 - 48 .
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ــي نداي )اْرِجِعى ِإَلٰي َربِِّك  ــفندماه سال 1389 شمس قمري مطابق با 15 اس
ْرِضيًَّة()1( را لبيک گفت و به ملکوت اعلي پيوست.)2( َراِضَيًة مَّ

5. آيت اهلل شيخ علي اکبر فقيه 1 

ـ .ش در  ــال 1327 ه ــي اکبر فقيه در س ــيخ عل مرحوم آيت اهلل حاج ش
خانداني علمي و با ايمان به دنيا آمد. وي در حوزه ي علميه اصفهان تحصيل 
نمودند، و در زادگاه خويش، شهر مذهبي و با واليت اصفهان به تدريس و 
تبليغ پرداختند و به عنوان عالمي عامل و زاهدي خستگي ناپذير درخشيدند 
ـ .ش با تني  ـ .ق برابر با 5/6/ 1389 ه و در تاريخ 16 شعبان المعظم 1۴31 ه
ــق و محبت به خاندان عصمت و طهارت: و  رنجور و دلي مملو از عش
قلبي سرشار از ايمان بدرود حيات گفتند و در جوار امام زاده ي عظيم الشأن 
ــن آباد، خلف  حضرت احمد بن علي بن محمد باقر: در دروازه ي حس

ميدان امام 1 اصفهان مدفون گرديدند.)3(

از نکات آموزنده اي که از اين فقيه عالي مقام مي شود نام برد اين موارد 
است که:

ايشان حمايت از واليت فقيه مي نمودند و مقام معظم رهبري را خلف 
صالحي براي تصدي رهبري امت اسالمي مي دانستند. آيت اهلل فقيه روحيه 
ــتند و از پايه  ــبت به تبليغ و ترويج احکام الهي داش ــوزي نس تعاون و دلس
ــد و در تدريس دروس ادبي،  ــه علميه ذوالفقار بودن ــذاران برنامه مدرس گ

1 . فجر / 28.
2 . مرزبان امامت و واليت آيت اهلل فقيه امامي1، ص 50-49.

3 . حجتي بر همگان، ص 21 و 22.
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بالغت، فقه و اصول نقش اساسي ايفا نمودند و در دهه ي آخر عمر شريف 
ــده بود به تدريس سطوح  ــان ش خود با وجود بيماري نخاعي که عارضش
عالي )خارج فقه و اصول( اشتغال داشتند و اين جديت و نظم در تدريس 
و حضور فعال در حوزه علميه، درس و حجتي براي علما و فضال و طالب 

مي باشد.)1(

6. آيت اهلل سيد مسيح موسوي1 

ــيد مسيح موسوي والدتشان در تاريخ 1311/۴/25 شمسي و  آيت اهلل س
رحلت وي در تاريخ 138۴/3/29 شمسي مي باشد.

ــتانه  ــه اي از مجالس دوس از خصوصيات آن مرحوم اين بود که: جلس
ــي از خاندان عصمت و طهارت:  ــي و يا عمومي نبود که روايت خصوص
ــت که در هر  ــلط داش ــراي حاضرين بيان ننمايد. آنچنان به احاديث تس ب
مقوله اي و هر موضوعي روايات مربوطه را از حفظ بيان نموده و روات آن 
ــريف بحاراالنوار مرحوم عالمه  را ذکر مي کردند. خصوصًا در مجموعه ش
مجلسي1 که اگر اراده مي نمودند روايتي بيان کنند، آن را از ابتدا مي خواندند 
ــپس آدرس کامل آن را در جلد و صفحه مي دادند. به متن و احاديث  و س
ــت که به محض پرسيدن آن لغت،  ــلط داش ــکله آن، چنان تس و لغات مش
بالفاصله ترجمه آن را بيان مي کردند تو گويي خود يک قاموس لغت بودند.

معظم له »قريب به چهل سال در همان خانه ي قديمي که به دست خود 
خشت و گل آن را ساخته بودند خيمه ي روضه ي حضرت اباعبداهلل7 بر 

1 . همان، صص 67 - 70.
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ــکالت و مصائب چه فردي، چه خانوادگي و  پا مي کردند و در تمامي مش
ــک به دامن اهل بيت عصمت و طهارت: مخصوصًا  چه اجتماعي متمس
بي بي دو عالم حضرت فاطمه زهرا3 و جدشان امام موسي بن جعفر8 
ــفر را بر خود هموار نموده و به زيارت امام  ــدند و همه ساله رنج س مي ش
رضا7 و حضرت معصومه3 مي رفتند و خود مي فرمودند: »من در ايران 

جايي بهتر از مشهد مقدس و قم عزيز براي مسافرت نمي دانم.«)1( 

از ابتداي نهضت امام 1 تا انتهاي حيات طيبه از ايشان ذره اي کوتاهي در 
حمايت از اين انقالب نوظهور اسالمي مشاهده نگرديد. و چه مشکالتي به 
جان خريدار شد. از شکنجه هاي مزدوران ساواک شاهنشاهي گرفته که آثار 
ضربات شکنجه گر معروف ساواک »نادري« بر روي پاها و قسمت هايي از 
اعضاء بدن ايشان به يادگار مانده و متحمل شدن رنج سفرهاي پر مشقت و 
خطرناک به اقصي نقاط کشور همانند شهرهايي همچون: خلخال، رفسنجان، 
ــهد مقدس، و شهرهاي اطراف استان اصفهان و ساير بالد چون  طبس، مش
نجف اشرف جهت ديدار و مالقات با روحانيون و سياسيون مبارز و انقالبي 
که از طرف رژيم سّفاک پهلوي به زندان و تبعيد گرفتار شده، و در پي آن 
بازجويي هاي مکرر و مالل آور که به همراه داشت، تا بي مهري هاي مقدس 
ــاي بي درد و متعرض به قيام امام خميني1، ياوران انقالبي ديروز و  مآب ه
بريدگان از کاروان نهضت خميني در امروز، و صدها مانع و مشکل در راه 
ــرفت نهضت اسالمي قد علم کرده بود، چه خون دل هايي متحمل شد  پيش
ــان پايگاهي براي  ــت. »حجره و منزل ايش و چه دردهايي در دل نهفته داش

1 . عبد صالح، ص 22 و 23.
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ــال حجره ي ايشان  علماي مبارز و روحانيون انقالبي بود؛ لذا بيش از ده س
ــز مدتي ممنوع المنبر  ــوت ُمهر و ُموم گرديد و خود ني ــط دولت طاغ توس

شد.«)1( 

7. آيت اهلل سيد محمد باقر امامي=

ــال 1323  ــيد محمد باقر امامي در س ــم بزرگوار مرحوم آيت اهلل س عال
ــهر تيران در خانواده اي اصيل و نجيب و روحاني چشم به  ــي در ش شمس
جهان گشود. اين عالم بزرگوار که آثار ذکاوت، هوش، حيا، پاکي و نور علم 
و تقوا در همان ابتدا در چهره او آشکار بود در ايام کودکي از ساير کودکان 
متمايز بود. عشق و عالقه به معنويات و قرآن و احکام الهي او را به تحصيل 

علوم حوزوي کشاند.

ــت و بعد براي بهره مندي  ــدا جهت تحصيل مدتي به نجف آباد رف ابت
ــه ي صدر خواجو و سپس  ــتادان برجسته ي اصفهان به مدرس بيشتر از اس
ــدند و پس از طي دروس مقدمات در پايه  ــه ي صدر بازار وارد ش به مدرس
سطح از محضر اساتيدي بهره مند شد. از آن جمله آيات عظام: حاج مجتبي 
لنکراني، سيد مرتضي مهدوي هرستاني و سپس در سطوح باالتر از محضر 
ــيخ عباسعلي اديب و به مدت 23 سال از محضر آيت اهلل  آيت اهلل حاج ش
حاج شيخ احمد فياض و همزمان از مرحوم آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين 
طيب در کالم و فقه و تفسير استفاده کرد و قريب 15 سال از محضر مرحوم 
ــيد محمد علي صادقي خارج فقه و اصول را فرا گرفت و  آيت اهلل حاج س

1 . عبد صالح، صص 26 - 28.
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ــفه از محضر مرحوم آيت اهلل مير سيد عال  در علوم معقول، حکمت و فلس
مدرس مطلق و مرحوم آيت اهلل حاج شيخ عباس ايزدي نجف آبادي بهره 
ــهيدين آيت اهلل آقا ميرزا هاشمي بودند.  ــاتيد ايشان ابوالش برد. از جمله اس
ضمنًا در تابستان ها از درس خارج فقه و اصول آيت اهلل العظمي حاج سيد 
ــي که به صورت منظم  ــتفاده مي نمودند و آخرين درس علي بهبهاني= اس

شرکت مي کردند درس خارج فقه و اصول آيت اهلل العظمي مظاهري بود.

ــان نظم و انضباط در  ــن خصوصيات و مکارم اخالقي ايش از عمده تري
ــق و عالقه ي وافر به فراگيري علوم، اهتمام به تدريس  درس و بحث، عش
دروس حوزوي، رعايت متانت و ادب در همه حال خصوصًا در نزد اساتيد 
ــحرخيزي و سير و سلوک عرفاني، اهتمام به  خود، قرائت قرآن، تهجد و س
ــورا به نحوي که از اوايل طلبگي تا آخرين لحظات عمر به آن  زيارت عاش
اهتمام داشت و به جز ايام بيماري هميشه رو به حرم سيدالشهدا7 ايستاده 
ــدر باال، حلم و متانت و  ــرح ص اين زيارات را قرائت مي کردند. تقوا و ش
وقار، صالبت، جديت در حل مشکالت مردم و رسيدگي به حال محرومان 
ايثار و فداکاري و وفاداري نسبت به انقالب و امام و شهدا و خلوص، ياد 
ــدا در همه حال، اهتمام به صله رحم و اهميت دادن به امر به معروف و  خ
نهي از منکر و حضور در جبهه هاي نبرد و موعظه براي رزمندگان عزيز که 
ــالمي مي شدند از ديگر خصوصيات  باعث تقويت روحيه ي رزمندکان اس

اين مرد الهي و متعهد بود.

ــمت  ــدگان خاص امام خميني= به س ــرف نماين ــال 1360 از ط در س
امام جمعه شهر تيران منصوب گرديدند. اين بزرگوار به فعاليت هاي فرهنگي 
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ــت به نحوي که با مراکز آموزشي تحقيقاتي و  واجتماعي اهتمام ويژه داش
علمي مرتبط و با انجام سخنراني و ارسال پيام در مجالس مختلف حضوري 
ــا و هيأت هاي مذهبي  ــه ايجاد کانون ه ــت. عنايت ب ــا داش مؤثر و راهگش
خصوصًا براي جوانان و ارتباط با نسل جوان جهت پاسخگويي به سئواالت 
و شبهات روز از فعاليت هاي اين فقيه فرزانه بود. از جمله صفات ديگر اين 
ــدي به اقامه ي نماز جمعه به نحوي که حتي االمکان  عالم رباني اهتمام ج
ــر شور و  ــان آن را اقامه مي فرمودند و باخطبه هاي پربار و سراس خود ايش

حال به همگان روحانيت و معنويتي خاص مي بخشيدند.

ساده زيستي و تواضع و فروتني ارتباط صميمي با مردم و پيگيري کارها 
به نحوي که همگان ايشان را به عنوان محرم اسرار خود و پدري دلسوز و 

مهربان مي شناختند.

ــعار ايشان که  از جمله آثار گرانبهاي بر جاي مانده از وي، مجموعه اش
ــد. در جايي از ديوان گويا  ــب آن تحت عنوان »ديوان محبت« مي باش منتخ
رحلت خود را به نوعي مطرح کرده اند که در ايام شهادت مادرشان زهراي 
ــار دختر بزرگوار فاطمه معصومه3 ديده از جهان فرو  مرضيه3 و در کن

خواهند بست.
ــت امـامي در انتظار زماني پاي نهندش به ديده مادر و دخترهس

و باالخره بمصداق البالء للوالء:
ــت مي دهندهر که در اين بزم مقربتر اس ــتـرش  بيش بـال  جـام 

ــرار حق آموختند ــش دوختندو هر که را اس ــر کردند و دهان مه
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ــن بزرگوار وارد يکي از امتحانات و ابتالئات الهي در آخر عمر خود  اي
ــال طول  ــخت که بيش از ۴ س گرديد و پس از طي نمودن يک بيماري س
کشيد ايشان با حالت صبر، شکر، رضايت و تسليم در مقابل تقديرات الهي 
ــهادت حضرت زهراي مرضيه3 و در  به مالقات حضرت حق در ايام ش
ــوار کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه3 در خرداد 1386 مطابق  ج
با 25 جمادي االولي شتافت. پيکر مطهر ايشان در گلزار شهداي شهرستان 

تيران دفن گرديد.

8. حجت االسالم و المسلمين حاج ميرزا عنايت اهلل نجفي1

در سال 1312 شمسي در اصفهان به دنيا آمد. تحصيالت مقدماتي را نزد 
ــيخ عباسعلي اديب و شيخ محمد حسين فاضل کوهاني انجام داد.  حاج ش
ــيخ محمد حسن عالم نجف آبادي، سيد  ــطوح را نزد حضرات آيات: ش س
ــن مدرسي هاشمي، سيد علي اصغر برزاني آموخت. و از درس اصول  حس
آيت اهلل فياض بهره برد. سپس به شهر مقدس قم عزيمت نمود و در درس 
ــيد حسين بروجردي و آيت اهلل سيد محمد محقق داماد  آيت اهلل العظمي س
ــرکت کرد ولي پس از مدتي به خاطر بيماري پدر مجبور به بازگشت به  ش

اصفهان و پرستاري از او شد.

مرحوم نجفي در 19 آذر 1381 شمسي چشم از جهان فاني فرو بست و 
در صحن امامزاده ابوالعباس خوراسگان به خاک سپرده شد.)1(

1 . گلزار مقدس، ص 136 و 137.
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9. آيت اهلل سيد مجتبي مهدوي هرستاني1 

عالم رباني و فقيه وارسته و زاهد مرحوم آيت اهلل آقاي حاج سيد مجتبي 
ـ .ش در خانواده اي با علم و تقوا در خميني شهر  ــال 131۴ ه مهدوي در س
)هرستان( ديده به جهان گشود، در سن 12 سالگي به حوزه علميه اصفهان 

رفت و به تحصيل پرداخت.)1(

ايشان در حين اشتغال به امور حوزوي مدت ۴5 سال در شهر گلدشت 
ــفيد( به جاي اّب الزوجه ي گرام خود حضرت آيت اهلل احمدي به  )قلعه س
ــاد و هدايت و راهنمايي و موعظه  اقامه نماز جماعت و جديت در امر ارش
مردم زحمات زيادي را متحمل شدند و پايه ريزي اعتقادي و ديني آن محل 

را بنيان نهادند. 

در غالب امور عام المنفعه نقش ارزشمند ايشان محسوس است که منشأ 
خدمات و آثار و برکات فراوان شدند، از آن جمله: توسعه و مديريت قديم 
و جديد مسجد جامع قلعه سفيد، اهتمام به نوسازي گلزار شهداء، مساعدت 
به تأسيس و ساخت دارالقرآن مصباح المنير قلعه سفيد، اهتمام به تأسيس و 
واگذاري زمين مدرسه آيت اهلل مهدوي در هرستان خميني شهر، سرپرستي 
ايتام و کمک به ضعفا و مستمندان و رسيدگي به آنان و ده ها کار خير ديگر 

را مي توان نام برد.)2(

ـ .ق  ــان در اولين روز بهار 1390 ش برابر با 16 ربيع الثاني 1۴32 ه ايش
ــار از  ــق و محبت به اجداد طاهرينش: و قلبي سرش با دلي مملو از عش

1 . شرح مجموعه گل، ص 362.
2 . خلف صالح، ص 27.
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ايمان در سن 76 سالگي بدرود حيات گفت و در گلزار شهداي قلعه سفيد 
)گلدشت( مدفون گرديد. عاش سعيدًا و مات سعيدًا.)1( 

10. آيت اهلل شيخ اسداهلل جوادي )زيدعزه( 

ــيخ اسداهلل فرزند ميرزا غالمحسين بن حاج محمد جواد گورتاني در  ش
ــال 1305 شمسي برابر با 13۴5قمري در اصفهان متولد شد.  اول مهرماه س
ــالگي پدر خود را از دست داد. از هفده سالگي به تحصيل در  در دوازده س
حوزه علميه اصفهان پرداخت و به درجه اجتهاد نايل آمد. برخي از اساتيد 
ايشان عبارتند از حضرات آيات: مال هاشم جّنتي، شيخ محمد جواد اصولي، 
شيخ علي مشکاة، حاج شيخ عباسعلي اديب، شيخ احمد فياض، سيد علي 
اصغر برزاني، حيدرعلي خان برومند، سيد ابوالحسن شمس آبادي، حاج آقا 
رحيم ارباب، ميرزا علي آقا شيرازي، حاج شيخ حسن صافي اصفهاني، حاج 
ميرسيد علي بهبهاني و سيد محمد رضا خراساني. مدت دو سال در نزد آيت 
اهلل فياض تعادل و تراجيح و درايه را خوانده است. و از بسياري از بزرگان 
اجازات مختلفي کسب نموده اند. وي در اصفهان به اقامه نماز جماعت در 
ــاد مردم و حل مشکالت شرعي آنان  ــجد جامع گورتان و تبليغ و ارش مس
اشتغال دارد. سفرهاي تبليغي زيادي به مناطق مختلف کشور داشته و يکي 
از فرزندان او در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به شهادت رسيده است.)2( 

به گفته ي ايشان: آيت اهلل خراساني1 تعداد 30 نفر از طالب فاضل را پس 
از امتحان گرفتن و گزينش در مدرسه اسکان داده و به تربيت آنان پرداخت.

1 . خلف صالح، ص 19 و 20.
2 . مصاحبه نگارنده با آيت اهلل جوادي )زيد عزه(.
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ــه امام صادق 7 )چهارباغ( را که به دعوت  ــين مدرس ــان مدرس ايش
آيت اهلل خراساني در آن به تدريس پرداخته و باعث رونق و بالندگي حوزه 

علميه شدند را بدين شرح نام برده است:

1. آيت اهلل سيد علي اصغر برزاني )کفاية االصول(؛    

2. آيت اهلل شيخ احمد فياض )طهارت مصباح الفقيه(؛   

3. آيت اهلل حاج ميرزا علي آقا شيرازي )نهج البالغه و اخالق(؛   

۴. آيت اهلل شيخ محمود مفيد )اسفار(؛   

5. آيت اهلل شيخ عباس علي اديب )رسائل و مکاسب(؛   

6. آيت اهلل شيخ علي قديري )اصول فقه(؛   

7. دانشمند فقيد حيدر علي خان برومند )کفاية االصول(؛   

8. آيت اهلل شيخ علي مشکوة )صالت مصباح الفقيه(؛   
9. حجت االسالم و المسلمين سيد محمد قهدريجاني.)1(   

11. حجت االسالم حاج ميرزا علي فقيه ايماني1

ـ .ق متولد شد. دوره ي مقدمات و سطوح را در اصفهان  در سال 13۴5 ه
ــاتيدي چون حضرات آيات: سيد حسين خادمي، سيد عبدالحسين  نزد اس
طيب، شيخ احمد فياض، شيخ محمد حسن عالم، شيخ علي قديري و سيد 
ــمي قهدريجاني گذراند. سپس به تهران رفت و در دانشکده ي  محمد هاش
ــال در آموزش و پرورش تدريس  ــات تحصيل نمود. وي مدت 35 س الهي

1 . گلزار فضيلت، ص 275 و 276.
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نموده و به امامت جماعت و وعظ نيز اشتغال داشته اند.)1(

آيت اهلل حاج شيخ مهدي فقيه ايماني که يکي از شاگردان آيت اهلل فياض 
بوده اند فرمودند که: آقاي حاج ميرزا علي فقيه ايماني در سال 1391 ش به 

رحمت ايزدي پيوستند.

 12. حجت االسالم و المسلمين حاج سيد فضل اهلل رضازاده1 

وي در شعر و ادب تبحر کافي و وافي داشتندن و شاعري دلسوز بودند.

ــا،  ــي از مجددان حوزه ي علميه اصفهان در عصر حاضر فقيه پارس يک
ــيد حسن فقيه امامي 1 در باب مقام علمي و ادبي  مرحوم آيت اهلل حاج س
ــن مي فرمايند: »علما  ــل اهلل رضازاده چني ــيد فض ــعار مرحوم حاج س و اش
ــود را در قالب  ــکار بلند و اهداف مقدس خ ــي را مي بينيم که اف و بزرگان
ــعار قرين به فصاحت و بالغت نشر مي دهند از جمله دانشمند محترم،  اش
حجت االسالم رضازاده، اشعار وااليي در زمينه هاي مختلف ديني و تاريخي 
ــروده اند که نمودار طبع بلند، همت واال، اطالعات عميق، مطالعات دقيق  س

و عالقه شديد ايشان به اهل البيت: است«. 

آثار و تأليفات

با توجه به سال ها تحقيق و تتبع در مسائل علمي پژوهشي و نيز سنوات 
ــيد فضل اهلل رضازاده از نگاشتن و تأليف  متمادي تدريس، مرحوم حاج س
نيز غافل نشد که برخي از آثار و مکتوبات وي به طور پراکنده و يا حواشي 
ــدان مي پرداخته  ــتر ب ــود دارد که اکثرًا  در دانش هايي بود که وي بيش وج

1 . بزم معرفت، ص 238.
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ــت؛ مانند: ادبيات عرب، علوم قرآني، اخبار، ملل و نحل،  شناخت اديان  اس
و مذاهب، هيئت و نجوم، ديوان اشعار. از آثار چاپ شده ايشان مي توان به 

رساله »تولي و تبري« و ديوان شعر »شميم واليت« اشاره نمود.

پيكر آن عالم فرزانه بعد از نماز صبح همراه با قرائت زيارت عاشورا و 
ذكر توسل اهل البيت: از بيت ايشان با حضور علماي اعالم، طالب علوم 
ديني، مردم وفادار و با ايمان و اقشار مختلف جامعه خصوصًا جامعه خيرين 
اصفهان به طرف امام زاده ابوالعباس تشييع گرديد. نماز مّيت ايشان توسط 
آيت اهلل آقاي حاج سّيد محّمد باقر موحد ابطحي خوانده و در صحن مطهر 
ــد. فرزند مرحوم آيت اهلل فياض  ــپرده ش امامزاده ابوالعباس7 به خاك س
ــالم حاج آقا مهدي فياض يکي از شاگردان آن عالم فرزانه بوده  حجة االس

است و در درس مکاسب از محضر ايشان بهره مند شده است.

13.سيد مصلح الدين مهدوي1 

ـ .ق در محله بيدآباد اصفهان به دنيا  ــ ــداد روز 15 محرم 133۴ ه در بام
آمدم. نامم را محمد حسين و لقبم را مصلح الدين گذاشتند که از همان روز 

اول به لقب شهرت يافتم و نامم فراموش شد.

مدارس جديد، تازه در اصفهان رواج يافته بود، مرا به مدرسه اقدسيه که 
زير نظر عالم خدمت گزار آقا شيخ محمد حسين مشکوة زفره اي اداره مي شد 
فرستادند و پس از يک سال به مدرسه ي گل بهار از بهترين مدارس آن زمان 
فرستادند. در اين مدرسه معلميني عالم و فاضل و متعهد تدريس مي کردند. 

ــي به مطالعه کتاب هاي  ــق و عالقه مفرط از همان دوران نوجواني عش
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ــصت سال اين شور و  ــتم که تاکنون يعني قريب ش تاريخي و رجالي داش
شوق نه تنها کم نشده، بلکه هر روز شدت يافته و مي يابد.

آشنايي من و ارادتم به مرحوم »معلم حبيب آبادي« اين ُحسن را در من 
ــتاد من بود، نزد او درس راه و  تقويت مي کرد. مرحوم معلم آموزگار و اس
رسم تحقيق آموختم و به رموز اخالق اسالمي آشنا شدم. هر چه در فضائل 

آن مرحوم گفته شود کمتر از آن است که بود. 

دقت، وقت شناسي، اجتناب از دروغ و غيبت، از دست ندادن فرصت، 
منظم بودن، حافظه قوي، مداومت به قرائت قرآن و ... از خصوصيات او بود 
کساني را که از آنان بهره علمي گرفته ام زياد مي باشند. در بين آنان مرحوم 
مال محمد همامي و آقا ميرزا محمد باقر امامي و آقا شيخ ميرزا حسن قاضي 
ــکر داورپناه در تهران مرحوم آقا شيخ محمد حسين فاضل توني و آقا  عس
سيد محمد کاظم عصار را نام مي برم خداوند آنان را غريق رحمت بي پايان 

خود فرموده و از من راضي و خشنود گرداند. بمّنه و کرمه.)1(

14. حجت االسالم والمسلمين سيد رضا روضاتي1

ــن دروس ابتدايي و  ــرا گرفت ــام طفوليت و ف ــه پس از طي اي ــم ل معظ
گذراندن دوره متوسطه در دبيرستان فرهنگ اصفهان به سبب اشتياق باطني 

و تشويق هاي دائمي والدين خود به حوزه علميه اصفهان قدم نهاد. 

ــيد  ــي را نزد والد ماجد خود مرحوم آية اهلل حاج س   وي دروس مقدمات

ــه علميه ميرزا مهدي و مدرسه  صدرالدين روضاتي فرا گرفت و در مدرس

1 . اصفهان دارالعلم شرق، صص 347- 350.



99

دان
گر

شا
 ام 

 ي
 بر

ال
ت س

شر

علميه جده بزرگ نزد جمعي از علماء و مجتهدين بزرگ شهر اصفهان در 
دوره سطح و خارج فقه تلمذ نموده و کسب علم و اخالق کرد که ذياًل به 

برخي از اساتيد ايشان اشاره مي نمائيم:

ــيد فخرالدين روضاتي، آقا حاج ميرسيد احمد  حضرات آيات: حاج س
روضاتي، آقا مال هاشم گورتاني)جنتي(، حاج شيخ محمدحسن عالم نجف 

آبادي، حاج شيخ احمد فياض.)1(

 شاگرداني که در قيد حيات نيستند حضرات آيات و حجج اسالم:

ـ .ق( 15. حاج سيد محمد علي صادقي )13۴6- 1۴17ه

ـ .ق( 16. حاج شيخ حسن صافي اصفهاني )1338- 1۴16ه

17. حاج شيخ حسين علی منتظري )13۴1- 1۴31ق(

ـ .ش( 18. حاج سيد جالل الدين طاهري اصفهاني )1305- 1392ه

ـ .ق( 19. حاج سيد احمد فقيه امامي )1352- 1۴1۴ه

ـ .ق( 20. حاج شيخ محمد کلباسي)2( )13۴3- 1۴2۴ه

ـ .ش(  21. حاج شيخ عباس ايزدي نجف آبادي )1301- 1371ه

22. حاج سيد محمد بهشتي

http://www.mahdiehisfahan.com . 1 سايت مهديه اصفهان.
2 . يگانه پس��ر و جانش��ين پدر در علم و عمل که در س��ال 1343 ه� .ق برابر با اول مهر ماه 
1304 ه� .ش ديده به جهان گش��ود. وي در سن 80 سالگي در شب سه شنبه سوم ربيع 
االول 1424 ه� .ق برابر با 15 ارديبهشت 1382 ه� .ش به رحمت ايزدي پيوست. مشاهير 

مزار عالمه ابوالمعالي کلباسي1، ص 155 و 156.
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ـ .ق( 23. حاج سيد فضل اهلل تجويدي)1( )13۴8- 1۴22ه

2۴. حاج سيد محمود موسوي نسب

25. حاج سيد مصطفي بهشتي نژاد

ـ .ش( 26. استاد سيد رضا ابوالبرکات )1309- 1365ه

27. حاج سيد جالل احمدي
28. حاج نعمت اهلل صالحي نجف آبادي)2(

ـ .ش( 29. اديب و فقيه بزرگوار سيد محمود فقهي)3( )1309- 1392ه

30. حاج شيخ احمد مهديان

ـ .ش( 31. حاج سيد رضا صدرالحسني)۴( )1300- 1393ه

ـ .ق( 32. حاج شيخ فخرالدين کلباسي )13۴2- 1۴07ه

33. حاج سيد فضل اهلل موحد ابطحي

ـ .ش(  3۴. حاج شيخ محمود کفعمي )1302- 1382ه

35. حاج سيد حسين مصطفوي

ـ .ش( 36. حاج صفر علي شريعت فالورجاني )1315- 1393ه

1 . مقدمات، اصول و فقه را نزد اساتيدي همچون پدر بزرگوارشان مرحوم آيت اهلل سيد ضياء 
الدين تجويدي، مرحوم آيت اهلل فياض، مرحوم آيت اهلل مفيد، مرحوم آيت اهلل ارباب و 

مرحوم آيت اهلل خادمي آموختند. ضياء بزم ايمان، ص 47.
2 . سايت پرتال نجف آباد.

3 . ايشان مکاسب محرمه و کفاية االصول را نزد آيت اهلل فياض تلمذ نموده اند.
4 . اديب، پيش کس��وت خوشنويسي، استاد کارشناس خط استان اصفهان و از پيروان سبک 

ميرعماد هستند.
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37. حاج سيد هدايت اهلل خدايي

38. حاج شيخ مرتضي تمنايي

39. حاج سيد مهدي حجازي قمشه اي

ـ .ق( ۴0. حاج شيخ ابوالفضل نجفي خوانساري )133۴ - 1۴22 ه

۴1. حاج شيخ طه کافي

۴2. شهيد حاج شيخ قنبر علي صفرزاده 

۴3. سيد محمد مرتضوي 

۴۴. سيد ميرزا هاشمي

۴5. سيد محمد باقر هاشمي

۴6. شيخ محمد باقر مرتضوي

ب: شاگرداني که در قيد حياتند: حضرات آيات و حجج اسالم: 

۴7. حاج شيخ مرتضي مقتدايي 

۴8. حاج شيخ محمد علي ابراهيمي 
۴9. حاج سيد ميرسيد حجت موحد ابطحي)1(

50 . حاج سيد رضي شيرازي 

51 . حاج شيخ مهدي مظاهري 

52 . حاج سيد باقر علوي

53 . حاج سيد نورالدين جعفريان

1 . قسمت هايي از فرائد االصول را نزد مرحوم آيت اهلل فياض خوانده  اند.
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5۴ . حاج شيخ احمد جنتي 

55 . حاج شيخ حسين نصر

56 . حاج سيد مهدي ميردامادي

57 . حاج سيد مجتبي ميردامادي
58 . حاج سيد باقر آيت ميردامادي)1(

59 . شيخ نوروز علي شمسي

60 . حاج سيد مصطفي ابطحي

61 . حاج سيد عبداهلل حسيني

62 . حاج شيخ علي کفعمي 

63 . حاج شيخ مداح الحسيني

6۴ . حاج سيد جمال موسي نسب

65 . حاج شيخ عبدالرسول شريعت فالورجاني

66 . سيد عبداهلل نوربخش

67 . شيخ جعفر قاسمي.

68 . حاج سيد احمد احمدي
69 . حاج احمد فقيهي)2(

70. سيد محمد روحاني

1 . مدت شش سال در محضر مبارکش تلمذ کردم تقريبًا تمامي رسائل مرحوم شيخ انصاري 
و جلد اول کفايه آخوند خراساني و قسمتي از مکاسب را خدمت ايشان خواندم. 

2 . ايشان از مدرسين درس خارج حوزه علميه اصفهان مي باشند.
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71. حاج شيخ مهدي فقيه ايماني)1(

72. سيد کمال موسوي استاد ادبيات عرب

73. آقاي ميرلوحي استاد ادبيات عرب
7۴. سيد محمد باقر کتابي)2(

75. سيد احمد احمدي استاد علوم تربيتي.

احتماال بعضي از شاگردان معظم له از قلم افتاده باشند از آن بزرگواران 
عذر خواهي مي نماييم.

1 . شرح تجريد را با آيت اهلل فياض خواندم. شيخ مهدي فقيه ايماني از نويسندگان و محققين 
حوزه علميه اصفهان هس��تند که تاکنون بيش از ده جلد کتاب از وي چاپ ش��ده است 
که عبارتند از: ش��ناخت امام، راه رهايي از مرگ جاهلي، امام اميرالمؤمنين7 از ديدگاه 
خلفا، حق با علي است، علي يا علي، تاريخ تشيع اصفهان )از دهه سوم قرن اول هجري(، 
مناظ��ره مأمون عباس��ي با 40 نفر از علماي س��ني در اثبات خالف��ت بالفصل حضرت 
علي7، االمام المهدي عند اهل السنه، مهدي منتظر در نهج البالغه، قيام جهاني مهدي 
موعود با شمشير، مهدي منتظر را بشناسيد، مهدي منتظر يا مصلح جهان )ترجمه المهدي 
مرحوم آيت اهلل صدر(، نقش زبان در سرنوشت انسان )بيانگر 190 گناه و خطاي زبان( 
و اصالت مهدويت در اس��الم از ديدگاه اهل تس��نن )چاپ سوم فارسي، چاپ ترکي در 

ترکيه، چاپ عربي در قم(.
2 . صاحب کتاب تاريخ رجال اصفهان هستند.





مواعظ و بعضي از نظرات و 
آراء معظم له
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توصيه هاي اخالقي آيت اهلل فياض به طالب

• کتاب »آداب المتعلمين«)1( و »منية المريد«)2( شهيد ثاني را بخوانيد و 
عمل کنيد که بهترين ُکتب براي اخالق است. 

اين دو کتاب را از معلمي که خودش خوب و متعّهد باشد درس بگيريد.

کي تواند که شود هستي بخش ذات نايافته از هستي بـخش 
کسي که خودش ناقص است، چطور مي تواند کسي را هدايت کند.

1 . از آثار خواجه نصيرالدين طوسي1 مي باشد. عالمه شيخ آغا بزرگ طهراتي در »الذريعه 
الي تصانيف الش��يعه« مي فرمايد: »آداب المتعلمين: لس��لطان المحققين استاد الحکما و 
المتکلمي��ن خواجه نصير الملة و الدين محمد بن محمد بن الحس��ن الجهرودي االصل 
الطوسي المولود بها سنه 579 و المتوفي 673 طبع مکررًا.« )الذريعه الي تصانيف الشيعه، 

ج 1، ص 27(.
2 . منية المريد في آداب المفيد و المستفيد، تأليف: الشيخ زين الدين بن علي العاملي.

صاحب ريحانه االدب در رابطه با ش��هيد ثاني مي فرمايد: ش��يخ زين الدين بن علي بن   
محم��د بن جمال الدي��ن بن تقي الدين بن صالح - تلميذ عالمه حلي، از مفاخر و اعيان 
علماي اماميه و اکابر و متبحرين فقهاي اثني عش��ريه مي باش��د که فقيه اصولي، محدث 
رجالي مفس��ر اديب نحوي لغ��وي، حکيم متکلم، قاري، طبيب رياض��ي بود، وثاقت و 
جاللت، علم و فضل، زهد و ورع و تقوا و عبادت، تحقيق و تبحر و تفنن و جامعيت او 
در تمام علوم عقليه و نقليه و فنون ادبيه و عربيه و رياضيه مس��لم عامه و مش��هور آفاق. 

)ريحانه االدب، ج3، ص 280(.
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ُمُكُم اللَّـُه ()1(.  • مواظب باشيد که عمده تقوي است: )َواتَُّقوا اللَّـَه َوُيَعلِّ
هر چه تقوي بيشتر و بهتر باشد قلب روشن تر و استفاده بيشتر مي شود، تا 

تقوا نباشد؛ درسي هم که مي خوانيد از بين مي رود.

ــت. راه کسب علم همين درس خواندن و تعّلم  تقوي پايه همه چيز اس
ــت؛ که اگر با اخالق و تقوي همراه باشد، قابليت دريافِت نور الهي پيدا  اس
ــود و الهام خدايي نصيب مي گردد. شرط عمده تحصيل همان تقوي  مي ش

است، به تدريج رفع نقص کنيد و از خداوند استعانت بجوييد.

ــد. »من نصب نفسه للناس  ــتند و تقوا دارن ــاني که مواظب هس از کس
امامًا فليبدأ بتعليم نفس��ه قبل تعليم غيره، وليکن تأديبه بس��يرته قبل 
تأديبه بلس��انه، و معّلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و 
مؤدبهم«)2( آنکه مي خواهد تأديب نفس ديگران بکند؛ بايد شروع به تأديب 

نفس خودش بکند، و بعد به سراغ ديگران برود، تا نفسش مؤثر باشد.

ــرکت کنيد،  ــت ش ــي هم تا جايي که ممکن اس ــائل اجتماع • در مس
ــاني که  روحانيوني که به درد جنگ و تبليغ مي خورند، به جبهه بروند، کس
مي توانند، تبليغ کنند، بجنگند يا خدمتي ديگر بکنند. روحانيوني هم که در 
گوشه و کنار مملکت - در دانشگاه ها، ادارات، نهادها و منصب ها- هستند، 
ــگ بروند. خالصه يا در جبهه يا در  ــند، و اال به جن به مقدار ضرورت باش

پشت جبهه بايد خدمت کرد، و مشغول بود.

ــيد تا به  ــته باش • در راه تحصيل، بر ناماليمات صبر کنيد و تحمل داش
1 . بقره/ 282.

2 . منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئي(، ج 21، ص 107.
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ــيد، در کوشش و تحصيل علم پايدار باشيد. تا صبر نباشد نتيجه  جايي برس
نمي دهد. »واصبر و ما صبرک اال باهلل...« صبر کنيد تا خداوند هم صبر بدهد.

صبر در اطاعت داشته و خدمت کنيد، تا ذخيره اي براي پيري باشد. هر 
کاري را که در جواني انجام دهيد؛ فايده اش را در پيري مي بريد.

ــماريد، جوان بايد وقت را غنيمت بشمارد. تا پير  • وقت را غنيمت بش
نشويد نمي فهميد که جواني چقدر ارزش دارد.

ــوخي و حرف دنيا نزنيد، مواظب باشيد، اگر نقصي  • حرف بيهوده، ش
داريد از خود دور سازيد. واجبات را انجام داده و محرمات را ترک کنيد. 

ــاعتي را براي  ــيد، هر س ــيعه«، منظم و مرتب باش • »توزيع الوقت توس
کاري معين کنيد و مواظبت کنيد که آن کار را در آن ساعت انجام دهيد، اگر 

ساعتي فوت شد، ساعت بعدي را مواظب باشيد.

ــتراحت، غذا خوردن، عبادت و تحصيل خود را معين کنيد،  اوقات اس
ــويد معلوم باشد که در هر ساعتي چه کاري داريد،  از خواب که بلند مي ش
ــه و ... بي نظمي لطمه مي زند. اين  ــاًل اول نماز، بعد قرآن، درس، مباحث مث
ــيد که هر چه پيش آمد. يک وقت صبح بر مي خيزيد حرف بي  جور نباش
ــود، بعد متوجه مي شويد که  ــلب توفيق مي ش فايده و بي نتيجه مي زنيد، س
ــتيد فالن وقت و فالن وقت را درس و مطالعه داشته باشيد، ولي  مي خواس

از دست شما رفته است.

ــيد، از وقت نتيجه نمي گيريد و با صحبت هاي  ــته باش اگر برنامه نداش
ــوس مي خوريد که چرا  ــديد، افس متفرقه، وقت گذراني مي کنيد، پير که ش

استفاده نبردم و عمرم بيهوده هدر رفت.
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• در معاشرت با مردم راه متوسط را انتخاب کنيد. نه افراط نه تفريط.
• اخالق اسالمي را عمل کنيد، سلوک شما با اخالق اسالمي باشد.

ــت.  ــان، عقل اس • بايد مطلع بود که کجا، چه بايد کرد؟ مالک در انس
عقل اگر عامل شد، خودش نشان مي دهد که چه بايد کرد. نه خيلي شلوغ 
)و هر جا برو و هر جا بنشين( باشيد و نه منزوي، بعضي قصدشان از انزوا، 
ــت که براي خودشان شخصيت قائل مي شوند، ولي برخي ذاتًا اهل  اين اس
معاشرت نيستند و قصدي هم از انزوا ندارند - اين اشکالي ندارد- افراد که 
ــتند. اما بهتر است که رفتار آدم بينابين باشد نه آن جور  همه يک جور نيس
که ترک معاشرت کند و نه آنکه خود را در هر جا و جمعيتي شريک کند.

ــد، انجام دهيد، و  ــته باش • تا بتوانيد يک کاري که نفعي به ديگران داش
مواظب باشيد که ضرر به کسي نزنيد.

دل شکستن هنر نمي باشد تا تواني دلـي به دست آور 

ــي را از خودتان نرنجانيد. با شوخي باشد يا با  ــيد که کس • مواظب باش
جدي.

ــه خدا را حاضر و ناظر در کارهايتان بدانيد، غافل نشويد، مثل  • هميش
اينکه کسي باالي سِر شما ايستاده و مواظب کار شماست. خدا را در هر آني 

حاضر بدانيد چه در خأل و چه در مأل.

• با مردم هم از روي مصالحه و صفا پيش بياييد.
• هيچ وقت هم غيبت از يکديگر نکيند، تا دشمني پيش نيايد.

ــيد )َيْومَ  ال َيْنَفعُ  ماٌل  َو ال َبُنوَن ٭ ِإالَّ َمْن  َأَتي  اهللَ   ــليم داشته باش • قلب س
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ِبَقْلٍب  َسليٍم( )1( 

• همه را خوب بدانيد، مگر اينکه خالفش ثابت شود. سوء ظن به کسي 
ــه حسن ظن داشته  ــوء ظن، آدم خودش را مي خورد. هميش نبريد. بر اثر س

باشيد. از ديگران قلبتان صاف باشد.

ــه روز روزه، تهجد و  ــل رياضت بودند و در هر ماه س ــاتيد ما اه • اس
زيارت حضرت اباعبداهلل الحسين7 را مي خواندند. اين سه عمل سرمشق 

است، و انسان به اين سه چيز نياز دارد و عمده تقوي است.

ــين 7 بيش از اعمال ديگر بهره  ــود من از زيارت اباعبداهلل الحس • خ
برده ام. اول زيارت مختصري است که بايد پيش از زيارت عاشورا خوانده 
ــده و در آخر هم نماز  ــغول زيارت ش ــپس نماز زيارت، بعد مش ــود، س ش

آخري، عمده، بايد حواس جمع باشد و لقلقه ي زبان نشود.

ــت بدارد، و از آنچه که سخط او در  خداوند، ما را بر آنچه رضاي اوس
ــت باز دارد. آن جور که مي خواهد و راضي است آن گونه شويم. ان  آن اس

شاء اهلل. اللهم اجعلنا کما تحب و ترضي.)2(

توحيد مساعي 

ــد و نتيجه بگيرد نه اينکه فقط  ــان بايد بيدار باش در اين اجتماعات انس
ــد و يک دعا بخواند و بيرون  ــجد حضور پيدا کند، يک نماز بخوان در مس
برود. نتيجه اجتماعات مؤمنين و مؤمنات آن است که توحيد مساعي بشود. 

1 . ش��عراء/ 88 -89. »روزي كه هيچ مال و فرزندي س��ود نمي دهد، مگر كسي كه دلي پاك 
به سوي خدا بياورد.«

2 . مجله حوزه، ش 18، صص 39 -38.
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ــأله توحيد کلمه باشد، وحدت  همانطور که آقا ]امام خميني[ فرموده اند مس
ــد. در هر موضع اگر  ــد. يعني چه ؟ يعني همه حرفتان يکي باش کلمه باش
حرف يکي شد و پشتيبان هم بوديد نتيجه مي گيريد. اما اگر هر کسي فکري 

براي خودش کرد، تفرقه ايجاد مي شود و دشمني بين خودتان مي افتد.
نقل مي کنند: پدري مي خواست فرزندانش را نصيحت کند به آنها گفت: 
ــته چوب بياوريد و بعد به هر کدام اين دسته چوب را داد که آنها  يک دس
را بشکنند. هيچ کدام نتوانستند. چون تعداد چوبها زياد بود. بعد يکي يکي 

چوبها را به آنها داد و گفت: حاال بشکنيد. به راحتي شکسته شد.
گفتند پدر مقصودت از اين کار چه بود؟

ــتيبان هم باشيد و  ــما با هم و پش گفت: مقصودم اين بود تا زماني که ش
ــمن نمي تواند بر  ــيب نمي بينيد و دش اتفاق کلمه داريد پيش مي رويد و آس
ــما غالب گردد. اما اگر بينتان تفرقه پيدا شد شکست مي خوريد. اين که  ش
ــما بايد وحدت کلمه و  حضرت امام ايده اهلل ، نصره اهلل تأکيد دارند که ش
اتفاق داشته باشيد سياه و سفيد ندارد. بزرگ و کوچک ندارد. عالم و جاهل 
ــت. اگر اين  ــي خود امام اس ندارد. همه بايد با يک مرام پيش برويد که مش

گونه باشد نتيجه هم گرفته مي شود.
اين وحدت نه تنها در امور اجتماعي بلکه در خانواده خودتان و نسبت 
ــبت به رفقاي  ــاوندان خودتان و نس ــبت به خويش به اهل بيت خودتان نس
ــيد. اين  ــته باش ــيد بايد اتفاق کلمه داش خودتان اگر بخواهيد به نتيجه برس
ــند، بلکه  ــت که فقط آقا ]امام خميني[ فرموده باش ــب يعني نه اين اس مطل
ــرت امير7 هم فرموده اند. نه اين که فقط حضرت امير7 بلکه قرآن  حض
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ــه آن تأکيد دارد؛ )ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة(: مؤمنان با هم برادرند. ) َفَأْصِلُحوا  ب
َبْيَن َأَخَوْيُكْم (؛ اگر ديديد بين دو برادر ديني اختالف است بينشان را اصالح 

دهيد. يکي از صدقات جاريه اين است که اگر ديديد دو نفر اختالف دارند، 
کاري بکنيد که با هم صلح کنند. نه اين که پشت سر هرکدام براي ديگري 

چيزي بگويي که تازه دشمنيشان بيشتر گردد.)1(

1 . به نقل از سخنراني معظم له.
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بعضي از نظرات و آراء

با توجه به سابقه ي طوالني شما، در تدريس کتب حوزوي و شرايط ��

خاص زماني، آيا تغيير و تحولي را در اين کتاب ها بايد انجام داد؟

حجم اين کتاب ها، هر روز زيادتر مي شود و کم نمي گردد. حاشيه هايي 
هم که در متن تغييري نمي دهد، نوشته مي شود که مفيد هستند. به نظر من 
نبايد کم يا زيادي در اين کتاب ها انجام گيرد. و به همين گونه که هست و 

سابق بر اين بود مناسب است و بايد باشد.

ــال تحصيالت ديگر هم مانند: فرا  ــتعداد دارند، دنب البته آن هايي که اس
ــت بروند. ولي  ــن زبان هاي خارجي و موضوعات ديگر که الزم اس گرفت
ــعي اصلي ما بايد در تعليم ديني باشد که همان فقه و اصول است و به  س
همان ترتيبي که نوشته شده است، تحصيل شود. نبايد َخلط بين تحصيل ها 
ــدم،  کرد، آن عالم مي گويد: من با هر ذي فنوني که مباحثه کردم، غالب ش
مگر با ذي فن که مغلوب گشتم. يک فن درست خوانده شود، بهتر از آن 
ــردد. يک عده براي تحصيل حکمت  ــت که چند فن ناقص تحصيل گ اس
ــتعدادش را دارند - پس از اتمام سطح، هر عده اي به تناسب  خوبند و اس
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ــوند. اکنون حوزه ها چنين نيست، ولي  ــان تخصصي بش ذوق و استعدادش
ــه، بايد ببينند که  ــود؛ طالب و حوزه هاي علمي ــت که چنين ش خوب اس
ــب استعداد -  ــت - به حس امروزه، در تبليغ و غيره چه چيزهايي الزم اس

همان را دنبال کنند.)1( 

در گذش��ته، افراد صالحيت دار، مقيد بودند ک��ه از اهل فن اجازه ��

روايي بگيرند، اکنون اين تقيد کم شده و چندان مورد توجه نيست، 

نظر شما در اين باره چيست؟

سند اخبار، بايد متصل باشد، چرا که اگر راوي بگويد: از کسي شنيدم و 
ايشان براي من خواندند، بهتر است تا بگويد: در فالن کتاب ديدم. انتساب 
به آن کساني که از معصوم7 روايت دارند، بسيار با ارزش است. بهتر اين 
است که افراد پيش هم رفته، سند اخبار را تصحيح کنند و سپس مضمونش 
ــالن. حدثني فالن و يک وقت  ــل کنند. يک وقت مي گويد: حدثني ف را نق

مي گويد: در فالن کتاب ديدم.

ــت و اال  ــيار خوب اس پس اگر اين اجازه ي روايي رونق پيدا کند، بس
ــل اجازات به هم  ــلي که اجازه ي روايي دارند، تسلس ــدن نس با منقطع ش
مي خورد. و براي به دست آوردن سند صحيح، بايد زحمت کشيد و دست 
به دامن کتب رجالي شد. اما اسناد حديث مستحضر است و مي تواند بگويد: 
اين حديث که از فالن کس نقل شد و او از ديگري نقل کرده است؛ درست 

است يا نه.)2(

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 35.

2 . مجله حوزه، ش 18، ص 34.



خواندن علم اصول و کتاب هايي که پيرامون اين علم نوش��ته شده ��
است در چه سطحي الزم است و در تحصيل اجتهاد، مدخليت دارد؟

ــد، که کجا و چگونه،  ــان از قواعد اصولي مطلع باش به مقداري که انس
استعمال مي شود، کتاب هايي مانند: معالم، قوانين و فرائد خوانده شود کافي 
ــته باشد برود، مانعي ندارد. ولي  ــت، البته اگر کسي خارج اصول خواس اس
ــت. و طلبه را در حد ياد  ــت. همين سه کتاب در اصول کافي اس الزم نيس

گرفتن قواعد کلي اصول کمک مي کند.)1(

براي شوکت و قدرت اسالم و مرجعيت، وحدِت آن بهتر نيست؟��

ــت و اختالفي نمي افتد، چرا که  ــته باشند بهتر اس بله، اگر وحدت داش
تفرق اشکاالتي را به بار مي آورد.)2(

زماني حوزه ي اصفهان مرکز حکمت بود، اما اکنون از رونق افتاده ��
است.

ــت. آن زمان قم و ديگر جاها تابع اصفهان بود  بله، خيلي فرق کرده اس
و حاال اصفهان تابع قم شده است. پيش از آمدن حاج شيخ عبدالکريم، قم 
مرکزيتي نداشت و هنگامي که ايشان آمدند طلبه ها به قم رفتند و آن حوزه 
رونقي گرفت. پيش تر هم مي گفتند که علم از نجف ]مانند آبي که به زمين 
فرو رود[ فرو مي رود و در قم منتشر مي شود. تقدير چنين بود که قم مرکز 
ــود. و در اخبار هم از قم خيلي تعريف شد است آن قدر قم ارزش پيدا  ش

1 . مجله حوزه، ش 18، ص 33.
2 . همان، ص 30.
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مي کند که مقدار خوابگاه يک اسب را هزار دينار مي خرند.)1(

1 . مجل��ه حوزه، ص31. و براي اصل روايت رجوع کنيد به: زندگاني کريمه اهل بيت:، 
ص 183، ح 38 به نقل از تاريخ قم، ص 99 و بحاراالنوار، ج60 ، ص221؛ قديمي ترين 
و جامع ترين منبع احاديث مربوط به قم واهل قم کتاب بس��يار ارزش��مند »تاريخ قم« از 
حس��ن بن محمد بن حس��ن قمي معاصر ش��يخ صدوق1 که آن را به سال 378 قمري 

تأليف نموده است مي باشد.
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1. جايگاه رفيع علمي 

ــول و منقول و  ــاض در ادبيات عرب، علوم معق ــت آيت اهلل في جامعي
اشراف در تبيين عبارات غامض و دشوار، حضور ذهن و سرعت انتقال از 
ويژگي هاي منحصر به فرد ايشان بود که بر خواص اهل علم پوشيده نيست، 

در اينجا فقط به ذکر چند خاطره اکتفاء مي نماييم:

ــاکن بودند، در ايام  ــيد علي بهبهاني1 که در اهواز س مرحوم آيت اهلل س
تابستان به اصفهان تشريف آورده)1( و درسي را شروع مي کنند. آقاي فقهي 
ابتدا به درس ايشان مي رفت و بعد به درس مرحوم آيت اهلل فياض مي آمد و 
اشکاالتي که از درس آيت اهلل بهبهاني داشت خدمت آيت اهلل فياض مطرح 
مي کرد و مطلب براي ايشان روشن مي شد. پس از گذشت چند روز که اين 
کار ادامه پيدا مي کند، آيت اهلل فياض به آقاي فقهي مي فرمايند: ديگر اشکال 

از درس )آقا( نياوريد.)2(

امام جمعه فقيد تيران، آيت اهلل سيد محمد باقر امامي1 که از شاگردان 
معظم له بودند مي فرمودند: اگر در عبارت مطلبي و يا جمالتي افتاده بود و 

چاپ نشده بود، مرحوم آيت اهلل فياض آن مطلب را در ذهن داشتند. 

1 . آيت اهلل بهبهاني درس خارج کفايه و آيت اهلل فياض کفايه را مي گفتند
2 . حجت االسالم و المسلمين حاج آقا حسين مصطفوي فروشاني اين خاطره را از مرحوم 

حاج سيد محمود فقهي نقل کردند.



مرحوم امامي اشعاري هم در رثاي استادشان آيت اهلل فياض 1 سروده اند 
که در بخش اشعار گذشت.

2. علم و تقوا را توامًا از ايشان استفاده نموديم.

مرحوم آيت اهلل حاج شيخ احمد فياض1 يکي از چهره هاي شاخص در 
علم و تقوا در اصفهان بودند که از جهت فقاهت و مخصوصًا اخالق و تقوا 
ــيد ضياءالدين  نمونه »من يذکرکم اهلل رؤيته« بودند. مرحوم آيت اهلل حاج س
تجويدي1 که از رفقاي ديرينه آن بزرگوار بودند مي فرمودند: اين بزرگوار در 
تقوا نمونه بودند. مرحوم حاج عمو آيت اهلل حاج سيد فضل اهلل تجويدي1 
ــال ها از محضر درس ايشان بهره مند بودند و مي فرمودند: ما علم و تقوا  س
ــره اهلل مع اربابه بقية اهلل  ــان استفاده مي نموديم. حش را توأمًا از محضر ايش

االعظم ارواحنا الفداء.)1(

3. نيکو و خوبي آنجاس��ت که آدم اس��مش در ميان مالئکه بر سر 
زبان ها باشد.

 آيت اهلل شيخ مهدي اجلوييان1 در اثناي درس فرمودند: 

آيت اهلل فياض به حجره ي ما آمدند و فرمودند: ديروز گفتم چرا شما از 
ــهرت کافي برخوردار نيستيد، امروز مي گويم که نيکو و خوبي آنجاست  ش

که آدم اسمش در ميان مالئکه بر سر زبان ها باشد.)2(

1 . به نقل از حجت االسالم و المسلمين سيد محمد رضا تجويدي اصفهاني )زيد عزه(.
2 . به نقل از حجت االسالم و المسلمين شيخ رسول ملکيان اصفهاني )زيدعزه(.
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4. همان ختم شيخ احمد اصفهاني

ــين خوش فکر حوزه  ــنده از مدرس فاضل ارجمند جناب آقاي درخش
ــيد  ــخصي خدمت آيت اهلل فياض1  رس ــه اصفهان نقل کردند که: ش علمي
و  گفت: من مشکلي دارم؛ شما راهنمايي کنيد که من چه کنم. ايشان دستور 
ختمي به وي  دادند. آن شخص پس از آن به قم مي رود و در محضر آيت اهلل 
بهجت 1 بدون اين که ذکري از رفتنش به خدمت آيت اهلل فياض1 بکند، 
مي گويد: آقا من مشکلي دارم و شما جهت گشايش مشکل من چه دستور 

مي فرماييد؟ 

ــيخ احمد  ــان ختمي را که آقاي ش ــت1 مي فرمايند: هم ــت اهلل بهج آي
اصفهاني توصيه کرده اند انجام دهيد. 

5. کاري نداشته باشيد

مرحوم حجت االسالم و المسلمين حاج شيخ عنايت اهلل نجفي نقل  کردند 
ــفر بودم. در رمي  ــفر حج تمتع من با مرحوم آيت اهلل فياض همس که: در س
جمرات که بسيار شلوغ بود ديدم راه به خوبي براي آيت اهلل فياض باز شد. 
شگفت زده شدم تا اين که روزي به مدرسه صدر آمدم و پس از درس که 
ايشان تنها در حجره نشسته بودند خدمتشان عرض کردم: استدعا دارم علت 
ــما افتاد و يک مرتبه راه براي  ــه در رمي جمرات چنين اتفاقي براي ش آنک
ــما باز شد را بفرماييد. ايشان فرمودند: کاري نداشته باشيد و مايل نيستم  ش

تا زنده ام اين مطلب را به کسي بگوييد.)1(

1 . به نقل حجت االسالم و المسلمين آقاي سيد محمد علي بهشتي نژاد )زيد عزه(
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6. التجاء به حضرت اميرالمؤمنين علي7 

از قول والده ايشان نقل شده: مرحوم آيت اهلل فياض زماني که به نجف 
ــدند ظاهرًا همان روزهاي اول پس از ورود به نجف  ــرف ش ــرف مش اش
ــرقت و يا مفقود مي شود. ايشان به حضرت  ــته اند به س پولي که همراه داش
ــاهده مي کنند که  اميرالمؤمنين7 التجاء مي آورند و بعد در هنگام نماز مش
عربي به طرفشان مي آيد و مبلغي را زير سجاده ايشان مي گذارد و مي گويد 

اين پول ها را نشماريد!

ــت آن پول ها، تا آخر عمر  ــوده بودند که: به برک ــت اهلل فياض1 فرم آي
محتاج به کسي نشدم.

7. سيبويه عصرما

حجت االسالم و المسلمين سيد محمد علي مهدوي )زيدعزه(:

مرحوم والد )آيت اهلل سيد مجتبي مهدوي، باجناق آيت اهلل فياض( بيشتر 
دوره سطوح خود را از رسائل و مکاسب و ملحقات آن را پيش ايشان تلمذ 
نمودند و مي فرمودند: حتي ملحقات مکاسب، )کتاب عدالت و تقيه( را نيز 

نزد ايشان خوانديم.

ايشان موارد زير را از جمله ي خصوصيات آيت اهلل فياض بيان مي فرمود:

1. نظم و انضباطي که در درسشان حاکم بود درست سر وقت مي آمدند، 
ــر وقت هم تمام مي کردند. نظم  ــروع مي کردند و س ــر وقت درس را ش س
ــتغرق بود و از آن کمال  ــان حاکم بودند. اوقاتشان تمام مس عجيبي بر ايش
استفاده را مي نمودند و اشکاالت شاگردان اگر به جا بود با حوصله جواب 
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مي داد و هيچ گاه با کسي برخورد تندي نداشتند.

ــائل  ــائل فقهي و اصولي خيلي متبّحر و متعمق بود، تمام رس 2. در رس
ــب را از َبر داشت، ايشان همچنين احاطه ي عجيبي در فروع فقهي  و مکاس

داشتند و هر سئوالي طالب مي نمودند ايشان جواب مي دادند.

ــا در اصول، بلکه در علوم  ــوم فرد جامع بودند، نه تنه ــتر عل 3. در بيش
ادبيات عرب و عبارات و معناي آنها نيز خيلي تسلط داشتند و از نظر قواعد 
ــي مجتهد در اين علوم بودند. در ترکيب و تجزيه عبارت عربي بصير و  ادب
دانا بودند و مي توان گفت: »سيبويه عصر ما« بودند و در يک کالم جامع در 

علوم و سطوح بود.

۴. کساني که با ايشان معاشرت داشتند از نزديک مي ديدند چقدر ايشان 
اهل تعبد و تقيد به مستحبات دارد و مي توان عرض کرد که هيچ وقت عمل 

مکروهي از ايشان سر نزد. 

ــان را مي ديدم يک  بنده چون آن موقع يک طلبه جوان بودم وقتي ايش
ــاس مي کردم. يادم نمي رود هر وقت ايشان  آرامش خاصي در وجودم احس
مرا مي ديد با آن کهولت سن مي ايستاد احوال پرسي مي نمود و سراغ برادران، 
ــروع به سخن گفتن مي کرد که  خواهران، والد و والده را مي گرفتند بعدًا ش

چه مي خواني و من جواب او را مي دادم.

ــد دقيقه اي با من  ــه صدر چن ــت يک روز کنار حوض مدرس يادم هس
ــير نمي شدم و دوست داشتم  ــخنان و نصايح او س صحبت کرد و من از س
ايشان همان طور با من سخن بگويند؛ چون واقعًا چهره ي ايشان خدايي بود 

)ما را به ياد خدا مي انداخت(.



مرحوم والد مي گفتند: هنگامي که آيت اهلل العظمي آقاي حاج سيد جمال 
ــم درد جهت مداوا و معالجه از نجف  گلپايگاني1 به خاطر عارضه ي چش
به تهران منتقل شدند، علما و بزرگان به ديدار ايشان مي رفتند. ما و مرحوم 
ــان  ــيد علي احمدي1( به تهران رفته و از ايش اب الزوجه )آيت اهلل حاج س

عيادت کرديم.

مرحوم آقا جمال گلپايگاني از اصفهان و علماي آن شهر سئوال کردند 
ــان در مورد احوال آيت اهلل فياض بود، راجع به شخصيت  و اولين سئوالش
ايشان صحبت کردند. بعد معلوم شد که آيت اهلل فياض در نجف از شاگردان 
مرحوم آقا جمال گلپايگاني بوده است. )روحش شاد و راهش پر رهرو باد.(

حالت تواضع و روش و منش او با مردم خيلي مهم بود. با تمام اشتغاالتي 
که داشتند در مراسم تشييع جنازه روحاني شهيد سيد حسين مهدوي)1( در 
ــال 1360 تا گلزار شهداي هرستان شرکت نمودند و حتي بر مزار شهيد  س

هم حضور پيدا کردند.

1 . روحاني شهيد حجت االسالم سيد حسين مهدوي داماد مرحوم آيت اهلل حاج سيد مجتبي 
مهدوي بودند.



تصاوير
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آيت اهلل فياض قبل از تشرف به نجف اشرف

آيت اهلل فياض در دهة پاياني عمر
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حاج مالمصطفي فروشاني
پدر آيت اهلل فياض

مرحوم آيت اهلل حاج سيد علي محمد 
احمدي )پدر خانم آيت اهلل فياض( 

آيت اهلل فياض رديف جلو - نفر دوم از سمت راست به همراه ديگر علما 
و آيت اهلل خراساني رييس حوزه علميه اصفهان نفر چهارم از سمت راست 

رديف جلو در مدرسه امام صادق7 )چهارباغ(
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معظم له در مدرسه علميه امام صادق7 )چهارباغ( در حال تدريس
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آيت اهلل فياض در حال نماز خواندن بر پيکر مطهر شهدا

مسجد مرحوم مالحيدر علي - خميني شهر در نيمه شعبان والدت حضرت 
ولي عصر /
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فرزندان معظم له هنگام خداحافظي براي رفتن به جبهه

در کنار همسر و فرزندان - منزل شخصي ايشان در چهار باغ خواجو
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ـ .ش تصاويري از تشييع جنازه معظم له در تيرماه سال 1366 ه
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خواندن نماز بر بدن مطهرآيت اهلل حاج شيخ احمد فياض توسط آيت اهلل حاج 
آقا مصطفي مهدوي هرستاني=

آيت اهلل صادقي - حجت االسالم مدني - آيت اهلل محقق - آيت اهلل سيد 
مجتبي مهدوي و آيت اهلل سيد اسماعيل هاشمي در مراسم تشييع جنازه
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مجلس ختم - مدرسه صدر بازار

مجلس ختم - مسجد جامع خوزان
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مجلس ختم معظم له با حضور علما، 

سخنراني آيت اهلل شيخ عباس ايزدي امام جمعه فقيد نجف آباد از شاگردان 
آيت اهلل فياض در مراسم ترحيم
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سر درب مسجد و شبستان مسجد مالحيدر علي فروشان که معظم له 
شب هاي جمعه و شنبه در آن اقامه ي جماعت مي نمودند.
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مدرسه علميه امام صادق7 )چهارباغ( اصفهان
محل تدريس معظم له
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تصاوير تعدادي از اساتيد معظم له - حضرات آيات

شيخ محمود مفيد

سيد محمد باقر درچه اي

ميرمحمد صادق خاتون آبادي

سيد ابوالحسن اصفهاني
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تصاوير تعدادي از اساتيد معظم له - حضرات آيات

شيخ محمد علي فتحي دزفولي

سيد محمد نجف آبادي

سيد مهدي درچه اي

شيخ محمد کاظم شيرازي
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سيد جمال الدين گلپايگاني

سيد عبدالهادي شيرازي

سيد علي نجف آبادي

تصاوير تعدادي از اساتيد معظم له - حضرات آيات

عالمه محمد حسين فشارکي
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جمال الدين کلباسي

 ميرزا علي آقا شيرازي )که گاه معظم له به جهت 
احترام بر سر درس ايشان حاضر مي شدند.(

ميرزا ابوالهدي کلباسي

تصاوير تعدادي از اساتيد معظم له - حضرات آيات



146

گار
اند

ض م
آيت اهلل سيد محمد رضا خراساني1تي

که معظم له را دعوت نمودند در مدرسه علميه امام صادق7 تدريس نمايند.



147

وير
اا

ت

تصاوير تعدادي از شاگردان معظم له که در قيد حيات نيستند - حضرات آيات

 سيد احمد فقيه امامي

 شهيد استاد مطهري

 سيد حسن فقيه امامي

سيد محمد علي صادقي شهيد دکتر بهشتي

حسن صافي

سيد محمد باقر امامي

سيد فضل اهلل تجويدي

شيخ علي اکبر فقيه
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تصاوير تعدادي از شاگردان معظم له که در قيد حيات نيستند - حضرات 
آيات و حجج اسالم

 شيخ محمود کفعمي

شهيد قنبر علي حاج آقا ميرزا هاشمي
صفرزاده

سيد مجتبي مهدوي

سيد هدايت اهلل خداييسيد محمد باقر هاشمي سيد محمد مرتضوي

صفر علي شريعت

سيد مسيح موسوي
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تصاوير تعدادي از شاگردان معظم له که در قيد حيات نيستند - حضرات 
آيات و حجج اسالم

شيخ مهدي مظاهري

شيخ مهدي فقيه ايماني

 حسين مظاهري

 اسداهلل جوادي

  سيد حجت موحد 
ابطحي

محمد علي ابراهيمي

مرتضي مقتدايي

سيد رضي شيرازي

احمد جنتي
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اجازه از آيت اهلل سيد عبدالهادي شيرازي1

نمونه اي از اجازات بزرگان به معظم له
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 اجازه از آيت اهلل حاج سيد جمال الدين گلپايگاني1
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اشتغال به تحصيل به حجت االسالم سيد رضا روضاتي
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شيخ محمد مهدي فياض فرزند معظم له



همايش ها
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متن پيام آيت اهلل العظمي مظاهري حفظه اهلل

 به همايش بزرگداشت مقام علمي و معنوي حضرت آيت اهلل 
سيد محمد رضا خراساني)سال 1392(

بسم اهلل الرحمن الرحيم
قال اهلل تعالي: )َيْرَفِع اهلُل الَّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو الَّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجات(

بزرگداشت مقام رفيع عالم و فقيه عالي مقام حضرت آيت اهلل آقاي سّيد 
محمدرضا خراساني»رضوان اهلل عليه« که زعيم حوزه ي علمّيه ي اصفهان در 
ــکل، با  دوره ي اختناق طاغوت پهلوي بوده و در آن دوران تاريک و پر مش
کمال آبرومندي و تدبير، اين حوزه ي کهن و با سابقه را - که سلف حوزه ي 
علمّيه ي عظيم الّشأن قم به شمار مي رود - اداره فرمودند، اقدامي کاماًل به جا 
و شايسته است و از اين جهت بايد از متولّيان و دست اندرکاران اين برنامه، 

صميمانه قدرداني نمود.

ــه ي علمّيه ي اصفهان  حّق بزرگ اين عالم جليل القدر بر حوزه ي مقّدس
و تحکيم و تثبيت موقعّيت اين حوزه در دوره اي- که يکي از اساسي ترين 
ــّيع و  ــدم و نابودي حوزه هاي علمّيه ي تش ــتگاه حاکمه، ه برنامه هاي دس
ــته ي تمجيد و  ــه دار بود - حّقي شايس خصوصًا حوزه هاي نامبردار و ريش

تجليل بي شمار و حقيقتًا فراموش ناشدني است.    

ــتقالل و کرامت حوزه ي  ــان به حفظ و صيانت از اس ــام وافر ايش  اهتم
ــروک و توجه ويژه ي  ــترش آن و احياء مدارس مت ــعه و گس علمّيه و توس
ــتگاه طاغوت  همراه با تدبير عقالني براي مقابله با خطرات و تعّرضات دس
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ــار از متانت و وقار و ادب  ــه حوزه ي علمّيه و روحانّيت و برخورد سرش ب
و احترام پدرانه ي ايشان با عموم مدّرسين و محّصلين حوزه ي علمّيه، اين 
ــوزه ي علمّيه ي اصفهان و  ــوار را عماًل در جايگاه عاليه ي زعامت ح بزرگ
پشتوانه ي حقيقي و دلسوز اين حوزه قرار داده بود و عموم اعالم و اساطين 

حوزه نيز اين مرتبت و جايگاه با اهمّيت را عماًل تصديق مي نمودند.

ــرمـايه ي علمي و سوابق حـوزوي اين عالم بزرگـوار و درک  مايه و س
محضر اعاظم عالي مقداري همانند آيات اهلل العظام آقاي حاج سّيد محمد 
ــادق خاتون آبادي و آقاي آقا  ــّيد مير محمد ص باقر درچه اي و آقاي آقا س
ــف آبادي و آقاي  ــّيد علي نج ــّيد محمد نجف آبادي و آقاي آقا مير س س
ــارکي و آقاي جهانگيرخان قشقايي و نظاير  آخوند گزي و آقاي آخوند فش
ــرارهم« که همگي افتخارات حوزه ي  ــن بزرگان علم و عمل»قّدس اهلل اس اي
ــان، فقيهي مبّرز و متضّلع ساخته بود و به  علمّيه ي اصفهان بوده اند، از ايش
ــخصّيت  ويژه تأثيرات علمي و اخالقي فراواني که از محضر پر فيض و ش
ــراف فقيه مهّذب و مرجع بزرگ حضرت آيت اهلل العظمي آقاي  جامع االط
سّيد محمد باقر درچه اي »اعلي اهلل مقامه الّشريف«- که آيتي از آيات باهره ي 
ــلوک  ــيوه و س الهي در علم و ورع و صفاي روح و اخالص بودند- در ش
ــته بود و خود  ــاني »طاب ثراه« جلوه گر گش مرحوم مغفور آيت اهلل خراس
ــت نمودند که هر يک  ــماري را تربي ــاگردان بي ش اين عالم بزرگوار نيز ش
ــته و منشأ  ــاير مناطق و بالد بزرگ و کوچک، پراکنده گش در اصفهان و س
ــاد مردم و مؤمنين بوده و  ــات بزرگ در حوزه ها و نيز هدايت و ارش خدم
هستند و از اين جهت مرحوم حضرت آيت اهلل آقاي حاج سّيد محمدرضا 
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ــاني»طاب ثراه« يکي از مبّرزترين اساتيد حوزه ي علمّيه ي اصفهان به  خراس
شمار مي روند و اين نيز يکي ديگر از ابعاد روشن زندگاني پربرکت ايشان 

است.

ــان، توّجه به  ــر ابعاد با اهمّيت زندگي و اقدامات عالمانه ي ايش از ديگ
ــه نمادهاي تاريخي  ــت، ک حفظ و نگاه داري مدارس علمّيه ي اصفهان اس
ــم و تحصيل جمع بزرگي از اعالم  ــز علمي اين حوزه و محّل تعلي و مراک
ــّيع در طول تاريخ يک هزار ساله ي اين حوزه ي بزرگ بوده  ــاطين تش و اس
است، و از جمله جلوگيري از اقدام خباثت آميز حکومت پهلوي در تخريب 
مدرسه ي صدر بازار و تأسيس کتابخانه ي آن مدرسه و نيز احياء مدرسه ي 
ــت چهار دهه از وفات آن  نفيس و بي بديل چهارباغ، که اينک پس از گذش
زعيم عالي قدر، ميزبان نشست تجليل از مقام علمي و معنوي ايشان است.

کارنامه ي درخشان و سراسر خدمت مرحوم آيت اهلل خراساني»رحمه اهلل 
ــه در تاريخ منّور حوزه علمّيه ي اصفهان، ماندگار خواهد  عليه« براي هميش
ــار از وقار و عقالنّيت و اخالق و متانت آن بزرگوار،  ــلوک سرش بود و س

مايه ي عبرت و درس آموزي همه ي حوزويان و روحانّيت است.

از خداوند تعالي علّو درجات ايشان را خواستارم و از همه ي مسئوالن 
و شرکت کنندگان در اين همايش صميمانه تشّکر مي کنم.
والسالم عليکم و رحمة اهلل برکاته

حسين المظاهري
27 جمادي الثاني 1۴3۴

1392 /2/18
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گزارشي از همايش

همايش بزرگداشت مقام علمي و معنوي حضرت آيت اهلل سيد محمد 
ــاني رئيس حوزه علميه اصفهان در زمان طاغوت در ارديبهشت  رضا خراس
سال 1392 و با پيام آيت اهلل مظاهري که توسط مديريت محترم مدرسه علميه 
ــالم و المسلمين عبداالمير  امام صادق7 )چهارباغ( حضرت حجت االس
ــه امام صادق7 اصفهان برگزار شد. در  خطاط نائيني )زيدعزه( در مدرس
اين همايش با شکوه که با حضورطالب ، روحانيون ، علما، شاگردان معظم 
ــاير فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي و مسئوالن همراه بود، آية اهلل  له،و س
مقتدائي به بيان نکات ارزشمندي از شخصيت آيت اهلل خراساني پرداخت.

ــم يادنامه ويژه مشتمل بر شرح زندگي و بيان ويژگي هاي  در اين مراس
ــبت اين همايش  ــاني که به مناس اخالقي، علمي و مديريتي آيت اهلل خراس

فراهم شده بود بين شرکت کنندگان توزيع شد.
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تصاويري از همايش آيت اهلل خراساني 1
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متن پيام مرجع عاليقدر حضرت آيت اهلل العظمي مظاهري 
مدظله العالي

به همايش تجليل از معلم اخالق، متکلم فرهيخته، مفسر بزرگ 
قرآن، حضرت آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين طيب1 )سال 1393(

بِْسِم اهللِ الرَّْحمِن الرَّحيِم

 قال اهلل سبحانه و تعالي: )َأ َلْم َتَر َکيَف َضَرَب اهلُل َمَثاًل َکِلَمًة َطيَبًة َکَشَجَرٍة 
ماءِ، ُتْؤتي  ُأُکَلها ُکلَّ حيٍن ِبِإْذِن َربِّها َو يْضِرُب  َطيَبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِفي السَّ

ُروَن(.
َّ
اهلُل اْلَْمثاَل ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يَتَذک

پيام به همايش بزرگداشت مقام علمي و معنوي حضرت آيت اهلل آقاي 
حاج سيد عبدالحسين طيب1 برگزاري همايش تجليل از مقام شامخ علمي 
ــر عالي قدر قرآن کريم و فقيه اهل بيت عصمت و طهارت:،  و معنوي مفّس
ــتاد بزرگوار مرحوم مغفور حضرت آيت اهلل آقاي حاج سيد عبدالحسين  اس
ــت که اينک به اهتمام حوزه ي علميه ي  ــته اس طيب1، اقدامي الزم و بايس
اصفهان انجام گرديده و اميد است که مايه ي خشنودي روح تابناک آن عالم 

بزرگوار قرار گيرد.

اين عالِم عامِل عظيم الّشأن، تربيت يافته ي مکتب علمي و عملي اعالم و 
اعاظِم بزرگي در حوزه هاي مقّدسه ي علميه ي اصفهان و قم و نجف اشرف 
ــيع  ــخصيت هاي مثال زدني و بي نظير عالم تش بو ده اند که هر يک از آنان ش
ــمار مي آمدند. درک محضر تعليمي و تربيتي  در عهد و دوره ي خود به ش
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بزرگاني در اصفهان همچون حضرات آيات عظام، سيد محّمدباقر درچه اي 
و سيد ابوالقاسم دهکردي و آخوند گزي»قدس سّرهم«، موجب شکل گيري 
ــخصيت علمي و معنوي مرحوم آيت اهلل طيب گرديد و سپس با هجرت  ش
ــان به حوزه ي علميه ي قم و شرکت در محضر درِس آيت اهلل العظمي  ايش
ــرف و  ــاي حائري1 و پس از آن هجرت به حوزه ي علميه ي نجف اش آق
ــتفاده از محضر اعالم عالي مقامي همچون حضرات آيات عظام، نائيني  اس
ــيخ محمدحسين اصفهاني و سيد ابوالحسن اصفهاني، و آقا ضياءالّدين  و ش
ــرارهم«، شخصيت آيت اهلل  ــيخ محمدجواد بالغي »قدس اهلل اس عراقي و ش
ــان با سرمايه اي بزرگ و  ــتر يافت و ايش طيب، تعميق و تحکيم هرچه بيش
اندوخته اي ارزشمند به حوزه ي علميه ي اصفهان بازگشتند و بيش از شصت 
يُب يْخُرُج َنباُتُه ِبِإْذِن َربِِّه(، اين  ــال به مصداق آيه ي مبارکه ي )َو اْلَبَلُد الطَّ س
حوزه ي علميه و نيز مردم با ايمان اصفهان را از افادات و افاضات علمي و 
معنوي خود بهره مند ساختند و شاگردان فراواني را در حوزه ي علميه و در 
ميان ساير اقشار تحصيل کرده تربيت نمودند و کارنامه اي درخشان و سراسر 

افتخار را از خود به يادگار نهادند.

آنچه را که اينک ذکر آن را در اين همايش گرامي و در تکريم از نام و 
ياد اين عالم جليل، الزم مي شمارم توّجه و درس آموختن از ابعاد برجسته ي 

شخصيت و منش علمي و تربيتي ايشان است.

عالوه بر مرتبت واالي حوزوي و حضور متين و پربار ايشان در مسند 
استادي در حوزه ي علميه ي اصفهان و همچنين مقام قدس و صفاي معنوي 
ــه ويژگي با اهميت و بسيار ستودني در اين شخصيت مبّرز  آن بزرگوار، س
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ــت که ايشان را از اقران و معاصران خود، ممتاز و  و عالي مقدار وجود داش
نامبردار ساخته است:

نخستين ويژگي، عطف توّجه و اهتمام واالي حضرت آيت اهلل طيب به 
ــتان قرآن کريم و تالش وافر اين مفّسر گرانمايه به منظور آشنا ساختن  آس
نسل جوان با معارف قرآن و سعي مشکور ايشان در تأليف تفسير ارجمند 
ــير دوره ي معاصر به شمار  ــت که يکي از مبّرزترين تفاس »َاطيب البيان« اس

مي آيد.

در زندگي علمي و عملي آيت اهلل طيب، قرآن کريم نه در حاشيه، که در 
متن و مرکزيت قرار داشت و آن بزرگوار نه تنها از صميم جان، بلکه در مقام 
ــته ي به قرآن کريم  عمل، معتقد بود که تمام هويت حوزه هاي علميه وابس
است و قواِم زندگي علمي و تربيتي روحانيت در تعليم و ترويج و تحقيق 

اين کتاب مقّدس، رقم خواهد خورد.

ــد تا ايشان به  محوريت قرآن در حيات پربرکت آيت اهلل طيب باعث ش
ــْوِل َو ُهُدوا ِإلي  ِصراِط  يِب ِمَن اْلَق ــريفه ي )َو ُهُدوا ِإَلي الطَّ مصداق آيه ي ش
ــِد(، با عنايات حضرت بقية اهلل األعظم »ارواحنافداه«، توفيِق عظيم و  اْلَحمي

ــته و متين را به دست آورند و با عمل  ــير شايس الهي تدوين يک دوره تفس
به دستوِر حيات بخِش قرآني )ُکوُنوا َربَّاِنييَن ِبما ُکْنُتْم ُتَعلُِّموَن اْلِکتاَب َو ِبما 
ُکْنُتْم َتْدُرُسوَن( نام نيک و بلند خود را در فهرست عالمان ربّاني ثبت نمايند. 

ــن و جامع ترين توصيف از مرحوم  ــن جهت به حق، بايد گفت برتري از اي
ــوار به تعبير واالي قرآن کريم، »عالم  ــت که آن بزرگ آيت اهلل طيب، اين اس
ــان براي اقشار گوناگون مردم و  ــات تفسيري ايش ربّاني« بود. چنانکه جلس
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ــان به تعليم معارف  ــل تکامل خواه جوان و توّجه ويژه ي ايش خصوصًا نس
ــان دهنده ي درک عميق آن عالم ربّاني از  قرآن کريم به طبقات مختلف، نش
ــتجوي راه حّل اشکاالت و مشکالت  ــت به قرآن« و جس »ضرورت بازگش

جامعه ي بشري از اين کتاب آسماني بود.

دّومين ويژگي ممتاز  حضرت آيت اهلل طيب، عنايت و اعتناِء به نهاد منبر 
و تبليغ و شکستن جّو غلط بي توّجهي به منبر و خطابه و ارتباط پيوسته ي 

علمي و تربيتي با مردم بود.

ــو همه ي زمينه هاي بي ديني به وسيله ي  ــان در فضايي که از يک س ايش
ــتبّد پهلوي و عّمال و دست نشاندگان آنان فراهم آمده بود و از  حاکمان مس
سوي ديگر تبليغ چهره به چهره و استفاده از نهاد منبر و وعظ براي علماء، 
ــد، وارد عرصه ي تبليغ اجتماعي  ــأن و مرتبت علمي تلّقي مي ش خالف ش
گرديدند و انصافًا اهتمام واالي ايشان در اين ميدان، کارگر افتاد و با حضور 
ــان، اين فضاي  ــر از علماء آن دوره ي اصفه ــي و برخي ديگ ــم ربّان آن عال
ــت شکسته گرديد و برکات فراواني از آن پديد آمد. مرحوم آيت اهلل  نادرس
طيب از پيش از دوره ي کشف حجاب و پس از آن در اوج اختناق پهلوي 
ــکيل جلسات علمي براي طبقات مختلف اجتماعي، حوزه هاي  اول، با تش
ــرح احاديث و روايات و  ــير قرآن، کالم و عقائد، ش گوناگوناني را در تفس
ــات، ده ها  ــن اخالق و معارف، پديد آوردند که برخي از اين جلس همچني
ــاني علمي و تربيتي براي مردم مؤمن  ــتمر، منبع نورافش ــال، به طور مس س

خصوصًا اقشار تحصيل کرده و طبقات جوانان حق جوي بود.

اين اهتمام واال در ارتباط و سخن گفتن با مردم، از آن جهت که با عمل 
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ــيره و منِش روحاني آيت اهلل طيب همراه گشته بود، تأثير فراواني  نيک و س
ــت و انصافًا مصداق روشني از)ِإَليِه يْصَعُد اْلَکِلُم  بر دل هاي مخاطبان داش
اِلُح يْرَفُعُه( به شمار مي آمد و در نتيجه هزاران نفر از اين  يُب َو اْلَعَمُل الصَّ الطَّ

حوزه هاي درسي و تربيتي، درس دين و معرفت و عقالنيت مي آموختند و 
ْکَر ِلُتَبيَن ِللنَّاِس ما ُنزَِّل ِإَليِهْم َو  به اقتضاء آيه ي مبارکه ي )َو َأْنَزْلنا ِإَليَک الذِّ
ــُروَن( معارف واالي قرآن کريم و عترت طاهره براي آنان تبيين  ــْم يَتَفکَّ َلَعلَُّه

مي شد و راه انديشه و خردورزي براي آنان هموار مي گرديد.

ــومين ويژگي بارز حضرت آيت اهلل طيب را بايد زمان شناسي و  و اّما س
شناخت درست ايشان از نيازهاي زمان دانست.

ــن بين در تالش علمي و در ارتباطات تبليغي و  اين عالم بصير و روش
ــکالِت زمان و  ــاس درک صحيح از مش تربيتي خود با مردم، همواره بر اس
ــناخت نيازهاي جامعه، حرکت مي نمودند و با حساسيت فراواني که در  ش
ــتند، به نيازهاي مطرح، پاسخ درخور مي دادند  مقابل مسائل اجتماعي داش
ــي رضاخاني که قرآن کريم متروک  ــن رو در فضاي اختناق و بي دين و از اي
گشته بود، جلسات تفسير را برپا ساختند و سپس در هنگامه ي هجوم هاي 
ــوزه ي درس عقائد و کالم را  ــو، ح ــو و آن س تبليغاتي و عقيدتي از اين س
ــس از آن براي تربيت ديني  ــکيل دادند و پ براي عموم مردم و جوانان تش
ــار تحصيل کرده، شرح و تفسير اصول کافي و روايات اهل بيت: را  اقش
ــگي جامعه ي  ــخ به نياز هميش وجهه ي هّمت قرار داده و همچنين در پاس
ــبب همين بصيرت و  ــوزه ي درس اخالق را برپا نمودند و به س ــي، ح دين
ــناخت از نيازهاي زمان به ويژه خواسته ها و مطالبات نسل جوان، تفسير  ش
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ارجمند خويش بر قرآن کريم را به زبان فارسي و به گونه اي که براي عموم 
طبقات قابل استفاده و بهره برداري باشد، تأليف و تدوين کردند.

ــت اهلل طيب »قدس اهلل روحه«،  ــر طوالني و پربار حضرت آي باري، عم
ــود و به حق بايد اذعان  ــحون از برکات تربيتي و معنوي و اجتماعي ب مش
ــان، مصداق بارِز )َفَلُنْحيينَُّه  کرد که يک قرن، حيات پاکيزه و روحاني ايش
ــمار مي آيد و روشن است که پايان چنين حيات طيبه اي  َحياًة َطيَبًة( به ش

ــت که: )الَّذيَن َتَتَوفَّاُهُم اْلَمالِئَکُة َطيبيَن يُقوُلوَن  نيز بيان بلند قرآن کريم اس
ــالٌم َعَليُکْم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبما ُکْنُتْم َتْعَمُلوَن(، چنانکه سرانجام اخروي آن  َس

نيز به وعده ي تخّلف ناپذير الهي: )َو َمساِکَن َطيَبًة في  َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن 
ِ َأْکَبُر ذِلَک ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظيُم( است.

َّ
ِمَن اهلل

ــوزه ي علميه ي اصفهان،  ــز در ايام تحصيل در ح ــب که خود ني اينجان
ــته ام به عموم روحانيت  افتخار تلّمذ و درک محضر اين عالم ربّاني را داش
ــد خصوصًا طاّلب جوان به ويژه در حوزه ي علميه ي اصفهان، عرض  متعّه
مي کنم که زندگي علمي و حيات معنوي و اجتماعي مرحوم آيت اهلل طيب، 
ــت و همه ي ما بايد به اين مهم، توّجه داشته باشيم  سرمشق شايسته اي اس
ــت  ــالِف عالي قدر به دس ــت که از آن اس که اين حوزه ي علميه امانتي اس
ــت و اينک بايد با تالش و کوشش علمي و تهذيب نفس و  ــيده اس ما رس
ــناخت درست زمان و نيازهاي معاصر، اين امانت  روشن بيني و تعّهد و ش

سنگين و بزرگ را به نسل آينده منتقل نماييم.

از خداوند تعالي توفيق در اين مسئوليت با اهميت را براي همگان و نيز 
علّو درجات و ترفيع مقام عالم ربّاني و فقيه قرآني مرحوم حضرت آيت اهلل 
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ــه ي متصّديان برگزاري اين همايش و  ــألت مي کنم و از هم طيب 1 را مس
شما شرکت  کنندگان محترم صميمانه تقدير و تشّکر مي نمايم. 

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته
حسين مظاهري

30 جمادي الثاني 1۴35
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گزارشي از همايش

همايش بزرگداشت مقام علمي و معنوي آيت اهلل حاج سيد عبدالحسين 
طيب در ارديبهشت ماه 1393 شمسي و با پيام آيت اهلل مظاهري که توسط 
ــه علميه امام صادق7 )چهارباغ( حضرت حجت  مديريت محترم مدرس
ــالم و المسلمين عبداالمير خطاط نائيني )زيدعزه( و سخنراني حجت  االس
ــير  ــراه با رونمايي از چاپ جديد تفس ــلمين قرائتي ، هم ــالم و المس االس
گرانسنگ اطيب البيان )در 23 جلد با تحقيق و پژوهش موسسه سبطين قم( 
و رونمايي از ثبت سجّلي آيت اهلل طيب1 با حضورطالب، روحانيون، علما، 
ــاير فرهيختگان حوزوي و دانشگاهي و مسئوالن  ــاگردان معظم له، و س ش
ــت ماه سال 1393 شمسي در مدرسه امام صادق7  در تاريخ 10 ارديبهش

اصفهان برگزار شد.

در اين مراسم نرم افزار مستند و کتاب »حيات طيبه« شرح زندگي آية اهلل 
طيب که به مناسبت اين همايش فراهم شده بود به شرکت کنندگان توزيع 

شد.
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تصاويري از همايش آيت اهلل طيب 1
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