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ش درخواست مطلب 2931آیةالله زادٔه طاهری ضمن تماسی در زمستان سال 

ای به عنوان یادبود اولین  نمودند، تا در مجموعه ای در مورد والدشان یا مقاله
 سالگرد ارتحال ایشان منتشر گردد.

وعده دادم که چند مقالٔه علمی توسط دوستان آماده و ارسال گردد. و اگر 
 مقتضیات فراهم شد خودم نیز مطلبی را آماده خواهم کرد.

ان تقدیم مقاالت دوستان و حقیر در اسفندماه همان سال آماده و خدمت ایش
ولی متأسفانه هیچ مجموعٔه مستقلی به صورت کتاب در این زمینه در اولین  ،شد

 سالگرد منتشر نشد.

رو تصمیم گرفتم مقاالت دوستان و خودم را در یک مجموعه به نام  از این
به صورت الکترونیک نشر نمایم، تا مورد استفاده  کارنامه علمی آیةالله طاهری

 عموم قرار گیرد.
 ی الله األمروإل

 اصفهان ـ هادی نجفی

24/6/1393 
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 فینج یهاد    یآيةالله طاهر مظلوميت
 

آیةالله زادٔه معظم جناب حجةاإلسالم والمسلمین آقای حاج سید محملدحسن 
از حقیر درخواست نمودند مقالی را به جهت انتشار در سالگرد والد  طاهری 

مرحوم آیةالله آقای حاج سیلد  النظر مکرمشان فقیه علی التحقیق و اصولی دقیق
 ش( ارسال نمایم.2931-2931) الدین طاهری اصفهانی  جالل

 ایامی به تأخیر افتاد: ،اجابت درخواست ایشان به دو دلیل
ل: کثرت اشتغاالت علمی و تدریس   .بوددلیل اول

م: نوشتن جهت آیةالله طاهری هزینه دارد. و کسی که برای وی  و دلیل دول
 یه اإلشارة.کفتبایست هزینٔه آن را نیز پرداخت نماید. والعاقل  دست به قلم شود می

با علم به این مطلب آنچه صاحب قلم را بر آن داشت که چند جمله هرچند 
کوتاه در مورد این مرد بزرگ به یادگار بنویسد مظلومیت او بود. مظلومیتی که در 
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 خورد. اش به چشم می مجاهدهو های مختلف زندگی سراسر تالش و کوشش  عرصه
بایست سابقٔه آشنایی  عنوان مقدمه میقبل از اینکه به این موضوع بپردازم به 
 خودم را با ایشان به اختصار و اجمال بیان کنم.

م، آیةالله طاهری را در دو ماه  13نوجوانی بودم در دهٔه  شمسی که جدل
ها در  رمضان پیاپی به جهت منبر در مسجدمان دعوت نمود. ماه رمضان در آن سال

شد. آیةالله  د توسط مرحوم جدل اقامه میتابستان بود. نماز جماعت در زیر گنبد مسج
نمود و شاید چند کالم  آباد اقامه می طاهری نیز نمازش را در مسجد اعظم حسین

آمد. هنوز به یاد  کرد و به جهت منبر به مسجد ما می مختصر نیز آنجا صحبت می
دارم که صفوف نماز جماعت از زیر گنبد تا بعد از حوض که در حیاط مسجد قرار 

 ای از منبر آیةالله طاهری کردند. سابقه و مردم استقبال کمیافت  د ادامه میدار
پس از آن شاید یکی دو بار به نماز جمعٔه ایشان که در مسجد اعظم 

 شد حاضر شدم. آباد و در خفقان شاهنشاهی اقامه می حسین
شاهی از صبحگاه به بیرون شهر جهت استقبال ستمدر بازگشت آیةالله از تبعید 

اش رسید ابتداًء برای مردم صحبتی  خوبی به یاد دارم وقتی وی به خانه یةالله رفتیم بهآ
نکرد به داخل خانه رفت و اعالم کردند وی نماز ظهر و عصرش را نخوانده است، 

اش در  رفت که نمازش را بخواند یعنی آفتاب نزدیک بود غروب کند که او به خانه
 له با مردم سخن گفت.آباد رسید. پس از آن چند جم حسین

نماز جمعه توسط ایشان در  ،15هایی قبل از پیروزی انقالب در بهمن  هفته
ل بار که می مسجد مصالی اصفهان اقامه می خواست وارد مسجد  شد. به یاد دارم اول

 ای از مردم او را بر دوش خود گذاشته و وارد مسجد مصلیه نمودند. مصلیه شود عده
لله طاهری به عنوان امام جمعٔه اصفهان و نمایندٔه امام انقالب پیروز شد آیةا
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در این استان تعیین گردید. و در جنگ تحمیلی نقشی به یادماندنی ایفا  خمینی
 کرد.

یک روز به من فرمود: از مرحوم امام استجازه کردم که به قم باز گردم اما 
د شما نیاز است ایشان اجازه ندادند و فرمودند: آقای طاهری در اصفهان به وجو

 .یک مرجع کمترالزم نیست به قم بروید. فرض بگیرید 
گردد که ایشان نسبت به مقامات علمی  معلوم می از این بیان مرحوم امام

 آیةالله طاهری وقوف کامل داشتند.
راه  خاطر آزردهبار سفر بربست و آیةالله طاهری غمگین و  66امام در خرداد 

او را تا لحظات پایانی عمر ادامه داد. یک روز از وی با پررویی تمام پرسیدم: شما 
هایی... قرار  خدمات زیادی به انقالب و امام و راه وی انجام دادید و مورد نامهربانی

ل می دانستید که با شما نامهربانی خواهد شد باز هم آنچه را که  گرفتید آیا اگر از اول
 دادید؟ د، انجام میای انجام داده

من تعجب کرد. قدری به اندیشه فرو رفت.  صراحتوی از سؤال و شاید از 
از اینکه سید را ناراحت کرده بودم، پیش خودم خجالت کشیدم. به جهت اینکه 

او را تسکین گفته باشم در یک جمله معترضه به او گفتم: البته من این سؤال  یقدر
 م.ا نیز پرسیده را از شیخ استاد

 پرسید: چه جواب گفتند؟
گفتم: فرمود: من به تکلیف خود در طول زندگیم عمل نمودم و لذا پشیمان نیز 

 نیستم.
بالفاصله او نیز همین پاسخ را تکرار کرد و گفت من نیز به تکلیف عمل 
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 گونه پشیمانی ندارم. نمودم. و هیچ
های دهٔه  که شب های آخر حیاتش دو بار به عزاداری امام حسین در سال

ل محرم در مسجد برپاست حاضر شد و هر دو بار او را با ویلچر آوردند، در بار  اول
ل از او پرسیدم: آقا یاد دارید که خودتان در ماه مبارک رمضان در این مسجد منبر  اول

 رفتید. پاسخ گفت: آری. می
ن در بعد علمی ایشا کشم مظلومیت آیةالله طاهری آنچه از آن رنج می
ای  دوره ،بهار از عمرش را پشت سر نگذاشته است 11است. او در حالی که هنوز 

د محقلق داماد  کامل از دانش اصول از تقریرات درس استادش آیةالله سید محمل
تألیف نموده است. تقریری که اگرچه در دهٔه آخر را در سه مجللد ق( 2911-2966)

و متأسفانه اغالط چاپی فراوانی نیز دارد عمر بابرکت آیةالله طاهری به چاپ رسید ـ 
 ـ اما به قدری سلیس و روان و شیوا تقریر شده که داللت بر فهم عمیق مقِرر از

و این در حالی است  کند میدرس دارد. فهمی که داللت بر قدرت استنباط مؤلِفش 
ر که ایشان تحصیالت رسمی حوزوی را بعد از اخذ دیپلم شروع کردند. یعنی در کمت

 از یک دهه تالش علمی مستمر به قؤه استنباط رسیده است.
در فقه نیز تاکنون دو جلد در طهارة از وی نشر شده که البته دروس خود 

 ایشان است که به قلمش به طبع رسیده است.
های صالة،  داشت کتاب وهمچنین در فقه براساس آنچه که خودش اظهار می

ل  بهـ زکاة و خمس   را نیز به نحو استداللی نگاشته است. و حجـ طور مفصل
ای را در علم اصول تقریر و چند کتاب فقهی  دانند کسی که دوره اهل فن می

ل چون طهارة و صالة و زکاة و حجل را بنویسد بر بلندای قللٔه اجتهاد قرار گرفته  مفصل
حاج شیخ محملدحسین آل کاشف  ینو لذا تصدیق اجتهادش نیز از آیت است.



 3  .................................................................  / هادی نجفی مظلومیت آیةالله طاهری

دتقی خوانساری الغطاء در قم مقدسه صادر  در نجف اشرف و حاج سیلد محمل
 شده است.

ولی متأسفانه دنیا و سیاست به آیةالله طاهری پشت کرد و بنابراین حتلی 
گونه که امیرالمؤمنین  ها و صفات و امتیازات او مورد پذیرش واقع نشد، همان ویژگی

لَی َأَحٍد َأعاَرتُْه َمَحاِسَن َغیِْرِه، َوإذا َأْدبََرْت إذا َأْقبَلَِت الُدنْیا عَ فرمایند:  می علی
 1.َعنُْه َسلَبَتُْه َمَحاِسَن نَْفِسهِ 

آیةالله طاهری عالوه بر فقاهت و استنباط مواهب متعدد دیگری نیز دارا بود. 
 بخشید. های آخر حیات یاریش می نظیر داشت که تا سال ای کم او حافظه

هان بلکه بر نیمی از ایران حکم راند و امرش در سراسر تنها بر اصف سالیانی نه
ی نیز به طرف  متعرض نشدکشور مطاع بود اما هرگز به اعتقادات مردم  و دست تعدل

داشت. احکام و  عراض و اموال مردم را پاس میأها و  المال دراز نکرد. جان بیت
 کرد. خوبی مراعات می قدس و حتی عرفیات را بهأقوانین شرع 
دست بود. حافظٔه قوی او که ذکرش گذشت در  ی توانا و سخنوری چیرهخطیب

 داد. این امر فراوان یاریش می
دانست و هر دو زبان را فصیحانه و  خوبی می ادبیات فارسی و عربی را به

 کرد. بلیغانه نگارش می
در یک کالم اگر بخواهیم او را وصف کنیم باید بگوییم یک انسان بود. انسانی 

و زبانش و قلمش و قدمش به ظلم نسبت به کسی آلوده نشد، اما خودش  که دستش

                                                 
 .3البالغه، حکمت  نهج. 2
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ش امیرالمؤمنین  1ما ِزلُْت َمْظلُوما  که فرمودند:  همواره مظلوم بود. و جملٔه جدل
 در موردش مصداق داشت.

دارم مرحوم آیةالله طاهری با اینکه از  این مقال را بهانه قرار داده اعالم می
محسوب  الدین نجفی مرعشی مرحوم آیةالله سیلد شهابشاگردان و اصحاب 

آیةالله مرعشی نیز  و رفت مند بود و به نزد وی می شد، اما چون به ایشان عالقه نمی
صفحه  113خوبی دریافته بود برای ایشان اجازٔه مفصلی در حدود  فضلش را به

ن حجةاالسالم ای که برای فرزندشا فرمایند که تا قبل از اجازٔه کبیره مرقوم می
بنویسند، اجازٔه آیةالله طاهری  والمسلمین آقای دکتر سیلد محمود مرعشی

 صادر شده است. ای بوده است که از طرف آیةالله مرعشی بزرگترین اجازه
نسخٔه این اجازه را درخواست کردم. در ابتدا  حقیر مکرر از آیةالله طاهری

به دالیلی ـ که  :د. پس از آن اظهار نموداز اینکه من از این اجازه باخبرم تعجب کر
دانستم و بعد از مدتی او نیز بیان کرد ـ از در اختیار گذاشتن آن  البته من نیز می

معذورم. در سال آخر حیات و در ماه رمضان آخر عمرش در مهمانی افطار منزلش 
پاسخ مجددًا درخواستم را تکرار کردم و با تعجب دیدم موافقت کرد و بسیار غلیظ 

 .چــشــمگفت: 
ر آیةالله این وعده وفا نشد و  اما متأسفانه به علت بیماری و کسالت های مکرل

پس از رحلت جانسوز وی خلف صالحش حجةاإلسالم آقای حاج سیلد محملدحسن 
عی کردند از این اجازه اظهار بی طاهری و احتمال دادند این اجازه جزو  اطالل
 ک شاهنشاهی از منزل ایشان به سرقت رفته است.هایی باشد که توسط ساوا نوشته

                                                 
 .221، ص1ابن شهرآشوب، جمناقب ؛ و 513و  669، صص 1کتاب ُسلَیْم بن قیس، ج. 2
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دهم برای هر کسی که از این اجازه  پایان این مقال را فراخوانی قرار می
عی و یا از آن تصویری در دست دارد دو خانوادٔه مجیز و مجاز و حقیر را مطللع  اطالل

 گرداند.
و از خداوند متعال علول درجات و مغفرت واسعه و حشر با اولیاء 

 نمایم. را برای آیةالله طاهری مسألت می عصومینم
 الللهم عفوك ورحمتك ومغفرتك

 1435/  یولجمادی الُ /  15
 ينجفال ياصفهان ـ هاد
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تراجم اساتيد قم و مشايخ 
 اجازٔه آيةالله طاهری

 2عبدالحسین جواهرکالم

 
حال خوانید شرح  آنچه در این مقال می

الدین  اساتیدی است که آیةالله سید جالل
علمیه مقدسه  قم در دروس  ه  در حوز طاهری

آنها حاضر شده و بهره علمی برده است و به 
 اند. ترتیب سال وفات ذکر شده

و شرح حال مشایخ اجازه  ایشان به ترتیب 
تاریخ صدور اجازه آمده و در ضمن به جهت 

وانی به نحو اختصار از ذکر هرگونه لقب یا عن
 عام اجتناب گردیده است.

 

                                                 
نگار حوزٔه علمیه نجف اشرف و قم مقدسه. صاحب کتاب تربت پاکان  محقلق و نویسنده و تراجم. 2

 .در چهار مجلد و آثار متعدد دیگرقم 



 29  .................  تراجم اساتید قم و مشایخ اجازه آیةالله طاهری / عبدالحسین جواهر کالم

 سیلد محملدتقی خوانساری( 1)
 ق(1031-1031)

د فرزند سیلد حسین موسوی  دتقی فرزند سیلد اسدالله و نؤه سیلد محمل سیلد محمل
 خوانساری، از مشاهیر فقها و اساتید بنام حوزٔه علمیٔه قم بود.

شهر خوانسار دیده  ش در2165ق برابر با خرداد /2931او در ماه رمضان /
 به جهان گشود.

ش در 2169ق/ 2911مقدمات را در زادگاه خود فرا گرفت، سپس در سال 
سال نداشت رهسپار نجف اشرف شد و پس از طی مراحل  25حالی که بیش از 

دکاظم خراسانی  سطوح نزد سیلد حسین طباطبائی بروجردی به درس خارج مالل محمل
دی راه یافت. سپس در ابحاث: شیخ الشریعه و سیلد محملدکاظم طباطبائی یز

اصفهانی، میرزا محملدحسین نائینی و شیخ ضیاءالدین عراقی شرکت جست. دروس 
 معقول را هم از محضر شیخ علی قوچانی استفاده نمود.

ل که عراقی ش در جنگ بین2131ق / 2999ایشان در سال  ها بر  المللی اول
خاستند، شرکت داشت، سرانجام از سوی نیروهای علیه استعمار بریتانیا به مبارزه بر

شود. سرانجام در  بریتانیایی دستگیر و به هند و چین به مدت چهار سال تبعید می
گردد. پس از  ش آزاد و به زادگاه خود ـ خوانسار ـ باز می2136ق / 2995سال 

 ش به2932ق / 2913شود، و در سال  مدتی کوتاه به حوزٔه علمیٔه اراک ملحق می
کند و به یاری حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تأسیس  شهر قم مهاجرت می

 کند. شتابد و خود رسمًا از درس ایشان استفاده می حوزٔه نوبنیاد می
خوانساری، ابتدا به تدریس سطوح اشتغال داشت، سپس به تدریس خارج 

کشف حجاب، های اجتماعی ـ سیاسی پیشتاز بود و در:  ورزد. در صحنه اهتمام می
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ق( و... حضوری 2952نهضت ملی شدن صنعت نفت، انتخابات مجلس شورای مللی )
ال داشت.  فعل

 از آثار او:
 ـ منتخب األحکام2
 ـ حاشیة علیه العروة الوثقیه 1
 ـ ذخیرة العباد9
 ـ حاشیه بر رسالٔه تقویم الصالة1
 ـ حاشیه بر مناسک حج )اثر شیخ انصاری(1

 توان نام برد. می
رود،  ش جهت تغییر آب و هوا به همدان می2992ق / 2952در سال ایشان 

ش بر اثر 2992/ شهریور /  5ق برابر با 2952/ ذی الحجه /  5ولی در روز جمعه 
پیوندد. پیکرش به قم حمل و در  سالگی به ملکوت اعال می 66حملٔه قلبی در سن 

 .شود به خاک سپرده می مسجد باالسر ـ حرم مطهر حضرت معصومه
 :منابع

 .1/246ـ نقباء البشر 1
 .161ـ آینه  دانشوران /2
 .144ـ آثار الحجة /3

 .211ـ علمای معاصرین /4
 .3/1451تربت پاکان قم  ـ5

 
 ( سیلد حسین طباطبائی بروجردی2)

 ق(1222-1033)
سیلد حسین فرزند سیلد علی و نؤه سیلد احمد فرزند میرزا علینقی فرزند سیلد 
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 معروف است.« امام»ها به  جواد طباطبائی بروجردی، که شهرتش در میان بروجردی
ش در بروجرد چشم به 2111فروردین /ق برابر با 2131ایشان در صفر / 

 جهان گشود.
مقدمات را همانجا نزد پدر خود، و مالل عبدالله فرزند مالل عبدالباقی بروجردی 

د فرزند مالل اسدالله رازانی به پایان رساند. در سال  و میرزا علی ق / 2923محمل
 ش به حوزٔه علمیٔه اصفهان ملحق شد و سطوح و بخشی از خارج را از2152

دباقر درچه س و سیلد محمل دتقی مدرل ای و  محضر: میرزا ابوالمعالی کلباسی، سیلد محمل
د کاشی استفاده نمود.  معقول را از میرزا جهانگیرخان قشقایی و مالل محمل

ش 2163ق / 2923ایشان پس از نه سال توقف در حوزٔه اصفهان، در سال 
دکاظم خراسانی بهترین رهسپار حوزٔه علمیٔه نجف اشرف شد و از محضر مالل  محمل

استفاده را برد. در مباحث درس سیلد محملدکاظم طباطبائی یزدی و شیخ الشریعٔه 
 کرد. اصفهانی نیز شرکت می

ش به زادگاهش بازگشت و خود مشغول تدریس 2163ق / 2916در سال 
کم موقعیت بسیار خوبی پیدا کرد و از شهرهای اطراف به آنجا  شد. در بروجرد کم

 رفتند تا اینکه از محضرش استفاده کنند. می
ش در قم مقدس اقامت نمود 2919ق برابر با دی / 2961ایشان در محرم / 

و به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت. و با درگذشت حاج آقا حسین طباطبائی 
 کم زعامت علی االطالق شیعه را بر عهده گرفت. قمی کم

 از جمله آثار او:
 ة األصولـ حاشیة علیه کفای2
 ـ حاشیة علیه کتاب الخالف )اثر شیخ طوسی(1
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 ـ تجرید أسانید الکافي9
 ـ تجرید أسانید من ال یحضره الفقیه1
د بن عبدالکریم الطباطبائي1  ـ ترجمة السیلد محمل

/ فروردین  23ق برابر با 2963/ شوال /  29شنبه  عاقبت در صبح روز پنج
سن و دورٔه بیماری در شهر مقدس قم سالگی بر اثر کهولت  66ش در سن 2913/ 

 چشم از جهان فرو بست.
 :منابع

 .2/605ـ نقباء البشر 1
 .2/45ـ مشهد اإلمام أو مدینة النجف 2
 .6/92ـ أعیان الشیعة 3

، شماره  3، سال 3مکتب اسالم، شماره   ـ4
 .نامه شرح حال ایشان( ، )ویژه27مسلسل 

 .1/596ترتب پاکان قم ـ 5
 

 ( سیلد محملد داماد یزدی0)
 ق(1022-1033)

د فرزند حجة االسالم سیلد جعفر موسوی احمدآبادی یزدی. از فقها  سیلد محمل
 و اساتید به نام حوزٔه علمیٔه قم بود.

ی ای روحانی در روستا ش در خانواده2169ق / 2911ایشان در سال 
 احمدآباد از توابع اردکان )استان یزد( پا به عرصٔه گیتی نهاد.

تحصیالت اولیه را در اردکان سپری کرد، سپس به شهر یزد مهاجرت نمود و 
س طباطبائی  سایر مقدمات را تا شرح لمعه و قوانین األصول را نزد سیلد احمد مدرل

گندمی، سیلد  باغق(، سیلد یحییه واعظ احمدآبادی، سیلد حسین 2966)متوفای 
 علیرضا فیروزآبادی وشیخ غالمرضا یزدی )فقیه خراسانی( به پایان برد.
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ش به قم مهاجرت و سطوح را از محضر: سیلد 2932ق / 2912او در سال 
دتقی خوانساری استفاده نمود.  د همدانی و سیلد محمل علی یثربی کاشانی، میرزا محمل

دی و سیلد محملدحجت کوهکمری و خارج را از محضر شیخ عبدالکریم حائری یز
مند شد، و در همین دوره به  معقول را از محضر سیلد ابوالحسن رفیعی قزوینی بهره

 افتخار دامادی آیةالله حائری یزدی درآمد.
داماد، پس از ارتحال آیةالله حائری یزدی، رسمًا تدریس را شروع کرد و در 

 حوزه گردید.مدت کوتاهی، محضر درسش محلل تجمع فضالی بنام 
سخن بود. به  ایشان بسیار صریح اللهجه، خوش مجلس، شوخ و شیرین

 داد، و تواضع مخصوصی داشت. مقامات صوری اهمیت نمی
آن بزرگوار به هیچ وجه طالب ریاست و مقام نبود، و شاگردان خود را 

 طلبی و ُحبل جاه، آنان را داد تا مبادا افکار پوچ ریاست همیشه پند و اندرز می
 بفریبد.

د داماد در بامداد روز چهارشنبه  ق برابر با 2966/ ذی الحجه /  1سیلد محمل
سالگی در قم به دیدار حق  66ش بر اثر سکتٔه قلبی در سن 2915/ بهمن /  93

شتافت. پیکرش پس از تشییعی باشکوه در یکی از مقابر شرقی صحن مطهر حضرت 
 .مقابل ایوان آینه به خاک سپرده شد معصومه

 :منابع
 .230ـ آینه  دانشوران /1
 .2/62ـ آثار الحجة 2
 .2/142ـ گنجینه  دانشمندان 3

 .1/236ـ تاریخ اردکان 4
 .3/1613ـ تربت پاکان قم 5
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 الله خمینی ( سیلد روح4)
 ق(1023-1432)

مصطفی و نؤه سیلد احمد فرزند دین علیشاه موسوی الله فرزند سیلد  سیلد روح
 فقیه، حکیم، بنیانگذار جمهوری اسالمی.«. خمینی»هندی، معروف و مشهور به 

شهریور /  93ق برابر با 2913/ جمادی الثانی /  26ایشان در روز دوشنبه 
 ش در شهر خمین )استان مرکزی( دیده به جهان گشود.2162

انه مالل ابوالقاسم به آموختن اولیات پرداخت، خ ایشان در خمین در مکتب
های ابتدایی خواند. مقدمات را نزد  همینطور نزد میراز محمود افتخارالعلماء درس

دمهدی خمینی و منطق را نزد شیخ محملدجواد نجفی خمینی، و  دائی خود میرزا محمل
 برادر ارشد خود سیلد مرتضی پسندیده بخشی از ادبیات فرا گرفت.

ش به اراک رفت و مطول را نزد شیخ محملدعلی 2933ق / 2993 درسال
د گلپایگانی و شرح لمعه را نزد شیخ عباس  بروجردی )آیتی( منطق را نزد شیخ محمل

آبادی خواند. و در پی هجرت آیةالله حائری یزدی از اراک به قم در رجب /  ادریس
ایر مقدمات را نزد ش، ایشان هم به قم رفت و س2932ق برابر با فروردین / 2913

دتقی  میرزا محملدعلی ادیب تهرانی به پایان برد. سطوح را هم نزد سیلد محمل
خوانساری و سیلد علی یثربی کاشانی تمام کرد و به درس خارج حاج شیخ 

اکبر حکمی یزدی )تجلی(  عبدالکریم حائری یزدی راه یافت. معقول را از میرزا علی
آبادی استفاده  و عرفان را از شیخ محملدعلی شاهو سیلد ابوالحسن رفیعی قزوینی 

 نمود و خود به تدریس معقول پرداخت.
ای از رفقای خود مشغول بحث  پس از درگذشت آیةالله حائری یزدی با عده

کمپانی بود، و پس از ورود آیةالله سیلد حسین طباطبائی بروجردی به قم در محرم 
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اش حاضر و استفاده  ایشان در درسش برای ترویج 2919ق برابر با دی / 2961/
نمود و همواره خود به تدریس معقول، عرفان و سطوح عالی اشتغال داشت، سپس به 

 تدریس خارج فقه و اصول پرداخت.
ش در پی مخالفت با قوانین دولت وقت به ترکیه 2911ق / 2969در سال 

به  تبعید شد و پس از گذشت نزدیک یک سال رهسپار حوزٔه نجف اشرف شد و
ش که رهسپار پاریس نوفلوشاتو 2915ق / 2936تدریس خود ادامه داد تا سال 

شناخته « رهبر انقالب»/ بهمن همان سال به ایران بازگشت و به عنوان  21شد و در 
 شد. ابتدا به مدت یک سال در قم بود، سپس رهسپار جماران ـ تهران شد.

 شعر از ایشان به جای ماند. آثار قلمی زیادی در: فقه، اصول، عرفان، فلسفه و
/ خرداد /  21ق برابر با 2133/ شوال  13آقای خمینی در بامداد یکشنبه 

سالگی  63ش در پی عمل سرطان معده در بیمارستان قلب ـ تهران در سن 2966
درگذشت. پیکرش پس از سه روز از مصالی تهران تشییع و در بهشت زهرا به خاک 

 سپرده شد.
 :منابع

ـ زندگینامه  خودنوشت که در روزنامه  1
خ 2314، سال نهم، شماره  «سالم» ، مورل

 .2ش، ص1371/ خرداد /  13
)زندگینامه   115ـ آینه  دانشوران /2

 .خودنوشت هم است(
 .2/719ـ نقباء البشر 3

 .3/231ـ مؤلفین کتب چاپی 4
 .2/44ـ آثار الحجة 5
 .17گنجینه  دانشوران /ـ 6
 .3/11ـ مستدرك أعیان الشیعة 7
 .117ـ رجال قم /1
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 ( شیخ محملدعلی اراکی1)
 ق(1012-1411)

الله فراهانی اراکی، از فقها و  شیخ محملدعلی فرزند میرزا آقا و نؤه مالل فتح
 عمر خود هم به مرجعیت شیعه رسید.اساتید بنام حوزٔه علمیٔه قم که در سال آخر 

ش در شهر اراک )استان مرکزی( دیده به جهان 2159ق / 2921ایشان در 
 گشود.

از سن یازده سالگی به تحصیل علوم دینی روی آورد، مقدمات را نزد سیلد 
د سلطان العلماء بهره  جعفر اراکی آموخت، و پس از طی سطوح از محضر شیخ محمل

 /ق 2991حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به اراک )برد، و از سال ورود 
ش( به درس خارج ایشان راه یافت و مدت هشت سال از فقه و اصول 2139

استفاده نمود. در پی مهاجرت این استاد به قم، ایشان نیز به قم رفت و همواره در 
دتقی خوانساری شرکت می کرد. در ضمن از دروس اخالقی  درس ایشان و سیلد محمل

 میرزا جواد ملکی تبریزی هم استفاده کرد.
حاج شیخ، به تدریس سطوح اشتغال داشت و پس از درگذشت در دوره 

دتقی خوانساری ـ داماد خود ـ )در سال  ش( به 2992ق / 2952آیةالله سیلد محمل
 تدریس خارج فقه و اصول پرداخت.

 از آثار او:
 ـ تقریرات اصول )درس حائری یزدی(2
 ـ المکاسب المحرمة1
 ـ کتاب الخیارات9
 ـ کتاب البیع1
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 سلطان العلماء ـ تقریرات1
سال در مدرسٔه فیضیه به اقامٔه جمعه و جماعت اهتمام  93اراکی، بیش از 

داشت، و پس از پیروزی انقالب به اقامه جماعت اکتفا نمود، و در پی درگذشت 
درضا گلپایگانی ) ش( به عنوان مرجع تقلید از 2951ق / 2121آیةالله سیلد محمل

 سوی جامعٔه مدرسین معرفی شد.
ل / آبان / آیةالله  ش در بیمارستان قلب ـ 2959 اراکی در پی کسالت در اول

/  11شنبه  روز سرانجام در آخرین ساعات روز سه 96تهران بستری شد. و پس از 
به ملکوت اعلیه  239ش در سن 2959/ آذر /  6ق برابر با 2121جمادی الثانی / 

در  حضرت معصومهپیوست. پیکرش هم در تهران و هم در قم تشییع و در حرم 
 کنار مزار اساتید خود به خاک سپرده شد.

 :منابع
 .172ـ آینه  دانشوران /1
 .2/61ـ آثار الحجة 2
 .2/63ـ گنجینه  دانشمندان 3

 .4/91ـ سیمای اراک 4
 .3/1721ـ تربت پاکان قم 5
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 اجازات
 نمایم: براساس تاریخ صدور اجازه، ثبت می

ق، اجازٔه 2953/ ربیع الثانی /  16ـ سیلد صدرالدین صدر، به تاریخ 2
 روایت.

ق، اجازٔه 2953/ جمادی األولی /  16ـ سیلد احمد زنجانی، به تاریخ 1
 روایت.

دتقی خوانساری، به تاریخ 9 ق، اجازٔه 2953/ شعبان /  11ـ سیلد محمل
 اجتهاد.

دتقی خوانساری، فاقد تاریخ است، اجازٔه امور حسبیه و روایت.ـ س1  یلد محمل
ق، 2952/ ربیع الثانی /  25ـ شیخ محملدحسین کاشف الغطاء، به تاریخ 1

 اجازٔه اجتهاد و روایت.
ق، 2952/ ربیع الثانی /  26ـ سیلد محسن طباطبائی حکیم، به تاریخ 6

 اجازٔه روایت و امور حسبیه.
 ق، اجازٔه امور حسبیه.2965/ محرم /  1الله خمینی، به تاریخ  ـ سیلد روح5
ق، اجازٔه امور 2933/ ذی القعده /  6ـ سیلد ابوالقاسم خوئی، به تاریخ 6
 حسبیه.

ق، 2111/ محرم /  11آبادی، به تاریخ  ـ شیخ حسینعلی منتظری نجف3
 اجازٔه اجتهاد و امور حسبیه.
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 تراجم مشایخ اجازه
 صدرالدین صدر( سیلد 6)

 ق(1222-1030)
سیلد صدرالدین )نامش محملدعلی است( فرزند آیةالله سیلد اسماعیل و نؤه 

، از فقها و اساتید بنام حوزٔه «صدر»آیةالله سیلد صدرالدین موسوی عاملی، مشهور به 
 علمیٔه قم بود.

ش در شهر کاظمین ـ عراق 2162ق برابر با خرداد / 2133وی در رجب / 
ه جهان گشود. دوران کودکی را در سامرا گذراند و مقدمات را همانجا فرا دیده ب
 گرفت.

ش همراه پدر خود به کربالی معلیه رفت و سطوح 2151ق / 2921در سال 
، شیخ غالمحسین مرندی، شیخ علی  را نزد: شیخ حسن کربالئی، شیخ جعفر ِهرل

به پایان رساند، سپس بفروئی، سیلد حسین فشارکی و شیخ عبدالکریم حائری یزدی 
ش راهی نجف اشرف شد و 2163ق / 2916به سفارش پدر ارجمند خود در سال 

دکاظم  از محضر درس مالل محملدکاظم خراسانی )یک سال و اندی( و سیلد محمل
 ها گرفت. طباطبائی یزدی بهره

ش به مشهد مقدس رفت و مدت پنج سال در آنجا 2133ق / 2993در سال 
 و ارشاد اشتغال داشت.ماند و به تدریس 

ش مجددًا به نجف اشرف رفت و از محضر: میرزا 2931ق / 2911در سال 
 محملدحسین نائینی، شیخ ضیاءالدین عراقی و سیلد ابوالحسن اصفهانی استفاده نمود.

 ش به قم رفت و مشغول تدریس شد.2933ق / 2913و در سال 
های  ه یکی از هدفپس از درگذشت آیةالله حائری یزدی متالشی کردن حوز
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دتقی خوانساری و سیلد  رضاخان بود. در آن دوران سخت، صدر و سیلد محمل
محملدحجت کوهکمری سرپرستی حوزٔه علمیه را برعهده گرفتند. ایشان روزی دو 

 گفت و حدود چهارصد نفر شاگرد داشت. درس می
 از مهمترین آثار او:

 ـ المهدی 2
 ـ خالصة الفصول1
 إلسالم، دو جلدـ مختصر تاریخ ا9
 ، شش جلدـ مدینة العلم در اخبار اهل بیت1
ه و عامه،  ـ لواء محملد1  جلد 21در اخبار خاصل
 ـ رساله در اثبات عدم تحریف قرآن6

/  1ق برابر با 2959/ ربیع الثانی /  23آیةالله صدر، سرانجام در روز شنبه 
ع گفت. پیکرش در سالگی در شهر قم دار فانی را ودا 51ش در سن 2991دی / 

 مسجد باالسر ـ در کنار قبر آیةالله حائری یزدی به خاک سپرده شد.
 منابع

 .165ـ آینه  دانشوران /1
 .1/201ـ آثار الحجة 2
 .1/326ـ گنجینه  دانشمندان 3

 .3/943ـ نقباء البشر 4
 .2/116ـ تربت پاکان قم 5

 
 ( سیلد احمد زنجانی3)

 ق(1033-1020)
الله و نؤه سیلد مهرعلی فرزند امام قلی حسینی  سیلد احمد فرزند سیلد عنایت

 ، از فقها و دانشمندان معروف قم بود.«زنجانی»ای، معروف به  دوسرانی میانه
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ش در شهر 2163 / شهریور / 16ق برابر با 2936/ صفر /  1وی در 
العابدین  زنجان دیده به جهان گشود. پس از طی مقدمات، سطوح را نزد شیخ زین

زنجانی )رسائل(، میرزا عبدالرحیم فقاهتی )مکاسب(، میرزا احمد دواسبی )فصول(، 
شیخ عبدالکریم خوئینی )کفایه(، و میرزا ابراهیم حکمی )قوانین األصول و ریاضی( 

 سیلد حسن ابن التضاد شرح منظومه را خواند.به پایان رساند، و نزد 
ش به حوزٔه علمیٔه قم مهاجرت کرد و از محضر 2936ق / 2916در سال 

ها برد و خود به  شیخ عبدالکریم حائری یزدی و شیخ ابوالقاسم قمی )کبیر( بهره
 تدریس سطوح پرداخت.
که نام  عنوان کتاب، رساله، جزوه و تحقیق بر جای ماند 13از ایشان بیش از 

 سایر آثار ایشان در کتاب تربت پاکان قم آمده است، رجوع شود.
/ آبان /  1ق برابر با 2939/ شهر رمضان /  13شنبه  زنجانی در سه

سالگی درگذشت. پیکرش پس از تشییعی باشکوه در  61ش در شهر قم در 2911
 ـ صحن اتابکی به خاک سپرده شد. یکی از حجرات صحن حضرت معصومه

 عمناب
 .1/116ـ نقباء البشر 1
 .2/166ـ گنجینه  دانشمندان 2

 .1/337ـ تربت پاکان قم 3

 
 ( شیخ محملدحسین کاشف الغطاء3)

 ق(1224-1030)
شیخ محملدحسین فرزند آیةالله شیخ علی و نؤه شیخ محملدرضا فرزند آیةالله 
شیخ موسی فرزند آیةالله شیخ جعفر کاشف الغطاء نجفی، از فقها و دانشمندان برجستٔه 
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 عراق بود.
 ش در نجف اشرف متولد گردید.2116ق / 2131وی در 

شان ثبت نشده، متأسفانه نام اساتید مقدمات و سطوح در منابع شرح حال ای
دکاظم خراسانی استفاده نمود، سپس در  خارج را هم ابتدا از محضر مالل محمل

های حاج آقا رضا همدانی، و سیلد محملدکاظم خراسانی استفاده نمود، سپس  درس
دکاظم طباطبائی یزدی حاضر شد.  در درس های حاج آقا رضا همدانی، و سیلد محمل

دباقر اصطهباناتی، شیخ احمد شیرازی )شانهمعقول و کالم را هم نزد میرزا مح ساز(  مل
د نجف و شیخ علی  آبادی خواند، سپس خود به تدریس پرداخت. محمل

ایشان مدتی به سیر و سیاحت پرداخت و به کشورهای اسالمی از قبیل: 
 حجاز، قدس، مصر، سوریه، ایران، لبنان و پاکستان سفر کرد.

باشد که بیشتر در  عنوان می 53 آثار و عناوین تألیفات ایشان بیش از
 های: فقه، اصول، حقوق، تاریخ اسالم، ادبیات، فلسفه و... است. زمینه

کاشف الغطاء در پی بیماری به کرند ـ کرمانشاه رفت، که همانجا در بامداد 
سالگی  53ش در سن 2999/ تیر /  16ق برابر با 2959/ ذی القعده /  26دوشنبه 

اشرف حمل و در وادی السالم ـ در جوار مقام حضرت درگذشت. پیکرش به نجف 
 به خاک سپرده شد. صاحب الزمان

 منابع
 .2/612ـ نقباء البشر 1
 .2/272ـ معارف الرجال 2
 .3/144ـ معجم المؤلفین العراقیین 3

 .5/27ـ ریحانة األدب 4
 .1/99ـ شعراء الغري 5
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 ( سیلد محسن طباطبائی حکیم2)
 ق(1036-1023)

سیلد محسن فرزند سیلد مهدی و نؤه سیلد صالح فرزند سیلد احمد فرزند سیلد 
محمود فرزند ابراهیم توتونچی طباطبائی حکیم نجفی، از فقها و مشاهیر علمای نجف 

 اشرف بود.
ش در 2166/ خرداد /  21ق برابر با 2936ایشان در روز عید فطر سال 

 نجف اشرف چشم به جهان گشود.
او پس از طی مقدمات، سطوح را نزد برادر ارشد خود سیلد محمود حکیم به 
دکاظم خراسانی راه یافت و مدت سه سال از او  پایان برد و به درس خارج مالل محمل

اهری، میرزا استفاده نمود. سپس از محضر شیخ علی فرزند شیخ باقر جو
ها برد و خود به تدریس، تألیف، و  محملدحسین نائینی، وشیخ ضیاءالدین عراقی بهره

 ادارٔه امور حوزٔه علمیه اهتمام داشت.
 از آثار او:

 ـ تعالیق علیه نجاة العباد )کتاب الصالة(2
1 ،  جلد 21ـ مستمسك العروة الوثقیه
 جلد 1ـ حقائق األصول فی شرح کفایة األصول، 9
 نهج الفقاهة فی شرح المکاسب ـ1
 ـ شرح تبصرة المتعلمین، چند جلد1
 ـ رسالة فی السجود6

ایشان جهت معالجه به بغداد رفت، ولی معالجات سودی نبخشید و در روز 
 61ش در سن 2913/ خرداد /  22ق برابر با 2933/ ربیع األول /  16دوشنبه 
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کتابخانٔه خود که در جوار  سالگی درگذشت. پیکرش به نجف اشرف حمل و در کنار
 مسجد هندی در ابتدای خیابان الرسول، تأسیس کرده بود، به خاک سپرده شد.

 منابع
 .5/132ـ نقباء البشر 1
 .)در پاورقی( 3/121ـ معارف الرجال 2
 .5/217ـ مؤلفین کتب چاپی 3

 .5/190ـ شرح حال رجال ایران 4
 .355المقال /ـ مصفلیه 5

 
 ( سیلد ابوالقاسم خوئی13)

 ق(1013-1410)
اکبر  اکبر و نؤه سیلد هاشم فرزند سیلد علی سیلد ابوالقاسم فرزند آیةالله سیلد علی

فرزند سیلد قاسم فرزند میربابا موسوی خوئی، از فقها و مراجع و اساتید مشهور نجف 
 اشرف بود.

ش در شهر 2156/ آبان /  16ق برابر با 2925/ رجب /  21ر شب وی د
 خوی )استان آذربایجان غربی( دیده به جهان گشود.

ش( به پدر خود که در نجف اشرف بود 2132ق / 2993سالگی ) 29در سن 
ملحق شد و به تحصیل علوم دینی پرداخت. او پس از طی مقدمات، رسائل و 

تبریزی )هشترودی(، و کفایه را نزد سیلد علی فرزند الله  مکاسب را نزد میرزا فرج
سیلد صادق کازرونی و میرزا محمود شیرازی )نزیل سامرا( به پایان رساند، و به 

 درس خارج شیخ الشریعٔه اصفهانی راه یافت.
د فیروزآبادی، میرزا  سپس در درس خارج: میرزا علی ایروانی، سیلد محمل

ن غروی اصفهانی، شیخ ضیاءالدین عراقی، و محملدحسین نائینی، شیخ محملدحسی
میرزا علی فرزند میرزا محملدحسن شیرازی حاضر شد. معقول را از سیلد حسین 
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ای و غروی اصفهانی و تفسیر قرآن کریم را از محضر شیخ محملدجواد بالغی  بادکوبه
 استفاده و خود به تدریس سطح اهتمام نمود.

به تدریس خارج فقه و اصول  ش2923ق / 2913آیةالله خوئی از سال 
پرداخت، مدتی کوتاه هم درس تفسیر قرآن کریم گفت، و مدت زمانی هم به پژوهش 

 در احوال رجال و رواة حدیث سپری نمود.
 از مهمترین آثار قلمی او:

 ـ البیان فی تفسیر القرآن2
 ـ أجود التقریرات )اصول فقه ـ درس نائینی(1
 ی گروهی از محقلقین فنل رجال(ـ معجم رجال الحدیث )با همکار9
 ـ منهاج الصالحین1
1)  ـ نفحات اإلعجاز )في ردل النصاریه
 ـ رسالة في قاعده التجاوز6

/ مرداد /  25ق برابر با 2129/ صفر /  6سرانجام در بعد از ظهر روز شنبه 
ش در منزل مسکونی خود در کوفه ـ نجف اشرف دار فانی را وداع گفت. 2952

ـ در کنار  بامداد روز یکشنبه تشییع و در صحن مطهر امام علیپیکرش در 
 مسجد خضرا به خاک سپرده شد.

 منابع
 .445ـ تاریخ زنجان علما و دانشمندان /1
 .1/71ـ نقباء البشر 2

ق، شماره  1414ـ مجلة الموسم، سال 3
 .نامه  آیةالله خوئی ، ویژه17
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 آبادی ( شیخ حسینعلی منتظری نجف11)
 ق(1043-1401)

شیخ حسینعلی فرزند حاج علی )معروف به رضا( و نؤه حسینعلی منتظری 
 آبادی، از علمای معاصر بود. نجف

آباد )استان اصفهان( دیده به  ش در شهر نجف2932ق / 2913وی در سال 
سالگی به  21سالگی به تحصیل اولیات پرداخت، و در سن  جهان گشود. از هفت

 حوزٔه اصفهان ملحق شد.
سیوطی را نزد شیخ احمد حججی، مغنی و حاشیه مالل عبدالله را نزد شیخ 

دعلی حبیب آبادی  آبادی، شرح لمعه و قوانین را نزد شیخ محملدحسن عالم نجف محمل
غر برزانی و سیلد مصطفی اص ای، سیلد علی و سطوح را نزد سیلد مهدی درچه

 ایمانی به پایان رساند. فقیه
درضمن، شرح منظومه )منطق( را نزد حاج آقا رحیم ارباب، بخشی از القانون 

البالغه را نزد میرزا علی آقا شیرازی، و تشریح األفالك را نزد شیخ  فی الطب و نهج
 مجدالدین نجفی اصفهانی )مسجد شاهی( خواند.

ش به حوزٔه علمیٔه قم رفت و بخشی از مکاسب و 2913ق / 2963در سال 
رسائل را نزد شیخ عبدالرزاق قائینی و سیلد رضا بهاءالدینی، و مقداری از کفایه و 
د داماد یزدی، شیخ عباسعلی شاهرودی و به درس خارج سیلد  مکاسب نزد سیلد محمل

مینی الله خ حسین طباطبائی بروجردی راه یافت. سپس در درس اصول سیلد روح
الله خمینی و شوارق را نزد سیلد احمد  حاضر شد. بخشی از اسفار را نزد سیلد روح

 خوانساری و شفا را نزد عاللمٔه طباطبائی خواند، و خود به تدریس پرداخت.
ایشان بعد از مبارزات زیادی در زمان پهلوی و پس از پیروزی انقالب به 
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مقام  تهران )یک سال(، قائمعضویت مجلس خبرگان و ریاست آن، امام جمعٔه 
البالغه اهتمام  رهبری و... درآمد. او تا آخر عمر به تدریس فقه و اصول و نهج

 داشت.
 از آثار او:

 ـ نهایة األصول )تقریرات بروجردی(2
 صالة الجمعة و المسافر )تقریرات بروجردی( يـ البدر الزاهر ف1
 جلد 1والیة الفقیه،  يـ دراسات ف9
مة،  يـ دراسات ف1  جلد 9المکاسب المحرل
 جلد 1ـ کتاب الزکاة، 1
 ـ کتاب الخمس6
 ـ کتاب الحدود5
 الحقوق يـ رسالة ف6
 البالغه، در چند جلد هایی از نهج ـ درس3

 ـ خاطرات23
ش در 2966/ آذر /  13ق برابر با 2192/ محرم /  9وی در بامداد یکشنبه 

در شهر قم درگذشت،  سالگی در منزل شخصی خود بر اثر ایست قلبی 33سن 
به خاک  پیکرش صبح روز دوشنبه تشییع و در حرم مطهر حضرت معصومه

 سپرده شد.
 



 

 

 

 

 

 

e 

کارنامه نيم قرن مبارزه و خدمت 
 آيةالله طاهری

 و شرح حال دو استاد اصفهان وی
 2غالمرضا نصراللهی

 
های برجسته تاریخ معاصر اصفهان  چهره الدین طاهری از آیة الله سیلد جالل

 است.
وی متعلق به یک خانواده روحانی اصیل است که نسب به یکی از علمای 

برد. اجدادش اغلب در لباس روحانیت بوده  مشهور عصر صفویه به نام میرلوحی می
 اند. ولی شهرت چندانی در میان مردم اصفهان نداشته

ترین  ه علمیه اصفهان و قم است. مهمکردگان حوز آیةالله طاهری از تحصیل

                                                 
نگار اصفهان که از آثار وی تصحیح و تحقیق کتاب اعالم اصفهان  و تراجم محقلقپژوهشگر و . 2

 .الدین مهدوی در چند جلد به چاپ رسیده است مرحوم سیلد مصلح
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اتفاق دوره جوانی ایشان آشنایی با امام خمینی است که آن روزها در حوزٔه قم 
ه به عرفان  چهرٔه چندان معروفی نبودند. جذابیت امام خمینی در تدریس فلسفه، توجل

د نظری و اهتمام به امور اجتماعی و سیاسی بود. امام خمینی از زمان جوانی با ورو
هایی  زاده و کسروی که تهمت به مباحث جنجالی پیرامون عقاید افرادی چون حکمی
شود و با وفات آیةالله العظمی  به شیعه زده بودند وارد مبارزٔه عقیدتی و سیاسی می

کند. این شجاعت و  طور علنی دربارٔه مسائل سیاسی روز اظهارنظر می بروجردی، به
 کند. را جذب شخصیت امام می ها و روحانیون زیادی صراحت طلبه

پردازد و پس از  خرداد به حمایت از امام می 21آیةالله طاهری در قضایای 
گیرد  بازگشت به اصفهان رهبری مردم اصفهان در نهضت امام خمینی را به دست می

دارد.  آباد اصفهان برپا می و نمازجمعه عبادی سیاسی را در زادگاه خود محلله حسین
ماند و باعث دردسر  سی و انتقادآمیز او از چشم ساواک پنهان نمیهای سیا خطبه

 گردد. برای او و یارانش می
نقش آیةالله طاهری در مبارزات انقالب در اصفهان شاخص و بارز است. او 

دهد که  را در اصفهان شکل می ای از مبارزین هوادار امام خمینی در حقیقت حلقه
پردازند و  به بسیج گستردٔه مردم اصفهان میهای پایانی حکومت پهلوی  در سال

شکنند. به شهادت اسناد به  ثبات رژیم سلطنتی را در دومین استان مهم کشور می
جای مانده از ساواک آیةالله طاهری بارها دستگیر و سپس آزاد شده و سرسختانه به 

در نجف  مبارزه ادامه داده است. او حلقه ارتباط مبارزان اصفهانی با امام خمینی
های شاه متحمل شد.  های فراوانی را در زندان ها و رنج بود و بدین خاطر شکنجه

اوج حرکت انقالبی ایشان استقامت در برابر ساواک و تبعید به مهاباد و سپس 
بازگشت به اصفهان و برپا کردن نماز جمعه بود. کاری که باعث عصبانیت ساواک و 
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ای خشم  دید. این حرکت ساواک به سان جرقهدستگیر شدن مجدد آیةالله طاهری گر
فروخورده مردم اصفهان را منفجر کرد و آنان را به صحنه کشیده حمایت آیةالله 
خادمی از مردم انقالبی و تجمع مردم در مقابل منزل ایشان و خیابان مسجد سیلد قیام 

تی رقم زد و انقالب را در سراسر ایران سرع 2915رمضان اصفهان را در سال  1
 کننده بخشید. خیره

ترین چهره انقالبی  در فردای پیروزی انقالب اسالمی آیةالله طاهری به محبوب
اصفهان تبدیل شده بود. او مورد اعتماد و عالقه فراوان امام قرار گرفت و بار دیگر 
از سوی امام خمینی به عنوان امام جمعه اصفهان منسوب گردید و چندی بعد به 

 دم اصفهان در مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت.عنوان نماینده مر
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، آیةالله طاهری برای روحیه بخشیدن 
به رزمندگان و ایجاد پیوند بین رزمندگان خط مقدم و مردم پشت جبهه، به خطوط 

دگان های جنگ سفر کرد و به پشتیبانی از رزمن اصلی و عملیاتی رزمندگان در جبهه
های نبرد به  پرداخت و در این راه فرزند دلبند جوانش سیلد علی طاهری هم در جبهه

شهادت رسید و پیکر پاکش هرگز به میهن اسالمی بازنگشت و آیةالله طاهری 
 صبورانه این رنج فراق را تحملل کرد.

خاطر سوءاستفاده از  که فرا رسید سازمان مجاهدین خلق که به 2963سال 
مفاهیم اسالمی و در باطن نفاق و دورویی با مردم به منافقین شهرت یافته الفاظ و 

بود، جنگ مسلحانه را علیه جمهوری اسالمی آغاز کرد و دست به ترور سران 
 گناه کوچه و بازار زد. مملکتی و سپس ائمه جمعه و حتلی افراد بی

قین قرار آیةالله طاهری هم مانند بسیاری از ائمه جمعه در لیست ترور مناف
های آنان واقع شد. اما او استوار به حمایت از امام  ها و توهین گرفت و آماج تهمت
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 خمینی و انقالب اسالمی ادامه داد.
وی از طرف جانشین ایشان حضرت آیةالله  پس از رحلت امام خمینی

فقیه و امام جمعه اصفهان  رهبر معظم انقالب به عنوان نمایندگی ولی مد ظلهای  خامنه
و پس از ایشان  به فعالیت خود ادامه داد و چندین دوره هم در زمان امام خمینی

 نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان بود.
آیةالله طاهری در نماز جمعه مشفقانه و دلسوزانه به نصیحت مدیران نظام 

هپرداخت ک می ای خوش نیامد و ایشان را آماج توهین و هتاکی  ه هرچند به مذاق عدل
ا او صبورانه تحملل کرد و به گفتن انتقادهای دلسوزانٔه خود ادامه داد.  قرار دادند امل

ش در حالی که بیماری طوالنی، مجال حضور مستمر او 2962وی سرانجام در سال 
ز مدعیان انقالب در مورد او به اوج مهری برخی ا داد، و بی را در نماز جمعه نمی

 رسیده بود، از منصب امامت جمعه استعفا داد.
های آخر عمر آیةالله طاهری به بیماری گذشت اما او از ارتباط با  اگرچه سال

آحاد مردم و گوشزد کردن مشکالت آنان به مسؤوالن و امر به معروف و نهی از 
 منکر هرگز غفلت نکرد.

او و حضور گسترده مردم اصفهان در این مراسم نشان  تشییع جنازه باشکوه
اند. و بدین ترتیب با پدر  دانند و با او همدل بوده داد که مردم اصفهان قدِر او را می

 کنند. معنوی خود وداع می
 

 ( حاج شیخ احمد فیاض1)
حاج شیخ احمد فیاض فروشانی فرزند مصطفی. از علماء و مدرسین عالیقدر 

.ق متولد شد. وی در اصفهان نزد  ه2911ذیقعده  25حوزه علمیه اصفهان. در روز 
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علمای بزرگی همچون حضرات آیات حاج میرزا ابوالهدی کلباسی، میرزا احمد 
دباقر درچه درضا الد ای، حاج میرزا جمال مدرس، آقا سیلد محمل ین کلباسی، شیخ محمل

آبادی، شیخ علی مدرس یزدی، میر  نجفی، حاج میر سیلد محملدصادق مدرس خاتون
ای،  آبادی، آقا سیلد مهدی درچه آبادی، سیلد محملد مدرس نجف سیلد علی مجتهد نجف

شیخ محملد حکیم خراسانی و دیگران به تحصیل پرداخت و سپس به نجف اشرف 
آیات عظام آقا سیلد عبدالهادی شیرازی، شیخ محملدکاظم عزیمت کرد و از محضر 

شیرازی و حاج سیلد محسن حکیم کسب فیض نمود. سپس با کسب اجازه اجتهاد از 
اساتید خود به اصفهان بازگشت و در مدرسه صدر بازار به تدریس پرداخت. او از 

انه با آحاد آمیز و متواضع علمای محبوب و مورد عالقه مردم بود و با برخورد محبت
داد. و همچون پدری مهربان در خدمت  مردم به آنان درس اخالق و انسانیت می

طالب خود بود و عموم علماء و فضالء اصفهان او را مورد احترام و تکریم قرار 
 دادند. می

ل ذیقعده  .ق در اصفهان وفات یافت و پیکر  ه2135این عالم ربانی در اول
شهر منتقل  دوه مردم و علماء و طالب به خمینیپاکش پس از تشییع در میان ان

گردیده و در مسجد مالل حیدرعلی به خاک سپرده شد. از ایشان تقریرات درس 
 1برخی از اساتید خود، به یادگار رسانده که هنوز به چاپ نرسیده است.

                                                 
الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، قم، الهدایه،  ـ مهدوی، سیلد مصلح2. 2

 ؛165-161، ص 1ش، ج2965
الدین، اعالم اصفهان، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان،  مهدوی، سیلد مصلحـ 1

 .169و  161، ص 2، ج2966
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 ( حاج سیلد محملدجواد غروی2)
دیبان و علمای حاج سیلد محملدجواد غروی موسوی فرزند سیلد محمود، از ا

آباد( از توابع کوهپایه  آباد )ُعلون .ش در روستای اُلون ه2161معاصر اصفهان در سال 
متولد شد. او پس از طی تحصیالت مقدماتی در زادگاه خود و روستای نیسیان 
اردستان به اصفهان آمد و از درس علمای عالیقدری چون حضرات آیات شیخ علی 

د کاظم کرونی، شیخ محمود مفید، میرزا احمد اصفهانی، مدرس یزدی، آقا سیلد محمل
د حکیم خراسانی بهره برد و سپس از  سیلد محملد مدرس نجف آبادی و شیخ محمل

آبادی و آقا شیخ محملدرضا نجفی  درس خارج سیلد محملدصادق مدرس خاتون
درضا نجفی موفق به  استفاده کرد و از حضرات آیات مدرس نجف آبادی و شیخ محمل

 اجازه گردید. اخذ
ت حافظه فوق طوری که قرآن  ای برخوردار بود به العاده او در جوانی از قول

ها در  البالغه و اشعار فارسی و احادیث بسیاری را از حفظ بود. و سال مجید و نهج
کرد و مدتی هم در منزل، شاگردانش از درس او  مدرسه صدر ادبیات تدریس می

عاشر و مصاحب عالم ربانی و حکیم و فقیه عالیقدر ها م کردند. او سال استفاده می
حاج آقا رحیم ارباب بود و پس از نابینا شدن ایشان، چندی به اقامه نماز جمعه در 

 پرداخت. اصفهان می
ی داشت که با قرائت  غروی در برخی از مسائل اعتقادی و کالمی قرائت خاصل

برخی از مسائل فقهی نظیر رایج و مشهور در نزد شیعه متفاوت بود. و همچنین در 
بلوغ، ارث زوجه از زوج و اقامه نماز جمعه در عصر غیبت نظراتی داشت که با نظر 
سایر مجتهدین تفاوت داشت و شاید به این خاطر بود که آیةالله طاهری مایل نبود 

 که از غروی به عنوان استاد او یاد شود.
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پس از تشییع در .ش وفات یافته و  ه2961مهر  1وی سرانجام در روز 
 آباد به خاک سپرده شد. زادگاهش روستای اُلون
اند از  تألیف به جای مانده که اغلب آنها به چاپ رسیده 13از وی بیش از 

 جمله:
ها و  ـ خطبه1ـ چند گفتار 9ـ آدم از نظر قرآن 1 ـ اخالق محملد2

داللی در ـ فقه است5ـ خورشید معرفت 6ـ حجیلت ظن فقیه و کاربرد آن 1ها  جمعه
ـ مغرب و هالل 23ـ مبانی حقوق در اسالم 3ـ قربانی در منیه 6مسائل خالف 

ـ فلسفه 29ـ نماز یا سیر کمالی انسان 21نماز جمعه یا قیام توحیدی هفته  ـ22
 1حج

 

                                                 
الدین، تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، قم، الهدایه،  ـ مهدوی، سیلد مصلح2. 2

 ؛932، ص1، ج2965
 طوط؛، مخ6الدین، اعالم اصفهان، ج ـ مهدوی، سیلد مصلح1
 ـ ویکی پدیا، دانشنامه آزاد اینترنتی؛9
دجواد غروی( در 1 ـ مصاحبه با مرحوم حجةاالسالم سیلد حسین احمدی )برادر آقای سیلد محمل

 .2953تابستان 



 

 

 

 

 

e 

 اجازات آيةالله طاهری اصفهانى
 2مهدی باقری سیانی

 2931اسفند
 

الدین طاهری اصفهانی  عالمان معاصر شیعه، مرحوم آیةالله سیلد جالل یکی از
 باشد. ش( می2932ـ2931)

های حضرات  بودن از درس وی از کسانی است که توفیق شاگردی و بهره
آیات عظام حاج آقا حسین بروجردی، سید محمدتقی خوانساری، محقق داماد 

 ق( و امام خمینی را داشتند.2951)م
آن  1ایشان همزمان با شرکت در درس مرحوم محقق داماد به نوشتن تقریرات

                                                 
 . محقلق و استاد حوزه علمیٔه اصفهان و دانشگاه.2
، 1نگر: الذریعه، ج و جایگاه آن در بین عالمان شیعه،« تقریرات». برای آشنایی بیشتر با واژه 1

-11(، ص1)میراث حوزه اصفهان، ج« رسالة في بعض احکام المیاه»و مقدمه  965ـ966ص 
16. 
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 ی و استنباط خود همت گماشتند. درس با نظریه
ی  مرحوم محقق داماد قرار گرفت که دورهاین تقریرات چنان مورد توجه 

 بعدی درس خود را با استفاده از آن تدریس نمود.
افزون بر این،روانی قلم و رسایی مطالب این تقریرات آن گونه بود که مورد 
توجه، امام موسی صدر ـ رهبر شیعیان لبنان ـ قرار گرفت و ایشان در صدد بود که 

انجام این تصمیم مصادف شد با ربوده شدن وی آن را در لبنان به چاپ برساند و 
 2961  گونه نشر این اثر به تعویق افتاد تا این که در سال توسط دولت قذافی و بدین

 شمسی این تقریرات در اصفهان چاپ، نشر و عرضه گردید.
و « کتاب الطهاره»الدین طاهری  دو اثر مکتوب نشر شده از مرحوم سید جالل

که اولی شامل مبحث طهارت و در دو جلد و دیگری درباره  باشد می« المحاضرات»
 باشد. برخی مباحث اصول فقه ودر سه مجلد می

در پایان مجلد سوم کتاب محاضرات، تصویر برخی از اجازاتی که تصریح به 
 مقام علمی مرحوم آیةالله طاهری و نیز مشایخ روایی وی دارد، درج شده است.

 باشد. جتهاد، روایت و امورحسبیه میهای ا این اجازات شامل اجازه
در این نوشتار در پی آن هستیم که ابتدا در نگاهی کوتاه با معانی و اقسام 

آشنا شده و سپس به بررسی برخی از اجازات صادره برای مرحوم « اجازات»
طاهری اصفهانی و تعابیری که برای وی به کار رفته پرداخته و قسمت پایانی را به 

  مونه از این اجازات اختصاص دهیم.نقل متن دو ن
 الف: آشنایی اجمالی با معنا و اقسام اجازات:

 اول: معنا و مفهوم اجازه:
اجازات، عنوانی است برای قسمتی از میراث گرانقدر ]عالمان[ شیعی که به »
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 ی اطالعات مفید و منحصر بفردی است. صورت مکتوب به ما رسیده و در بر دارنده
برای اجازه این است که بگوییم: اجازه، در اصطالح علماء  ترین تعریف ساده

ثین، تصریحی است از جانب استاد یا عالمی شناخته شده به شاگرد خویش  و محدل
 یا یکی از معاصرین خود.

ی دور، اهتمامی خاص  از همین روی عالمان و دانشوران بزرگ، از گذشته
اند؛ این  شاگردان خود داشته نسبت به اجازه گرفتن و پس از آن، اجازه دادن به

 2«.ی علمی مجاز نیز بوده است اجازات در حکم شناسنامه
 علمی: مراکز ی اجتهاد با مدارک مؤسسات و دوم: تفاوت اجازه

ها تالش و  های علمیه شیعه دانش پژوهان فاضل، پس ازسال در حوزه
ای تحقیقی،  لهکوشش علمی و فراگرفتن بسیاری از علوم مرتبط با فقه، و نوشتن رسا

 گردند. موفق به گرفتن اجازه اجتهاد از اساتید خود می
ها و مؤسسات علمی نیز برای دانشجو پس از پیمودن  امروز در دانشگاه

 شود. ی علمی صادر می مراحلی، مدرک و گواهینامه
های علمیه شیعه صادر شده و  امروز در حوزه هایی که از گذشته دور تا اجازه

 ارک دانشگاهی متفاوت است.شود، با مد می
دهند  هایی که امروزه به محصلین علوم جدیده می تفاوت اجازه با تصدیق»

 شود در صورتی که یکی آن است که این تصدیق از جانب یک نفر صادر می

های امروزی از طرف مدرسه یا مؤسسه یا آموزشگاه و دانشگاه یعنی از  گواهینامه

                                                 
در میراث مکتوب « اجازه»و جایگاه « مجیز»و « مجاز»، «اجازه». برای آشنایی با سه اصطالح 2

 .21ـ  29شیعه، نگر: اجازات آیةالله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، ص 
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لین داده می  شود؛ جانب هیأتی به محصل
تفاوت دیگر این است که در اجازات صادره از جانب علماء بر اهلیلت علمی، 

کرداری و فهم اجازه گیرنده هم  دینداری و جهات اخالقی و راستگویی و راست
گردد در حالی که در  شود( تصدیق می طور ضمنی )اگرچه اغلب تصریح نمی به

ی تحصیل افراد گواهی  زههای متداول، فقط مقدار معلومات و اندا گواهینامه
 2«.شود می

 گانه اجازات وتعریف آن: سوم: اقسام سه
ی اجتهاد  ی روایت، اجازه شود: اجازه اجازات به سه بخش مهم تقسیم می»... 

 1«.ی امور حسبیه و اجازه
 اجازات در بیان استاد جعفریان:

بیان و اقسام آن، قسمتی از « اجازات»در اینجا و برای آشنایی بیشتر با 
 شود: االسالم آقای رسول جعفریان نقل میةمحقق فرزانه و دانشمند معاصر، حج

 توان اجازات را در سه بخش خالصه کرد: به طور اجمال می»... 
 ی روایت: الف: اجازه

ی روایت از کتاب  ی روایت[ اعم از روایت به معنای "حدیث" یا اجازه ]اجازه
ای است که وجود  ترین نوع اجازه باسابقه)شامل کتاب حدیث و غیر حدیث(. این 

داشته و اصل و هدف از آن نیز تأمین امر "وثاقت" در نقل روایات به خصوص 
طوری که  ی روایت کتاب نیز به آن افزوده گشت به روایات فقهی بود. بعدها اجازه

                                                 
 .29، ص. همان2
 .21. همان، ص1
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داد و شاگرد، همین اجازه را به  مؤللف، به شاگردانش اجازه روایت از کتابش را می
کرد. آنچه تسامحًا به عنوان "علم  شاگرد خود برای روایت کتاب استادش اعطا می

توان از آن یاد کرد همین اجازه است که فواید بسیار زیادی برای  اإلجازات" می
ن اسالمی دارد.  شناخت نظام تعلیم و تربیت در تمدل

 ب: اجازه اجتهاد:
از آن که مفهوم این اجازه در قرون اخیر باب گردید و به خصوص پس 

ی  تر شد، رواج یافت. اجتهاد در قرن سیزدهم هجری و چهاردهم جدل
عامل دیگر رواج یافتن آن، ارسال مجتهدان از نجف و سامرا به شهرهای 
دیگر بود. این عالمان، نیاز به تأیید اجتهاد علمی خود داشتند تا در شهرهای مقصد 

اجازه بیشتر به عنوان یک مدرک تحصیلی به بتوانند مقبولیت داشته باشند. در اینجا، 
 رفت. کار می

ی امور شرعیله:  ج: اجازه تصدل
ه این اجازه که می ی اجتهاد یک عالم نیز  توانست در اصل متلکی به تأیید قول

ی امور شرعیله بود. عالمان در شهرها از زمان  باشد، به طور خاص مربوط به تصدل
اعمل از قضاوت و وقف و امور مدنی و صفویه به این سو، در کارهای عمومی 

طور گرفتن حقوق شرعیله و هزینه کردن آن در موارد موردنظر مسؤولیت  همین
بایست از قدرت  داشتند. این مسؤولیت براساس قواعد کللی موجود در فقه شیعه می

ی امور شرعیله  گرفت. تأیید این قدرت اجتهاد و بالتبع اجازه اجتهاد نشأت می ی تصدل
ل بود. به همان دلیلی که در قسمت قبل اشاره شد، در  اختیار مجتهدان درجه اول

ی امور  شدند، اجازه مجتهدان جزء که از نجف به شهرها فرستاده می ای برای تصدل
کردند تا مردم با اطمینان کامل، والیت آنان را در امور عمومی  شرعیله دریافت می
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 بپذیرند.
ی ترین اجازاتی  این یکی از رایج است که رواج داشته است. تعبیر به "تصدل

امور شرعیله" در دوره ی جدید ـ که این کارها غالبًا به نهادهای دولتی ولو زیر نظر 
مرجع تقلید یا والیت فقیه واگذار شده بود ـ بیشتر منحصر به گرفتن حقوق شرعیله و 

چنین  به معنای خاص سهم امام و سادات یعنی خمس بود. البته ممکن بود که
شد که ایشان در نقل فتوا  ای به غیر مجتهد هم داده شود و بسا این نکته قید می اجازه

ر اجتهاد نکند  2«.مجاز هستند تا کسی تصول
 ب: آیةالله طاهری و اجازه اجتهاد:

 ـ تصریح عالمان شیعه به اجتهاد مرحوم طاهری اصفهانی
در حالی که هنوز  قمری و 2952و 2953مرحوم آیةالله طاهری در سال های 

به سی سالگی نرسیده بود، موفق به اخذ اجازه اجتهاد از برخی از عالمان بزرگ دو 
گردد که این خود حاکی از جودت ذهن و قوت حافظه  حوزه بزرگ نجف و قم می

 ایشان بوده است.
 اند، عبارتند از: دو نفر از کسانی که تصریح به مقام اجتهاد برای وی نموده

 ق(2959العظمی شیخ محمدحسین کاشف الغطاء ) ـ آیةالله 2
صادر شده و متن عربی و قسمتی از  2952این اجازه در هفدهم ربیع الثانی 

 ترجمه فارسی آن ـ به ترتیب ـ چنین است:

                                                 
نامه با امضای سه مرجع تقلید(، پیام بهارستان، تهران، کتابخانه  یک اجازه». جعفریان، رسول، 2

 .11ـ19 ش، ص2965مجلس شورای اسالمی، 



 11  ..............................................  اجازات آیةالله طاهری اصفهانی / مهدی باقری سیانی

 
 تصویر متن اجازه آیةالله العظمی شیخ محمدحسین کاشف الغطاء به

 الدین طاهری آیةالله سید جالل
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 ـ متن اجازه:
 الله الرحمن الرحیمبسم »

الحمد لله الذي رفع قدر العلماء فجعلهم ورثة األنبیاء وأجاز لهم من المواهب ما 
د وآله مجاز الحقیقة وحقیقة المجاز.  أجاز وصللي الله علی محمل

وبعد: فقد اطلعني جناب السیلد الشریف، حجة اإلسالم، السیلد حبیب الروضاتي 
فقهیة في الوضوء والغسل وبعضها أصولیة في  علی أجزاء خطیة بعضها اإلصفهاني

االستصحاب فنظرت فیها حسبما سمح لي الوقت فوجدتها قویمة المباني، قویلة 
المعاني، حسنة المسالك، متقنة المدارك تشهد لمؤللفها العالم العاللمة، مفخرة السادات، 

ة الهداة، السیلد جالل الدین الطاهري اإلصفهاني  بأنله قد جدل  الله ایلده سلیل األئمل
واجتهدوکدل وکدح وحاز أفضل المنح ونال المراد واحرز ملکة االجتهاد وأحسن 

 باالستنباط وأجاد.
ت لي روایته  وقد أجزت له أن یروي عنلي علی طریقة السلف الصالح ما صحل

 .سالم الله علیهمعن مشایخي األعالم وأساتیدي العظام إلی األئمة المعصومین 
أن یالزم جادة االحتیاط في جمیع أحواله أقواله وأفعاله وأن ال  ووصیلتي إلیه

 ینساني من صالح دعواته کما ال أنساه والله یحفظه وبرعایته رعاه.
 صدر من مدرستنا العلمیلة بالنجف األشرف.

ل  25  .2952ربیع األول
د الحسین آل کاشف الغطاء  2«.محمل

                                                 
، 9ش، ج 2961الدین، المحاضرات، اصفهان، انتشارات مبارک،  . طاهری اصفهانی، جالل2

 .111ص



 15  ..............................................  اجازات آیةالله طاهری اصفهانی / مهدی باقری سیانی

 ـ قسمتی از ترجمه فارسی:
الله روضاتی بر  بزرگوار حجةاالسالم سید حبیببه واسطه سید »... 

ای آگاه شدم که برخی از آن در مبحث وضو و غسل بود  هایی از دست نوشته قسمت
ها را نگاه  و برخی نیز در مبحث استصحاب؛ آن مقدار که فرصت داشتم این نوشته

جهت  کردم و به این نتیجه رسیدم که از نظر مبنا قوی، از جهت نوع بحث زیبا و از
السادات و  مدارک محکم است و این داللت بر آن دارد که نویسنده آن جناب فخر

را  الدین طاهری اصفهانی ـ که خدا او رشد یافته از خاندان ائمه اطهار سید جالل
مؤید بدارد ـ تالش و کوشش نموده تا این که به درجه اجتهاد و استنباط احکام نائل 

 «.گردیده است...
دتقی خوانساری )ـ آیةالله ا1  ق(2952لعظمی سید محمل

وی در قسمتی از این اجازه که در بیست و چهارم ماه شعبان سال 
 نویسد: صادر شده، چنین می2953

د مخفی مباد آنکه جناب عمدة األعالم و مالذ األنام، ثقة اإلسالم، آقای سیل »
شباب را  ای از عنفوان از کسانی هستند که برهه الدین طاهری اصفهانی جالل

اند و بحمدالله تعالی به مقامات  صرف در تحصیل علوم شرعیله فقهیله و اصولیله فرموده
اند فله  اند و به مرتبه اجتهاد نائل شده عالیه رسیده و مشار بالبنان بین األقران گردیده

العمل بما استنبط من األحکام و یحرم علیه التقلید فیما استخرجه علی النهج المألوف 
األعالم فلیشکرالله علی ما منحه من الملکة القدسیة االلهیة ورزقه من الموهبة  بین

 القدسیة الربانیة.
 2«.وأوصیه أن ال ینساني من صالح الدعوات کمااني ال انساه ان شاء الله 

                                                 
 .111. همان، ص2
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دتقی خوانساری به آیةالله سید جالل الدین طاهری  تصویر متن اجازه آیةالله العظمی سید محمل
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  طاهری و اجازه امور حسبیه:ب: آیةالله 
مرحوم طاهری اصفهانی ازبرخی علمای بزرگ دارای اجازه امور حسبیه 

 به ترتیب صدور اجازه ـ عبارتند از: بودند که برخی از آن بزرگواران ـ
 حضرات آیات عظام:

 قمری( 2953ـ سید محمدتقی خوانساری )قبل از سال 2
 (2952الثانی ربیع  26ـ سید محسن طباطبائی حکیم )1
 (2965محرم  1ـ امام خمینی )9
 (2933ذی قعده  6ـ سید ابوالقاسم خوئی )1
 (.2111محرم  11ـ شیخ حسین علی منتظری )1

 ج: آیةالله طاهری و اجازه روایت:
 ـ مشایخ و مجازین روایت مرحوم طاهری اصفهانی:

 : مشایخ روایت:2
ات ـ عبارتند از حضرات برخی از مشایخ روایت ایشان ـ به ترتیب تاریخ وف

 آیات عظام:
 15ق(، تاریخ صدور این اجازه 2959ـ شیخ محمدحسین کاشف الغطاء )2/2

 باشد. می 2952ربیع الثانی 
 16ق(، تاریخ صدور این اجازه 2959ـ سید صدرالدین صدر )1/2

 باشد. می 2953الثانی  ربیع
 16اجازه ق(، تاریخ صدور این 2939ـ سید احمد حسینی زنجانی )9/2

 باشد. می 2953جمادی االول 
 ق(، بدون تاریخ.2952ـ سید محمد تقی خوانساری )1/2
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 26ق(، تاریخ صدور این اجازه 2933ـ سید محسن طباطبائی حکیم )1/2
 باشد. می 2952ربیع الثانی 

 : مجازین:1
شناسیم و آن هم ادیب نامدار و معاصر عرب استاد سید  تنها یک نفر را می

 ر حسنی بغدادی.عبدالستا
استاد سید عبدالستار حسنی از بسیاری از بزرگان شیعه موفق به گرفتن اجازه 
روایت شده و خود نیز به بسیاری از علما و طالب علوم دینی اجازه نقل حدیث داده 

 2و این نویسنده نیز از طریق ایشان، مجاز به اجازه روایت می باشد.
 «:اإلجازة الکبیرة»ـ آیةالله طاهری و

التحفة »دانشمند فقید مرحوم حجةاالسالم سید احمد روضاتی در کتاب 
مطلبی را نقل نموده که « االحمدیة في ترجمة زعیم االسالم من السادة المرعشیة

 بسیار قابل توجه است.
مخطوط ونسخه ی خط مؤلف در کتابخانه آیةالله « التحفة االحمدیة»کتاب 

شود به  نویسنده آن را ندیده و آنچه ذکر می مرعشی نجفی در شهر قم موجود است و
 1نقل استاد گرامی آیةالله شیخ هادی نجفی است.

                                                 
ل سال  11در تاریخ . این اجازه 2 در شهر اصفهان و به خط استاد سید عبدالستار  2116ربیع االول

 بغدادی نوشته شده است.
 .931، ص21، بیروت، ج. نجفی، هادی، موسوعة احادیث أهل البیت1
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 تصویر متن اجازه ایشان که به خط آیةالله سید جالل الدین طاهری
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و « موسوعة أحادیث اهل البیت» ایشان در هنگام تدوین کتاب ارزشمند
مرعشی این کتاب را دیده و  ظمی نجفیعبرای نوشتن شرح حال مرحوم آیةالله ال

 مطالبی را نقل نموده است.
الدین نجفی  نویسد: مرحوم آیةالله سیلد شهاب مرحوم سیلد احمد روضاتی می

الدین  ی مفصلی در حدود چند صد صفحه برای آقای سید جالل مرعشی اجازه
 اند. طاهری نگاشته

هیچ اطالعی در البته در زمان حیات آقای طاهری و تا امروز از این اجازه 
 دست نیست و شاید در هجوم ساواک به منزل ایشان، مفقود و یا از بین رفته باشد.

و از آنجا که این اجازه با توصیفی که گفته شد، یکی از آثار ارزشمند شیعه 
باشد، اگر روزی یافت شود و یا ان را کسی را در بین اسناد بیابد،  در این عرصه می

خط مرحوم آیةالله مرعشی و نیز نام مجاز تطبیق آن بر با توجه به مشخص بودن 
مرحوم طاهری اصفهانی امری سهل است و الزم است به خانواده مجاز و یا مجیز 

 تحویل گردد.
ی  الدین نجفی مرعشی اجازه قابل توجه این که مرحوم آیةالله سید شهاب

اند که  اشتهمفصلی برای فرزندشان جناب حجةاالسالم دکتر سید محمود مرعشی نگ
 نشر و عرضه شده است.« االجازةالکبیرة»با عنوان 

 ـ دو اجازه روایت:
 نماییم: در این قسمت متن دو اجازه صادره برای طاهری اصفهانی را ذکر می

 اول: اجازه مرحوم آیةالله سید صدرالدین صدر:
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 بسمه تعالی»
وصللي الله سیلدنا الحمد لله علی إنعامه وإفضاله والشکر له علی حسناته ونواله 

د وآله وأصحابه واتباعه الناسجین ]علی[ منواله.  ونبیلنا وموالنا خاتم النبیین محمل
وبعد: فحیث أن مدارك الشریعة ومصادر التعالیم اإلسالمیلة األصولیلة والفقهیلة 
واألخالقیلة لیست إالل األحادیث واألخبار المرویلة عن النبي المختار وآله األئمة 

وال یجوز اإلستناد إلي غیر ذلك؛ ـ نعم،  صلوات الله علیه وعلیهم ما اختلف اللیل والنهارر األطها
ین ـ وبذل علمائنا األعالم من سالف األیلام جهدهم في ضبطها وحفظها  إنلهم أحد النصل
وتنقیح أسانیدها وتهذیب طرقها وال زال السلف الصالح یوصي خلفه بذلك ویودعه ما 

 رضوان الله علیهمواألخبار ویجیزه أن یروي عنه ذلك حتلی حفظوا  عنده من األحادیث
 .علیه وعلیهم أفضل الصلوة والسالماآلثار النبویله وأخبار أوصیائه الکرام 

ومملن رغب أن یدخل في هذه السلسلة ـ أعني سلسلة الذهب سلسلة رواة 
رهم، السیلد األحادیث والسنن ـ ویکون مملن روي حدیثهم وعرف أخبارهم ونقل آثا

ب الکامل،  السند والکهف المعتمد، نادرة الزمان وصفوة األقران، العالم الفاضل، المهذل
الحسیب النسیب، ولدنا األعزل األکرم، السیلد جالل الدین الموسوي الطاهري حفید 
قق السیلد عبدالحسین الموسوي  المرحوم المبرور العاللمة المحقلق والفاضل المدل

طلب مني أن أجیزه في ذلك وحیث رأیته أهاًل ولما  لله بین أهل العلم أمثالهکثلر االطاهري 
ت لي روایته عن المشایخ العظام  ًطلب محالل   أجزته أن یروي عنلي جمیع ما صحل

س الله أسرار الماضین منهم وأدام الله ظالل الباقيواألساتذة الکرام   ؛قدل
في جوف الفرى وهو ما أجازني  واکتفی فعاًل بذکر طریق واحد، نعم وکلل الصید

شفاهًا حضرت مولی األکرم وشیخ المعظم، شیخ الفقهاء والمجتهدین واإلمام العلماء 
ثین، أکثر علمائنا الیوم عمرًا وأوسعهم في الحدیث إطالعًا وخبرًا، المیرزا  والمحدل



 کارنامه علمی آیةالله طاهری  .............................................................................. 11

د الطهراني العسکري نزیل دار السلطنة منذ ستین سنه  مدي األیام  أدام الله ظله العاليمحمل

في هذه البلدة الطیلبة ـ أعني دار اإلیمان قم ـ قبل أربع سنوات حین مسافرته  واللیالي
 ،صلوات الله علیه وعلی آبائه وأبنائهبقصد زیارة سیلدنا وموالنا أبي الحسن الرضا 

د المذهب في الرأس القرن الرابع عشر،  عن السیلد األعظم وأستاذه المعظم، مجدل
یه الریاسة اإلمامیلة علی وجه اإلطالق فال تسمع لغیره اسمًا في شرق من انتهت إل

األرض وغربها یعني أن الملوك اإلسالمیة إنقادت لریاسته وأصبحت طلوع أوامره 
ونواهیه، الحاج المیرزا محملد حسن الشیرازي النجفي العسکري المتوفلي في شهر 

 شعبان سنة ألف و ثالثمائة وثنتي عشر،
عن شیخه األعظم وأستاذه المعظم، أستاد العلماء والمحقلقین، قدوة الفضالء 
ة العلوم الشرعیله الفقهیلة األصولیله، فصار المتأخر یقترف  والمدقلقین، من انتهت إلیه أزمل
في ذلك البحر ویسلك ذلك من المنهج والطریق سیلما في الفقه واألصول، موالنا الحاج 

أعلی الله في الذزفولي المتوفي سنة ألف ومأتین وأحد وثمانین الشیخ مرتضي األنصاري 

 ،الجنان مقامهما
، العالمة األدیب والفهامة األریب، الفقیه األصولي، مجمع  عن السیلد الجدل

د صدرالدین  المتوفي في  طاب ثراه وجعل الله الجنة مثواهالفضائل ومنبع الفواضل، السیلد محمل
ین بطرقه المذکوره في الفائدة الثالثة من خاتمة کتاب سنة ألف ومأتین وإثنین وست

ثین وشیخ المجتهدین، الحاج المیرزا  المستدرك الوسائل تألیف موالنا إمام المحدل
د حسین النوري الطبرسي  ه وزین به في الجنانمحمل  اثره. قدس الله سرل

األربعة  سیلما الکتب رضوان الله علیهمفلولدنا المجاز روایة جمیع کتب أصحابنا 
 الکافي والفقیه والتهذیب واالستبصار.

من االحتیاط التام في نقل  رضوان الله علیهموأوصیه بما أوصاني به مشایخي 
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الروایة سیلما إذا نقلها بالمعني واختیار الکتب المعتمدة والروایات المسنده الصحیحة 
اًل عن اإلجماع ـ المشهور بین األصحاب وترک الشاذ النادر و ما قامت الشهرة، ـ فض

 علی خالفه.
 وأرجو أن ال ینساني من الدعاء سیلما في مظان اإلجابة.

 والسالم علیه ورحمة الله وبرکاته.
تحریرًا في یوم السبت سادس وعشرین ربیع الثاني سنة ألف وثالثمائة وسبعین 

 هجریة قمریة علی صاحبها ألف سالم وتحیة في داراإلیمان قم.
 2«.لصدرالسیلد صدرالدین ا

 
 دوم: اجازه مرحوم آیةالله سیلد احمد حسینی زنجانی:

 بسم الله الرحمن الرحیم»
د وآله.  الحمد لله علی نعمه ونواله والصلوة علی نبیله محمل

أما بعد: فلما کان السیلد السند الجلیل والفاضل المعتمد النبیل، ذو الشرف الرفیع 
م، ثقة اإلسال م، اآلغا السیلد جالل الدین الموسوی الطاهری والحسب المنیع، العلم العالل

أعلی الله حفید المرحوم حجةاإلسالم آغا السید عبدالحسین  أدام الله أیام افاضاتهاألصفهانی 

قد اتعب نفسه فی طلب العلم وسعی سعیه فی تحصیل الکمال فصار بحمد لله  مقامه
یًا فی ان یدرج فی سلسلة حملة األخبار المرویلة عن األ  علیهم صلوات الله ئمة األطهار حرل

ت لی روایته عن المشایخ العظام:  فاجزت له ان یروی عنلی جمیع ما صحل
منهم شیخي واستادی العاللمة الحائری آیةالله الحاج الشیخ عبدالکریم 

                                                 
 .115، ص9طاهری اصفهانی، جالل الدین، المحاضرات، اصفهان ، ج .2
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 ،الیزدی
 ،طاب ثراهومنهم العاللمة اإلصفهانی آیةالله الحاج الشیخ محملدرضا )مسجدشاهی( 

ث الخبیر الحاج الشیخ عباس القمی   ،رحمه الله ومنهم المحدل
، عن أعلی الله قدرهعن مشایخهم، منهم العاللمة النوری الحاج المیرزا حسین 

اهم فی المستدرك الی ان یصل إلی أهل بیت الوحی،  مشایخه الذین سمل
 ،وجوده کاتدامت برومن مشایخي أیضًا العاللمة العاملی آیةالله السیلد محسن األمین 

د الهندی والفقیه النبیل آیةالله الشیخ محملدطه  عن العاللمة الجلیل السیلد محمل
 أعلی الله مقامها،

بطرقه المذکورة  عن استاد المشایخ العاللمة األنصاری الحاج الشیخ مرتضی
 فی المستدرك؛

ت لی روایته عنهم بالطرق  فهو سللمه الله مجاز ان یروی عنلی جمیع ما صحل
 لمعروفة.ا

واوصیه ـ وان کان مثله مستغنیًا عن ذلك ـ بما اوصانی به مشایخی العظام من 
 البرل والتقوی والعمل بما یرضی الله تعالی.

وفلقه والرجاء من جنابه ان ال ینسانی من الدعاء حیلًا ومیلتًا إذ حاجتی به شدیدة 

 .الله لما یحبل ویرضی
جمادی األولی سنه  16الزنجانی فی کتبه الخاطی الجانی أحمد الحسینی 

2953.»2 
 د: مقاله در یک نگاه:

 : اجازات، قسمتی از میراث مکتوب عالمان شیعه است.2
                                                 

 .112همان، ص .2
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: اجازات عالمان شیعه ،شامل سه عنوان اجتهاد، روایت و امور حسبیه 1
 باشد. می

: اجازه اجتهاد، تصریحی از طرف مجتهدی مسلم برای رسیدن عالمی دیگر 9
 استنباط تمام یا برخی از احکام شرعی است.به مقام 

 باشد. : با سابقه ترین اجازه در بین عالمان شیعه، اجازه روایت می1
: معموالً جایگاه مجاز در نزد مجیز با تعابیری که در اجازه به کار رفته، 1

 شود. مشخص می
: مرحوم آیةالله سید جالل الدین طاهری در سنین قبل از سی سالگی موفق 6

ه کسب اجازه اجتهاد از آیة الله العظمی شیخ محمد حسین کاشف الغطاء و آیةالله ب
 العظمی سید محمد تقی خوانساری می شود.

 : سه نفر از مشایخ روایت مرحوم طاهری، عبارتند از: حضرات آیات عظام5
 ـ سید صدر الدین صدر

 ـ سید محسن حکیم
 ـ و سید احمد حسینی زنجانی.

قمری به  2933و  2953های  جع معظم تقلید که در سال: دو نفر از مرا6
اند ـ به ترتیب ـ  الدین طاهری اجازه تصرف در امور حسبیه داده مرحوم سید جالل

 عبارتند از: آیات عظام
 ـ امام خمینی

 ـ و سید ابوالقاسم خوئی.
: مرحوم حجةاالسالم سید احمد روضاتی، از اجازه روایی مفصل مرحوم 3

می مرعشی نجفی به مرحوم طاهری اصفهانی خبر داده که امروز آز آن آیةالله العظ
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 اطالعی در دست نیست.
: تنها کسی که از مرحوم طاهری اصفهانی اجازه روایت دارد و ما از آن 23

معاصر عرب، استاد سید  خبر داشته و متن آن نیز موجود است، ادیب شیعی نامدار و
 باشد. عبدالستار حسنی بغدادی می

مرحوم آقای طاهری از مرحوم آیةالله العظمی شیخ محمدحسین کاشف  :22
 الغطاء افزون بر اجازه اجتهاد، اجازه روایت نیز داشت.

خوانساری، افزون  : آیةالله طاهری از مرحوم آیةالله العظمی سید محمدتقی21
 بر اجازه اجتهاد، موفق به کسب اجازه روایت و حسبیه نیز بودند.

 

 تحقیق:هـ : منابع 
ـ باقری سیانی، مهدی، اجازات آیةالله العظمی سیلد ابوالحسن اصفهانی،  2

 ش، چاپ دوم.2963اصفهان، کانون پژوهش، 
ـ تهرانی، محمد بن محسن، الذریعه، بیروت، داراألضواء، چاپ سوم،  1

 ق.2139
نامه با امضای سه مرجع تقلید(، پیام  یک اجازه» ـ جعفریان، رسول، 9

 .ش2965تهران، کتابخانه مجلس شورای اسالمی، بهارستان، 
الدین، محاضرات،اصفهان، انتشارات مبارک،  ـ طاهری اصفهانی، جالل 1

 ش. 2961
، تقریرات به «رسالة في بعض أحکام المیاه»ـ نجفی اصفهانی، محمدرضا،  1

(، 1قلم سید احمد حسینی، تحقیق مهدی باقری سیانی، )میراث حوزه اصفهان، ج
 ش.2966الزهراء،  اصفهان،

، بیروت، دار احیاء التراث ـ نجفی، هادی، موسوعة احادیث أهل البیت 6
 ق.2119العربي، 

 



 

 

 

 

 

 

e 

 محاضرات آيةالله طاهرى
 احتمالو مسلک منجزيت 

 1حسين حلبيان

 

حضرت آيةاهلل حاج سيّد محمّد محقّق داماد بوده، که استادي به نام و داراي 

اند، يکي از فقهاء و اصوليون معتمد و مورد توجه در عرش  شاگرداني زبده و نخبه

ي قم پس از تجديد حيات  ي علميه بوده، فقاهت شيعه و از آموزگاران نخستين حوزه

 باشند. مي پرتوان حاج شيخ عبدالکريم حائرياين حوزه به يد 

 1821بيان شده جناب سيّد محمّد موسوي يزدي )محقّق داماد( در سال 

قمري( در احمدآباد از توابع اردکان يزد متولد شد و در اوّل اسفند  1281شمسي )

 سالگي درگذشت. 11ق( روز چهارشنبه در 1222)دوم ذي الحجة  1231

سالگي  11ج شيخ غالمرضا يزدي شاگردي کرده و در ايشان در يزد نزد حا

                                                 
 ي قم و اصفهان و دکتراي حقوق از دانشگاه فردوسي مشهد. ي علميه استاد سطوح عالي حوزه .1



 کارنامه علمی آیةالله طاهری  .............................................................................. 63

ي استادش شيخ غالمرضا يزدي به سمت قم  شمسي با بدرقه1231و در اواخر 

 حرکت کرد.

مند به تحقيق و  اي عالي، طبعي جوياي علم و عالقه اين بزرگوار داراي روحيه

ي سالگي با خانم کبر 81ش يعني حدود 1212مطالعه و تدريس بوده و در سال 

حائري دختر مرحوم آيةاهلل العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري مؤسس حوزه 

جزء فضالي  1211کند و پس از وفات حاج شيخ در سال علميه قم ازدواج مي

شمسي به همراه آيةاهلل  1232ايشان در سال  1اند. ي قم بوده ي علميه جوان حوزه

 سيّد احمد خوانساري به حج بيت اهلل مشرف شدند.

 توان اشاره نمود به: مع شاگردان اين مجتهد صاحب نظر ميدر ج

 ـ آيةاهلل شهيد سيّد محمّدحسين بهشتي1

 ـ آيةاهلل شهيد شيخ مرتضي مطهري8

 ـ آيةاهلل شيخ حسينعلي منتظري2

 ـ آيةاهلل سيّد موسى شبيري زنجاني3

 ـ آيةاهلل شيخ حسين مظاهري1

 ـ آيةاهلل ميرزا علي آقا مشکيني1

 شيخ ناصر مکارم شيرازيـ آيةاهلل 1

 ـ آيةاهلل شيخ حسين نوري همداني2

 ـ آيةاهلل امام سيّد موسي صدر9

                                                 
 .113، ص28ر.ک: علي اشرف فتحي، مهرنامه، ش .1
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 1الدين طاهري ـ آيةاهلل سيّد جالل13

 کنيم. و بزرگان ديگري که در اين مجال به ذکر اين عده اکتفاء مي

پروري درس اين بزرگوار و  که اين فهرستِ قابل توجه از اعالم نشانگر نخبه

ي قم و  ي علميه بخشي به حوزه قابل توجه اين رجل علم و فقاهت در رونقسهم 

حفظ و حراست و تنومندسازي کيان تشيع دارد. از مقام معظم رهبري آيةاهلل 

مرحوم آقاي داماد از مدرسان بزرگ قم و يک مالّي »اي نقل است که:  خامنه

 .8«ي يک شاگردان ايشان بودند حسابي بود. فضالي درجه

الدين طاهري يکي از فضالي موفق درس  مجاهد آيةاهلل حاج سيّد جالل فقيه

استاد حوزه آيةاهلل محقّق داماد است که توفيق الهي شامل حال او شده تقريرات 

 آوري و به طبع رسانيد. اي از دروس اصول اين استاد محترم جمع ارزنده

 
 دقت نظر و تحقیق

ر رابطه با استاد خود آيةاهلل سيّد آيةاهلل سيّد عبدالکريم موسوي اردبيلي د

دارد: آقا سيّد محمّد داماد بسيار دقيق النظر بود. ما وقتي  محمّد محقّق داماد بيان مي

گفت که  رفتيم ايشان چيزهايي را مي کرديم و سپس نزد ايشان مي با هم بحث مي

 2اصالً به ذهن ما خطور هم نکرده بود که اين را در بقيه آقايان من نديدم.

کسي »همچنين از استاد ما آيةاهلل حاج سيّد موسي شبيري زنجاني نقل شده: 

                                                 
 .81و  83، ص1ي المحاضرات، ج مقدمه .1
 .1219فروردين  21به نقل از سخنراني  .8
 .111، ص28مهرنامه، ش .2
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ي مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري نقل کرد که  از حاج آقا مهدي حائري آقازاده

گفت ايشان به آقا شيخ محمّدرضا مسجدشاهي صاحب وقايه گفته بود در بين  مي

 .1«رم و أدقّ نظراً استترين شاگردان پد شاگردان پدرم آقاي داماد دقيق

شد و به  بسياري از اوقات آيةاهلل سيّد محمّد داماد صرف مطالعه و تحقيق مي

اساساً به کار علمي شديد الحبّ بوده و از »قول آيةاهلل حاج شيخ حسين مظاهري 

 .8«اي برخوردار بودند اندازه نشاط و شادابي علمي بي

در تدريس و »دارند:  بيان ميهمچنين آيةاهلل مظاهري در وصف استاد خود 

هاي ديگران نبود. حقاً محقّق بودند و  درس و بحث فقط حامل و ناقل آراء و ديدگاه

جهت و براساس تصادف معمول به لقب محقّق شهرت نيافته بود و بر اين اساس  بي

ي ايشان به معناي حقيقي کلمه بود، يعني در اثر مطالعه از ذهن وقّاد او آراء و  مطالعه

 .2«کرد نظراتي بديع طلوع مي

دکتر غالمحسين ابراهيمي ديناني در رابطه با آيةاهلل سيّد محمّد داماد بيان 

به درس فقه ايشان که رفتم متوجه شدم که وي چقدر دقيق النظر است، »داشته: 

کردند و خيلي دقت نظر داشتند. ايشان با  واقعاً موشکافانه مسائل را بررسي مي

خوبي نداشتند. در پرانتز بايد بگويم که من معتقدم کساني که فلسفه را ي  فلسفه ميانه

توانند دقيق باشند چرا که فلسفه انسان  دانند در فقه و اصول هم خيلي نمي خوب نمي

ي خوبي  کند، اما مرحوم داماد يک استثناء بود و با اينکه با فلسفه ميانه را دقيق مي

                                                 
 .112همان، ص .1
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اما به قدري در مباحث دقيق النظر بودند که آدم  نداشت و اصالً آن را قبول نداشتند،

 .1«کرد حيرت مي

 
 استقصاء وتتبع در فروع

آيةاهلل محمّد مؤمن نيز در رابطه با درس استاد خود مرحوم محقّق داماد بيان 

کرد و  مرحوم آقاي داماد خيلي اهل دقت بود و واقعاً بحث را مطالعه مي»دارد:  مي

کرد و از طالب درس هم انتظار داشت با  را بررسي ميجوانب فقهي و اصولي قضيه 

 .8«مطالعه ايراد بگيرند

و استاد آيةاهلل شيخ جعفر سبحاني در رابطه با آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد 

ي فراواني به تدريس فقه واصول و  مرحوم آيةاهلل محقّق داماد عالقه»دارند:  بيان مي

مين دليل غالب اوقات او در شبانه روز صرف پرورش و تربريت فضال داشت و به ه

شد. يکي  ي قم محسوب مي ي علميه ترين اساتيد حوزه شد و از پرمطالعه مطالعه مي

شد به تمام جوانب آن  اي که وارد مي از مزاياي بحث ايشان اين بود که به هر مسأله

ي  به مطالعهکرد و مسلماً چنين بحثي نياز  کرد و به اصطالح استقصاء مي رسيدگي مي

بيشتر و رنج زيادتري دارد، و ما چنين ويژگي را در ديگر اساتيد کمتر مشاهده 

 .2«کرديم
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 .121همان، ص .8
 .123همان، ص .2



 کارنامه علمی آیةالله طاهری  .............................................................................. 61

 ي به فرزندان صفت اخالقي استاد و توصيه

طلبي شاخص است و  در بين صفات اخالقي ايشان دوري از رياست

آقا  کند: يک بار مرحوم حاج حجةاالسالم و المسلمين ميرزا محمّد پيشوايي نقل مي

زنند  چرا آقاي داماد حرفي از مرجعيت خودشان نمي»مصطفي خميني به من گفت: 

من اين مطلب را هم « کنند؟ و مرجعيت آيةاهلل سيّد احمد خوانساري را ترويج مي

زمان امور مسلمين را بايد به دست »خدمت معظم له عرض کردم، ايشان فرمودند: 

 «.اي خوانساري اينگونه استکسي داد که صد در صد از خدا بترسد و آق

در مقابل علماي رباني بسيار فروتن بودند. به فرزندان خود هميشه توصيه 

 .1«خوب درس بخوانيد تا کسي نتواند از شما سوء استفاده کندکردند که:  مي

وي »دکتر غالمحسين ابراهيمي ديناني در رابطه با اخالق استاد بيان داشته: 

تعيني بود... با اينکه از نظر فقهي در مقايسه با  آاليش و بي انسان بسيار بزرگوار، بي

فقهاي زمان خود اگر بيشتر نبود چيزي کم نداشت اما چندان در پي مقام مرجعيت 

خواهد مرجع هم  رسند دلشان مي نبود. برخي از افراد به چنان سطحي از فقه که مي

ت، نه به رياست، آدمي باشند اما ايشان گويي اعتنا به فلک نداشت، نه به مرجعي

 .8«صاف، پاک و دقيق بود

 
 آیةالله سیلد محملد محقلق داماد یمهارت فقه

استاد آيةاهلل شيخ عبداهلل جوادي آملي که از شاگردان آيةاهلل محقّق داماد است 

                                                 
 همان. .1
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ي احتياط در مباني ايشان کمتر بود زيرا يک فقيه  مسأله»فرمايند:   در اين راه مي

کند، در هر حال راه يک  قوانين اصولي و قواعد فقهي را ارزيابي ميماهر، توانمنداند 

افتد که کسي راه را نتواند به پايان برساند و در اثر اجمال،  طرفه است کمتر اتفاق مي

بندي نداشته باشد. آن جا که يک فقيه  ابهام يا تعارض ادلّه بماند و قدرت جمع

دهد،  قت دست فقيه فتوا به احتياط ميکند يعني من فتوايي ندارم. يک و احتياط مي

مثل اطراف علم اجمالي، آن ماهرانه فتوا داده است، آن فتواي به احتياط است نه 

احتياط در فتوا، يک وقت است که راه براي او روشن نشد و مطلب براي او حلّ نشد 

گويند در جايي که مرجع  کند که طريق نجات است. اين که مي آن وقت احتياط مي

توان به غير مراجعه کرد براي آن است. در مواردي که  ليد احتياط کرده است ميتق

فقيه فتوا به احتياط داد آن جا فتوا است و جا براي رجوع به غير نيست، اما جايي 

که احتياط کرد فتوا نداد، بازگشت اين احتياط به آن است که مرجع در اين حال فتوا 

توانند به ديگري مراجعه کنند؛ آن جا که  او ميندارد؛ چون فتوايي ندارد مقلدان 

فرمودند مشکل است، آن جا که فرمودند احتياط اين است، فتوا در کار نيست؛ لذا 

در  تواند به غير او مراجعه کند! مرحوم استاد آيةاهلل العظمي محقّق داماد مقلّد مي

ي بحث بحث اين چنين بودند، گاهي ممکن است کسي در عمل احتياط کند؛ ول

رسيد و در فتواي علمي  ي مثبت يا منفي مي طوري بود که ايشان غالباً به نتيجه

درنگ نداشت، همواره با روشني فتواي علمي رو به رو بود؛ خواه در موارد تعارض 

ادلّه، خواه در موارد فقدان نص و مانند آن. بنابراين هم اصول و مباني و مبادي را 

کردند هم قول  مستخرج از آنها را خوب بازگو ميکردند، هم فروع  خوب طرح مي

کردند و هم شبهات را  کردند و هم دليل آن را به خوبي بيان مي منتخب را ارائه مي
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 .1«دادند پرداختند و پاسخ مي خوب مي

 
 المحاضرات

محاضرات »ي اصول فقه ما با دو مجموعه به نام روبرو هستيم يکي  در عرصه

آيةاهلل محمّد اسحاق فيّاض که تقريرات درس خارج اصول اثر « في اصول الفقه

المحاضرات مباحث في »باشد؛ و ديگري  مي آيةاهلل حاج سيّد ابوالقاسم خوئي

الدين طاهري اصفهاني که تقريرات درس  اثر آيةاهلل حاج سيّد جالل« اصول الفقه

 ظر ما است.باشد، که موردن خارج اصول آيةاهلل حاج سيّد محمّد محقّق داماد مي

اثر اخير در سه جلد گردآوري شده و اولين و تاکنون تنها اثري است که به 

ي قم  ي علميه شکل مدوّن و منظم بيانگر آراي اصولي استاد فقه و اصول حوزه

باشد. و از اين جهت خدمت و همت آيةاهلل طاهري  آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد مي

ير است. نقش بسيار مهم محقّق داماد در تربيت نظ قابل تقدير و در نوع خود بي

ي بعد، کنجکاوي فضالء نسبت به آراي  ي قم و مراجع دوره ي علميه نخبگان حوزه

اصولي او را درپي دارد و همين امر باعث اهميت يافتن نشر اين اثر گران جايگاه 

 است.

ام به هر حال اين اثر يکي از تراث مهم اصول فقه شيعه و در جهت استحک

باشد و مسلماً اين اثر  هاي قوي و استوار فقاهت و اجتهاد شيعي مي هرچه بيشتر پايه

ي فقه و اصول و  منبعي مفيد ومعتبر براي استادان و دانشجويان و پژوهشگران حوزه

 معارف شيعي است.
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اي نسبتاً مفصل از آقاي  صفحه با مقدمه 183جلد اوّل اين کتاب در 

اي کوتاه از آيةاهلل منتظري و  يخ محمود صلواتي و نامهحجةاإلسالم والمسلمين ش

شود و پس از ورود به بحث موضوع علم  اي کوتاه از آيةاهلل طاهري شروع مي مقدمه

صفحه تأليف  112گيرد. و جلد دوّم که در  اصول تا بحث مجمل و مبين را فرا مي

ضرر و جلد سوّم گرديده از ابتداي مباحث قطع و امارات هست تا آخر تنبيهات ال 

 صفحه تنظيم گرديده از ابتداي استصحاب هست تا آخر اجتهاد و تقليد. 319که در 

و با اين حساب اين تقريرات که ظاهراً بر مبناي کفاية االصول مرحوم آخوند 

محمّدکاظم خراساني تدوين شده، در يک جلد اوّل به مباحث جلد اوّل کفايه و در 

 حث جلد دوم کفاية االصول پرداخته است.دو جلد دوّم و سوّم به مبا

اين تقريرات با قلمي مستحکم و علمي و در عين حال روان و دست يافتني 

خوبي دروس و  شود که مؤلّف گرانقدرش به خوبي ظاهر مي تأليف شده و از آن به

کلمات و ظرائف علمي و دقائق آن را ابتدا فهميده و سپس به تقرير آن با قلم شيوا 

 است. پرداخته

قمري برابر 1219الزم به ذکر است که تاريخ اتمام جلد دوم کتاب ماه شعبان 

شود نگارش اين تقريرات در حالي است که  باشد که معلوم مي شمسي مي 1289با 

 بهار از سن آيةاهلل طاهري نگذشته است. 81هنوز 

خطّ و در پايان جلد سوّم دو نمونه خطّ از آيةاهلل طاهري که در کنار آن 

آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد نيز وجود دارد آورده شده که خود بيانگر اهتمام 

 مرحوم آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد است به اين مجموعه تقريرات.

همچنيني در آخر جلد سوّم تصوير اجازات بزرگان به آيةاهلل طاهري وجود 

ي آيةاهلل شيخ  در روايت و اجازهي آيةاهلل سيّد احمد زنجاني  دارد از جمله اجازه
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محمّدحسين آل کاشف الغطاء که متضمن تأييد اجتهاد و اجازه روايت است و تأييد 

ي روايت و  اجتهاد از آيةاهلل سيّد محمّدتقي موسوي خوانساري و همچنين اجازه

ي تصدّي امور شرعيه و حسبيه از امام  تصرف در امور حسبيه از ايشان، و اجازه

در آخر کتاب فهرست آيات و فهرست روايات آورده شد. و در ختام  و خميني

اي از يک روايت از جمله رواياتي که در کتاب آمده از باب حسن ختام ذکر  فقره

 کنيم: مي

فرمايد: ال تأخُذَنّ معالم دينک من  مي امام ابوالحسن موسي بن جعفر

 .1«غير شيعتنا
 

 ة االحتمال(قبح عقاب بال بیان )عدم منجزی ى قاعده
در اين مجال ما به يکي از مباحث اصولي مطرح در کتاب المحاضرات 

پردازيم که آيا براءت عقلي ثابت است يا نه؟ و آيا احتمال تکليف منجّز است يا  مي

 نه؟

مرحوم آخوند صاحب کفايه بيان داشته: اگر شک شود در وجوب چيزي يا 

شرعاً و عقالً ترک اوّل )محتمل  در حرمت چيزي و جهتي بر آن نباشد، جايز است

 الوجوب( و فعل دوّم )محتمل الحرمة(.

 8ي اربعه. آورد که استدالل شده بر اين مطلب به ادله و در ادامه مي

وامّا العقل فإنه قد استقلّ بقبح العقوبة »دارد:  و در دليل عقلي بيان مي

ن الظفر بما کان حجة والمؤاخذة علي مخالفة التکليف المجهول، بعد الفحص واليأس ع
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عليه، فإنهما بدونها عقابٌ بال بيان و مؤاخذةٌ بال برهان، وهما قبيحان بشهادة 

 .1«الوجدان

اند  که در اين عبارت عقاب و مؤاخذه بر تکليف محتمل مجهول را قبيح دانسته

به حکم مستقل عقلي و شهادت وجدان. ولي در همين مورد برخي بزرگان از جمله 

محمّد محقّق داماد و شهيد صدر اشکال دارند؛ البته کامالًروشن است که  مرحوم سيّد

کند و اي بسا مطلب  ي در يک دليل به ديگر ادله سرايت نمي در استدالل خدشه

صحيح باشد هرچند يکي از چند دليلي که بر آن اقامه شده مخدوش باشد، لذا 

ي قبح عقاب بال بيان  در قاعده اند، هرچند ي اصوليون اصالة البراءة را پذيرفته قاطبه

 از برخي از سوي بزرگان اصوليين اشکال شده.

فرزند ايشان آيةاهلل سيّد مصطفي محقّق داماد در رابطه با پدر بيان داشته: 

ي عقاب بال بيان است. اين  دانيد که يکي از مباحث مهم علم اصول، قاعده مي»

ت. مرحوم آقاي داماد در ي عقلي و عقاليي از مسلمات علم اصول اس قاعده

تقريرات اصول خود عقالئي بودن آن را براي اولين بار زير سؤال برده و استدالل 

 .8«رسد اند که عقل مستقالً به قبح چنين عقابي نمي کرده

ق( بر 1238-1813ي آيةاهلل سيّد عبدالحسين الري ) البته ظاهراً در تعليقه

 2داماد به اين مطلب اشاره شده. رسائل قبل از آيةاهلل سيّد محمّد محقّق

ومفاد »ي بر فرائد األصول آيةاهلل سيّد عبدالحسين الري بيان شده:  در تعليقه

                                                 
 .232همان، ص .1
 .128، ص28مهرنامه، ش .8
 .818، ص8تعليقة فرائد األصول، ج .2
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أدلة البراءة ومحل النزاع فيها إنّما هو في إثبات البراءة بعد الفحص عن البيان واحراز 

بات البراءة قبل عدم البيان ال تفصيالً وال إجماالً حتّى يتحقّق موضوع البراءة، ال في إث

الفحص حتّى ينافيها قاعدة دفع الضرر المقتضيي للفحص عن البيان وترد قاعدة الدفع 

عليها، بل الورود إنّما هو لقاعدة قبح العقاب بال بيان علي قاعدة دفع الضرر ولکن هذا 

 مبني علي تمامية قبح العقاب عقالً وأما علي تقدير عدم تماميتها عقالً وإنّما لو تمّت

فإنّما هو شرعاً کما هو الحق. فال إشکال في ورودها علي قاعدة رفع الضرر مطلقاً، 

 .1«سواء اعتبرت قاعدة الدفع من باب اإللزام أو اإلرشاد إلى الحذر عن مخالفة الواقع

دانند، ولي به بيان  اي عقلي نمي که در اين عبارت قبح عقاب بال بيان را قاعده

ي دفع  اند و براءت شرعي را وارد و مقدم بر قاعده تهخويش براءت شرعي را پذيرف

 اند. ضرر دانسته

ق براي اولين بار توسط همايشي که جهت 1312که ظاهراً اين تعليقه در سال 

بزرگداشت ايشان برپا شده چاپ شده. و اينکه چنين اثري در اختيار آيةاهلل سيّد 

 8محمّد محقّق داماد بوده باشد بعيد است.

                                                 
 .818و  811ول، صسيّد عبدالحسين الري، تعليقة فرائد األص .1
استاد آيةاهلل دکتر سيد مصطفي محقّق داماد در مکتوبي که با پست الکترونيک براي اينجانب  .8

 اند: ارسال نمودند بيان داشته

 جناب حلبيان؛
کتاب آقاي الري بعد از فوت داماد چاپ شده  -1سالم. مقاله را خواندم دستتان درد نکند ضمناً: 

حسب آنچه از مقام  -8شناختند بنابراين عدم تأثر قطعي است نه بعيد.  نميو اصوالً ايشان الري را 
رهبري شنيدم نظرات صدر در چند مورد نزديک به داماد است نه يک مورد وانگهي بطوري که 

هاي درس داماد که نزد ابن عمم موسي بود زياد  خودم از ]شهيد صدر[ شنيدم فرمودند من از نوشته
 .م داماد .بهره بردم
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 آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد در بياني دارند که: به هر حال

 «.الکالم في وجود قاعدة قبح العقاب بال بيان وعدمها»

مرحوم سيّد محمّد محقّق داماد در مبحث تمسک به دليل عقل سؤالي در اصلِ 

اإلشکال في وجود هذا الحکم »نمايند:  ي قبح عقاب بال بيان مطرح مي وجود قاعده

 .1«العقاب بال بيان[ من العقل مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو يفصل بين الموارد]أي قبح 

کشد، وحتي امکان  و با اين عبارت قاعده قبح عقاب بال بيان را به چالش مي

 کند. عدم مطلق در اين قاعده را مطرح مي

استاد آيةاهلل دکتر سيّد مصطفي محقّق داماد نيز در جلد چهارم قواعد فقه 

ي قبح عقاب بال بيان آورده است: در قرن اخير  ي( در بحث از قاعده)بخش جزاي

هاي درس اصول  نوشته عقلي بودن اين قاعده مورد ترديد واقع شده است. در دست

فقه مرحوم والد چنين آمده است که هرگاه فرد مکلف پس از فحص و بررسي، 

گونه  گمان هيچ اطمينان حاصل کند که خداوند امري را بر او تکليف ننموده، بي

تکليفي ندارد و عقاب چنين شخصي در فرض خطا قبيح است؛ امّا چنانچه احتمال 

وجود تکليف و عدم وصول به خويش را بدهد مقتضاي حکم عقل تأمين خواسته و 

 8امتثال منويات الهي است.

توضيح الزم اينکه ظاهراً استاد سيّد مصطفي محقّق داماد اين عبارت را قبل 

اند نقل  هاي آيةاهلل طاهري که در اختيار داشته نوشته ر المحاضرات از دستاز انتشا

کند، زيرا خود ايشان در پاورقي راجع به تقريرات درس اصول فقه پدرشان  مي

                                                 
 .821، ص8المحاضرات، ج .1
 .81و  83، ص3سيّد مصطفي محقّق داماد، قواعد فقه، ج .8
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ي کامل توسط آيةاهلل حاج سيّد  دوره»نويسد:  آيةاهلل سيّد محمّد محقّق داماد مي

هان، تقرير شده که به دستور مرحوم ي اصف الدين طاهري اصفهاني، امام جمعه جالل

هاي بعد مورد استفاده قرار  والد همان روزها استنساخ شد و براي تدريس دوره

 .1«ها ميراث ماندگار براي ما باقي ماند گرفت. پس از رحلت ايشان همان يادداشت

ش 1221گيري ايشان از امامت جمعه سال  که با توجه به اينکه سال کناره

شار المحاضرات توسط انتشارات مبارک در اصفهان براي اولين چاپ است و سال انت

توان نتيجه گرفت که استاد محقّق داماد مطلب فوق را  باشد مي ش مي1228در سال 

 کند. هاي پدرشان قبل از چاپ کتاب المحاضرات استفاده و نقل مي نوشته از دست
 

 یزنجان ىشبیر یبیان منقول از استاد سیلد موس
چنين « ي حق الطاعة نظريه»انا جناب آقاي رضا اسالمي در کتاب محقّق تو

ي قبح عقاب  آيةاهلل سيّد موسي زنجاني از جمله کساني است که منکر قاعده»آورده: 

دانند.  ي عقلي است و حکم عقل به احتياط را صحيح مي بال بيان به عنوان يک قاعده

ي قبح عقاب  ندارد. اما قاعدهايشان معتقدند که دليلي بر صحت براءت عقلي وجود 

ي به شرط  ي ضروريه بال بيان، اگر به معناي قبح عقاب بال حجيت باشد که قضيه

ي مذکور مقتضاي حکم عقل  محمول خواهد بود و در غير اين صورت، اصل قاعده

عقاب بر مخالفتِ تکليفِ واقعيِ غير معلوم، ظلم »ي مشهور که گويند:  نيست. اما ادله

و مانند « تکليفِ واقعيِ غير معلوم، اقتضاي تحريکِ عبد را ندارد»گويند:  و يا« است

گاه  شود و سخن مشهور ادّعايي بيش نيست. آن آن، هيچ کدام دليل محسوب نمي

شود و براساس آن بايد قائل به احتياط  حکم عقل به دفع ضرر محتمل مطرح مي

                                                 
 .83ي  همان، پاورقي صفحه .1
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 شد.

محقّق داماد نيز قول به احتياط ايشان از استاد خود مرحوم آيةاهلل سيّد محمّد 

اند: از جمله نکاتي که محقّق داماد  عقلي و انکار براءت عقلي را نقل کرده و فرموده

کرد، آن بود که عقل اهداف شارع را کمتر از اهداف  در تقريب حکم عقل بيان مي

وامر کند که اگر عبد در برابر تکاليف موال و ا داند و از اين رو عقل حکم مي خود نمي

و نواهيِ محتملِ او احتياط نکند و ترک احتياط منجر به مخالفت با تکليف واقعي 

 محتمل شود، مستحق عقوبت است.

کند؛ مثالً  بينيم که انسان در راه تأمين أغراض شخصي خود احتياط مي ما مي

اگر تشنه باشد و نداند آب در کدام طرف است، به هر سويي که احتمال دستيابي به 

اي را که  کند و اگر خطري در کمين او باشد، هر وسيله ود دارد، حرکت ميآب وج

گاه عقل گويد: چگونه ممکن  گيرد. آن محتمل است از خطر جلوگيري کند، به کار مي

است اغراض موال را کمتر از اغراض شخصي به حساب آورد و اگر انسان احتمال 

اعتنا از کنار آن  است بيداد که موال چيزي از او خواسته است، چگونه ممکن 

 بگذرد؟

فرمود، آن بود که  ي ديگري که محقّق داماد در تقريب احتياط عقلي مي نکته

حتّي در مواليِ عرفي نيز قبح عقاب بال بيان جاري نيست؛ بلکه اگر مولويت موال 

تواند عبد را به دليل ترک احتياط  تمام باشد و حق اطاعت او بر عبد مسلّم شود، مي

 ع در مخالفت تکليف واقعي توبيخ کند و اين توبيخ در نظر عرف قبيح نيست.و وقو

ي اين بحث نيز مهم است، چون اگر  اند: ثمره سپس آيةاهلل زنجاني اضافه کرده

ي نقلي براي قول به احتياط يا براءت، از جهت داللت محل اشکال باشد،  ادله



 کارنامه علمی آیةالله طاهری  .............................................................................. 51

 .1«رسد گونه که ما معتقديم، نوبت به حکم عقل مي آن

 مسلک حق الطاعة )منجزیة االحتمال(
مرحوم آيةاهلل شهيد سيّد محمّدباقر صدر نيز با نقد مسلک قبح عقاب بال بيان 

که قائل است که مولويت ذاتي « مسلک حق الطاعة»اند به نام  قائل به مسلکي شده

شود، و در  موال اختصاص به تکاليف مقطوع ندارد بلکه شامل تکاليف محتمله هم مي

وهذا من مدرکات العقل العملي وهي غير »مقام استدالل به اين مسلک بيان داشته: 

مبرهنة. فکما أنّ أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرکٌ أوّليّ للعقل العملي غير 

مبرهن کذلک حدوده سعةً وضيقاً. وعليه فالقاعدة العملية األولية هي أصالة االشتغال 

يص الجادّ في ترک التحفظ علي ما تقدم في مباحث بحکم العقل ما لم يثبت الترخ

القطع. فالبدّ من الکالم عن هذا الترخيص وإمکان إثباته شرعاً وهو ما يسمي بالبراءة 

 .8«الشرعية

که در اين عبارت مرحوم شهيد محمّدباقر صدر منجزيت احتمال تکليف را 

عقلي تا هنگامي که داند و بر اين عقيده است که اين حکم  مستند به عقل علمي مي

 ترخيص از جانب شارع نيامده است و براءت شرعي ثابت نشده باقي است.

کنيم از استاد سيّد مصطفي محّق داماد که بيان  در ذيل اين مطلب نقل قولي مي

که به نجف اشرف مشرف شدم، مرحوم آيةاهلل صدر از  12من در سال »اند:  داشته

ار که االن هم در ايران هستند به بنده طريق شاگردشان شيخ محمّدحسن آموزگ

اطالع دادند که قصد دارند به ديدن بنده بيايند. ايشان به محض اينکه نشستند گفتند 

                                                 
 .883و  882ي حق الطاعة، ص رضا اسالمي، نظريه .1
 .221، ص2سيّد محمّدباقر صدر، دروس في علم االصول، ج .8
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يعني روابط ما ارثي است. بنده متوجه منظورشان نشدم. بعد « عالقتنا وراثية»که 

قا موسي ي پدر شما هستم، چون پسرعموي بنده آ ايشان گفتند که من شاگرد بالمنزله

صدر شاگرد پدر شما بودند و نسبت به داشتن چنين استادي بسيار مسرور بودند و 

اي که داشتيم موضوع  ها را در مباحثه هايي از درس ايشان داشتند. اين نوشته نوشته

ها نزد من ماند و من از آنها  بحث قرار داديم. وقتي ايشان به لبنان رفتند اين نوشته

آنجا ما متوجه شديم که ايشان بحث حق الطاعه را از تقريرات  کردم. از استفاده مي

 1اند. درس اصول پدر من استفاده کرده

اند: در سفر حج سال  همچنين استاد سيّد مصطفي محقّق داماد در جايي نوشته

الدين طاهري اصفهاني شنيدم که وقتي آقا موسي  از آيةاهلل حاج سيّد جالل 1211

هاي مرا امانت گرفت که متأسفانه  ود قسمتي از نوشتهخواست به نجف بر صدر مي

 8تاکنون به من بازنگشته است.

 تواند باشد. ولي بايد توجه داشت که اين استنتاج استاد محقّق داماد قطعي نمي

احتمال ديگري که مطرح شده اينکه مرحوم شهيد صدر در حق الطاعة متأثر 

حاني بوده باشد. چه اينکه شهيد سيّد از استادش مرحوم آيةاهلل حاج سيّد محمّد رو

وبالجملة: ال »عبدالصاحب حکيم در تقريرات درس آيةاهلل روحاني آورده است: 

سبيل إلى العقل في باب العقاب وعلي هذا ينتج لدينا إنکار حکم العقل بقبح العقاب 

 .2«بال بيان، فالقاعدة المشهورة ال أساس لها

                                                 
 .128، ص28مهرنامه، ش .1
 .81، ص3قواعد فقه، ج .8
 .331و  338، ص3منتقي األصول، ج .2
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کردند و  ر هر دو احتمال را ردّ ميهرچند برخي تالميذ مرحوم شهيد صد

 ي حق الطاعه ابتکار خود مرحوم شهيد صدر است. معتقد بودند که نظريه
 بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه یاصل قانون

حکم و اجراي مجازات بايد بر »دارد  در حقوق اصلي وجود دارد که بيان مي

دي که قانوني وجود ندارد ي آن اين است که در موار و نتيجه« اساس قانون باشد

دارد:  عقاب ما درست و قبيح است. و اصل سي و ششم قانون اساسي نيز بيان مي

حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون »

 «.باشد

حال صحبت اين است که آيا قاعده و قبح عقاب بال بيان و اصل قانوني بودن 

توان  هايي وجود دارد؟ پاسخي که اينجا مي ي است و يا تفاوتجرم و مجازات يک

داد اينکه گرچه اين دو قانون شباهت زيادي به هم دارند ولي تفاوتي که هست اين 

است که در اصل قانوني بودن جرم، شک مطرح نيست و دسترسي و علم به توام 

عد از محض قوانين مفروض است، ولي در قبح عقاب بال بيان فرض اين است که ب

شود( به دليلي دست  اند و يا قوانين از آنها استنباط مي در تمام ادله )که قوانين شرعي

دهيم. اصوليون قبح عقاب بال  نيافتيم و صرفاً شک داريم و احتمال وجود قانون مي

 کنند. بيان را براي چنين موردي استفاده مي

 
  علي سيددنا محمدد وآله ااهرينصلي اهللو

 ي(روايتي )شهادت حضرت زهرا به ولي االُدجما 31در شب 

 به پايان رسيد در اصفهان.

 الحمد هلل ربد العالمين
 



 
 
 
 

 2بررسى کتاب طهارت
 1یةالله طاهريآ

 9نعمتیمحمود 

 
 2931الدین طاهری فرزند سیلد عبدالخالق، در سال  سیلد جالل»آیةالله 

القدر، سیلد  آباد اصفهان متولد شد. او از اعقاب عالم جلیل حسین خورشیدی در محلهٔ 
د میرلوحی سبزواری اصفهانی است. تحصیالت ابتدایی را گذراند و ابتدا وارد  محمل

ل را به دست آورد و از دبیرستان  رتبهٔ  ،در کل استان ودبیرستان صارمیه شد  اول
شیخ احمد فیاض  ،صارمیه دیپلم گرفت. سپس دروس مقدماتی و سطح را از آقایان

 2911سدهی و سیلد جواد غروی در حوزه علمیه اصفهان فرا گرفت. در سال 
دتقی خوانساری، حاج  خورشیدی به قم رفت و از درس حضرات آیات سیلد محمل
دعلی اراکی بهره  د داماد، امام خمینی و شیخ محمل آقا حسین بروجردی، سیلد محمل

 گرفت.
                                                 

توسط  2966در دو مجلد به زبان عربی در موضوع فقه استداللی، در سال « کتاب الطهارة» .2
 .انتشارات مبارک، در قم منتشر شده است

 .به چاپ رسیده است 95-91، ص 2939، خرداد «انداز ایران چشم»  ٔاین مقاله در مجله .1
اصفهان و دکترای رشتٔه ادبیات فارسی دانشگاه  ى محقلق و پژوهشگر و استاد حوزه علمیه .9

 .اصفهان
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م له آشنایی کامل به ز  بان فرانسه هم داشتند.درضمن معظل
های سیاسی خود را در حمایت از نهضت امام خمینی از سال  وی فعالیت

خورشیدی آغاز کرد و پس از بازگشت به اصفهان در راه تبلیغ اهداف انقالب  2911
خورشیدی نماز جمعه را در اصفهان اقامه نمود  2912به فعالیت پرداخت و از سال 

 های مأموران رژیم پهلوی روبرو گردید. ها و ممانعت که با کارشکنی
های سخت و  او بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی شده و مورد شکنجه

کردستان تبعید گشت و نقش مؤثری در  فرسا قرار گرفت و سپس به مهابادِ  طاقت
 .روشنگری ]افکار مردم[ منطقه داشت و مورد احترام و عالقه شیعه و سنلی گردید

نظیر مردم هوشیار و انقالبی استان اصفهان  ه اصفهان با استقبال کمپس از بازگشت ب
های انقالبی و افشاگرانه  د و به سخنرانیکرروبرو شد و بار دیگر نماز جمعه را برپا 

خورشیدی او را  2915مرداد  23]خود[ علیه رژیم شاه ادامه داد. مأموران رژیم در 
آنان در  ام تاریخی مردم اصفهان و تحصن دستگیر و زندانی کردند که ]این[، باعث قی

مقابل منزل مرحوم آیةالله خادمی و شهادت جمعی از آنان و اعالم حکومت نظامی 
 در اصفهان گردید.

امام خمینی در استان  پس از پیروزی انقالب اسالمی وی به عنوان نمایندهٔ 
دم اصفهان اصفهان و امام جمعه اصفهان منصوب شد و چندین دوره نیز از طرف مر

به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد. در جریان جنگ ایران و عراق برای 
های فراوانی انجام  فعالیت ،های نبرد پشتیبانی و حمایت از رزمندگان و کمک به جبهه

ابه به  خورشیدی در منطقهٔ  2913داد و فرزند جوانش علی طاهری در سال  چزل
 شهادت رسید و مفقوداالثر شد.

چهارباغ و  خصوصًا مدرسهٔ ـ علمیه اصفهان  ای متمادی در حوزهٔ ه سال
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به تدریس خارج فقه و اصول مشغول بود و اکنون چند سالی  ـ مدرسه صدر بازار
 2گیری نموده است. است که از امامت جمعه اصفهان کناره

که تقریرات درس  1«المحاضرات مباحث فی اصول الفقه»از آثار ایشان 
 .9«قلق داماد است در سه جلد به چاپ رسیده استاستادش مرحوم مح
از وی به چاپ رسیده  ،د فقه استداللیجلل مدر دو « کتاب الطهارة»و همچنین 

به آیةالله حاج شیخ  2192است. براساس اظهارات ایشان در مالقات نیمه شعبان 
ل و صالة  اند که در فقه استداللی کتاب هادی نجفی گفته های خمس به صورت مفصل

 اند. اند که تاکنون مخطوط مانده و به چاپ نرسیده و زکات و حج را نیز نگاشته
خورشیدی برابر  2931این فقیه فقید در روز یکشنبه دوازدهم خردادماه سال 

در اصفهان به جوار رحمت حق شتافت و در روز  2191با بیست و دوم ماه رجب 
الله اش آیة مباحثه وست و همنماز توسط د شنبه چهاردهم خرداد، پس از اقامهٔ  سه

 ،آباد بر پیکر ایشان در مسجد اعظم حسین مدظلهالعظمی سیلد موسی شبیری زنجانی  
 در گلزار شهدا واقع در تخت فوالد اصفهان مدفون گردید.

                                                 
؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک 111و  119، صص 2جمعه کشور، ج دانشنامه ائمهٔ  .2

 .محاضرات و مقدمهٔ  131، ص2)استان اصفهان(، ج
د محقلق داماد است که به قلم این کتاب، تقریرات دروس اصول فقه مرحوم آ .1 یةالله سیلد محمل

انتشارات مبارک آن را در سه مجلد به چاپ  2961تلمیذش، آیةالله طاهری نوشته شد و در سال 
 .رسانید

همراه با تصحیحات مرحوم آیةالله طاهری؛ بر آن شرح حال  911، ص1ر.ک: اعالم اصفهان، ج .9
اند که در متن وارد   حاج شیخ هادی نجفی ارسال کرده، تصحیحات خود را برای آیةالله دکه آن فقی

 .شد
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 23پس از گذشت  اعلی الله مقامهالدین طاهری اصفهانی  مرحوم آیةالله سیلد جالل
القدر، مرحوم امام خمینی، متصدی  به امر قائد عظیمسال از پیروزی انقالب اسالمی 

این توفیق از سوی ساحت حق تبارک  علمیه صدر بازار شد و با افاضهٔ  تعمیر مدرسهٔ 
دهد تا اقدام به تشکیل و برپایی کالس  و تعالی، توفیق دومی هم برای او دست می

که کند  آغاز می درس نماید. از این رو، درس فقه را بنا بر استدعای طالب و فضال
تحریر   ٔبه رشتهحاصل آن، کتاب طهارت در دو مجلد است که آن را به زبان عربی 

 2.درآورد
الزم به ذ کر است که سلسله مباحث این تألیف، شرح کتاب طهارت عروة 

د کاظم یزدی است که این  نویسی براساس  در فهرست خود،الوثقی اثر فقیه، سیلد محمل
اما خوِد مؤلف در مقدمه، به این مطلب اشاره نکرده  ؛باشد میاطالعات فیپا آشکار 

 کند. عماًل تدریس خود را بر مبنای کتاب فقهی عروة الوثقی آغاز می کاست؛ لی
 کند: آن فقیه در مقدمه همین کتاب، چند مورد را گوشزد می

ـ مباحث این کتاب حاصل افاضات استاد آن فقیه راحل، مرحوم آیةالله 2
باشد که مؤلف، آن مباحث را از وجود استاد دریافت و تقریر  قلق داماد میالعظمی مح

نموده است؛ اما آنچه در این دو جلد کتاب بنا بر نوشته آن مرحوم آمده و به چاپ 
رسیده، همانا آن مباحث و مطالبی است که مسبوق ذهن او و محصول تحقیقات 

 باشد. اش می چندساله
در همان  عرض آیات و روایت معصومینای، مت ـ با بیان هر مسئله1

ویژه معاصرین دریغ نکرده و حتی  زمینه شده و از یادآوری فتاوا و استدالت فقها به

                                                 
 .21، ص2کتاب الطهارة، ج .2
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 در برخی از موارد به ادله و مبانی فقهای معاصر نیز اشاره فرموده است.
ـ به برخی از مسائل پر بحث که معرکه آرا بوده از جمله مبحث مالِقی و 9

 2ته است.مالقا پرداخ
آن به قلم آن فقیه، تقریر و نوشته شده است و در  اولیهٔ  این کتاب ـ که نسخهٔ 

اش، حجةاالسالم والمسلمین آقای حاج سیلد  حال حاضر نزد فرزند گرامی
ام ـ  محملدحسن طاهری موجود است ـ که البته اینجانب آن را ندیده و مشاهده نکرده

خورشیدی توسط انتشارات مبارک  2966برای نخسین بار، در دو مجلد، در سال 
صفحه به چاپ رسیده است. مؤلف در خالل این کتاب به ذکر منابع  316ر قم و در د

و مصادر هم مبادرت کرده است؛ اگرچه خود در مقدمه اذعان داشته است که کتاب 
نیاز بیشتری به ذ کر مستندات و حواشی دارد ولی به جهت کثرت اشتغاالت و 

 1م بپردازد.بیماری نتوانسته است بیش از این، به این امر مه
، آغاز، و 9«المیاه يفصٌل ف»فصل و با عنواِن  21مجلد نخست این کتاب در 

فصل است که  21رسد و مجلد دوم آن در  به پایان می 1«ةالنجاس لةإزا»با مبحث 
به پایان « شرائط الوضو»آغاز، و با فصِل  1«النجس يکیفیة الصلوة ف»با فصِل 

 آید. می

                                                 
 .21و  21، ص 2کتاب الطهارة، ج .2
 .21، ص2کتاب الطهارة، ج .1
 .ها از نظر فقه میاه: اقسام آب .9
 .برطرف کردن نجاست و ناپاکِی ظاهری .1
 .چگونگی ادای نماز در نجس .1
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ل مطابق با کتاب فقهی عروة الوثقی بحث را مؤلِ  ف در فصل یکم از مجلد اول
گاه پس از بیان مطالبی در  کند و آن با تقسیم آب به دو قسم مطلق و مضاف آغاز می

شمارد و به بیان طهارت آب  دو صفحه، مبحث آب مطلق را آغاز و اقسام آن را برمی
کتاب عروة پس از آن، با ذکر مسائل پردازد و  کننده[ بودن آن می و مطِهر ]=پاک

الوثقی از مسئله یکم، به شرح و استدالل و بیان اختالفات در مسئله و اعالن نظر 
اجمال و اختصار، با متن این کتاب و  پردازد. برای این که خواننده، به گونهٔ  می

  ِو پاسخ دچگونگی عنواِن مبحث و ورود به بحث و نحوه استدالل مؤلف، و ذکر ایرا
رسد اشاره به موضوعی از موضوعات این تألیف خالی از  به آن آشنا شود، به نظر می

لطف نبوده؛ بلکه مفید و مثمر ثمر هم باشد. الزم به ذکر است که چگونگی عمل، 
خواهد بود. بدین منظور از  1و التنقیح 2مطابقت یک فرع فقهی با کتاب مصباح الفقیه

ض عنوان ثبوت نجاست، برای آب، توسطل خبر فصل ماِء البئر ]= آب چاه[ متعر
خبر یک  کنیم. به عبارت دیگر، آیا نجاست آب چاه به واسطهٔ  عادِل واحد آغاز می

دکاظم یزدی در عروة  عادل ثابت می شود یا نه؟ این مسئله را مرحوم آیةالله سیلد محمل
 کند. صفحه پیرامون آن بحث می 22  ِخاللالوثقی مطرح فرموده و مرحوم مؤلف 

ن، نخست مسئله را طرح و ترجمه کرده و سپس مباحث پیرامون آن را ایبنابر
 مطرح خواهیم کرد.

: تثبُُت نجاسةُ الماِء کَغَیره، بالعلم وبالبیلنَِة وبالعدِل الواحِد َعلی إشکاٍل 6مسئله
                                                 

المؤسسة الجعفریة »مصباح الفقیه اثر فقیه اصولی شیخ آقا رضا همدانی است. این کتاب توسط  .2
 .قمری به چاپ رسیده است 2125در شهر مقدس قم در سال « إلحیاء التراث

، تقریرات مرحوم آیةالله سیلد ابوالقاسم خوئی است که توسط «التنقیح فی شرح العروة الوثقی» .1
 .چاپ شده است ةسالمیالخوئی اإل ةو توسط مؤسس ،میرزا علی غروی تألیفآیةالله شهید شیخ 
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 2فیِه االحتیاُط. كَ ال یُترَ 
بیلنه و خبر دادِن ترجمه: نجاست آب چاه همچون دیگر اقساِم آن، با علم و 

 شود با وجود اشکالی در آن، که نباید احتیاط در آن ترک شود. یک عادل ثابت می
کند که: َهل تَثْبُُت نجاسةُ  مؤلف پس از عنوان مسئله، این سؤال را مطرح می
شود  یک عادل ثابت می 1الماِء بالعدِل الواحِد ]َأْم ال[؟ آیا نجاست آب چاه با ِاخبارِ 

گوید: بحث و  از طرح این پرسش در ادامه به نقل از برخی از اعالم مییا نه؟ پس 
 فحص پیرامون این پرسش از سه جهت قابل جست و جو و بررسی است.

ک به نفس دلیل حجیت خبر واحد در شبهه حکمیه برای  جهت نخست: تمسل
 اثبات حجیت خبر واحد در شبهه موضوعیه نیاز به دو تقریب و بیان دارد.

ل: ادعا شود که شبهه حکمیه در حقیقت، به شبههٔ ـ تقری2 موضوعیه  ب اول
موضوعیه خواهد  حکمیه، دلیل شبههٔ  کند و درنیتجه دلیل حجیت در شبههٔ  رجوع می

حکمیه از حکم کلِی االهی، در ابتدا خبر از وجوب قرائت  بود. مثاًل زراره در شبههٔ 
که مصداِق کبرای حجیِت ظهور  دهد بلکه خبر از ظهور کالم امام می ؛دهد سوره نمی

مؤلف  9گونه، خبر زراره در حقیقت ِاخبار از موضوع است. است در شرع؛ پس بدین
، کالم صاحب «عروةال  ِشرح يف بحوٌث »پس از طرح این جهت، به نقل از کتاب 

                                                 
دحسین امراللهی  .2 ر.ک: شرح العروة الوثقی )آیةالله شیخ مرتضی حائری یزدی با تحقیق شیخ محمل

، مسئله 211، ص 2الدین طاهری(، ج )مرحوم سیلد جالل« کتاب الطهارة»و  926، ص2یزدی(، ج
6. 
 .دادنآگاهی  ،خبر دادن .1
 .61، ص1، ج«العروة  ِشرح يبحوٌث ف»به نقل از  216و  211، ص 2ر.ک: کتاب الطهارة، ج .9
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متذکر شده و « عروةبُُحوٌث فی شرِح ال»را در تأیید کالم  2«عروةُمْستَمِسک ال»کتاب 
: همین تقریب را صاحب مستمسک ـ سیلد محسن حکیم ـ برای اثبات گوید می

بلکه اگر از قبیل خبر  ؛اما نه مطلقاً  ،کند بیان می حجیت خبر واحد در شبهه موضوعیهٔ 
اجتهاد شخص یا وثقات راوی باشد. مراد از عموِم داِل بر حجیت خبر در احکام  از

شود چه با مدلوِل مطابقی یا  میکلیه، آن عموماتی است که منجر به حکم کلی 
اش، اخبار از  التزامی و خبر عادل از اجتهاد شخص اگرچه به لحاظ مدلول مطابقی

ای است که  اش ثبوت حکم واقعی کللی موضوع خارجی است ولکن مدلول التزامی
گونه است که با مدلول  شود و خبر زراره هم همین نظر مجتهد منجر به آن می

دهد، وبا مدلول  میـ ، است  که همان کالم امام ـ از موضوع اش ِاخبار مطابقی
تفاوتی بین دو خبر  ،یجه در حجیتتدهد که درن اش ِاخبار از حکم کلی می التزامی

دارد که: کالم صاحب  نیست. پس از نقل کالم مستمسک نظر خود را بیان می
ارت دیگر این اخبار آحاد احکام کلیه جاری و ساری است. به عب مستمسک در همهٔ 

شان ِاخبار از  است، و طبق مدلوِل التزامی اخبار از موضوع، یعنی کالم امام
احکام کلیه است که سرانجام، نفِس دلیل حجیت اخبار آحاد در احکام، دلیِل حجیِت 

 1اخبار آحاد در موضوعات است.
: نویسد همین عقیده مؤلف را داشته است. او می اعلی الله مقامهمرحوم خویی 

ًة ف المعروُف اَن خبر الواحِد ال یکونُ » یته  يحجل الموضوعاِت، َوَذَهَب جماَعٌة إلی حجل
ٌة ف  يباِره فتوهذا هو الصحیُح، والدلیُل علی اع  ِاألحکام يفیها، کما هو حجل

                                                 
 .اثر آیةالله سیلد محسن حکیم .2
 .216، ص2ر.ک: کتاب الطهارة، ج .1
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یتِ   2... . ِحکاماألَ  يه فالموضوعاِت، هو الدلیُل علی حجل
ی به مالک اولویت عرفیه ،ـ تقریب دوم1  يبُحوٌث ف»است به نقل از  تعدل
دهد که اگر موال در رساندن  گونه رأی می بدین بیان که: عرف این« عروةشرح ال

کند ـ اگرچه در امتثال  یا نفی آن احکام بر خبر واحد اعتماد و تکیه می ،احکام کلی
گردد ـ در رساندن موضوع و نفی  شماری بر آن مترتب می و عدم امتثال، وقایع بی

کند. این  گردد ـ بر آن خبر تکیه و اعتماد می آن هم ـ اگرچه واقعه بر آن مترتب می
دهد که حجیت  حجیت خبر واحد دست میای را در دلیل  اولویت، داللت التزامیه

 1شود. خبر در موضوعات هم، توسط آن ثابت می
حکمیه فی  جهت دوم: این ادعا است که دلیل حجیت خبر واحد در شبههٔ 

این حجیت،  گیرد. البته باید ادلهٔ  موضوعیه را هم از حیث اطالق دربر می نفسه، شبههٔ 
 موضوعیه را مالحظه کرد: یعنی حجیت شبههٔ 

شود و آن را  موضوعیه می شک و اشکال، شامل شبههٔ  عقالئیه که بی ـ سیرهٔ 2
 9گیرد. دربرمی

نویسد: ... والعمدُة  عقالئیه اشاره کرده است. او می مرحوم خویی بدین سیرهٔ 
ما  يدوَن علی أخبار اآلحاِد فهو السیرُة العقالئیةُ القطعیةُ ألنَُهْم ال یزالوَن یَْعتَمِ  كذل يف

ْمضاًة ، َفتَکوُن حَجًة مُ ةِ الشریعة المقَدسَ  يإلی معاِشِهْم ومعاِدِهْم وحیَث لَم یُْرَدْع ف یرِجعُ 
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 2. ِبین الموضوعاِت واألحکام كذل يال فرٍق فبِ   ِعالشارِ  لِ بَ ن قِ مِ 
مرحوم حاج آقا رضا همدانی در  ،کند عقالئیه را نقل می فقیه دیگری که سیرهٔ 

 مصباح الفقیه است.
نظریه مرحوم همدانی را نقل کرده و بر آن ایراد  عروةاب مدارک الصاحب کت

 يستقراُر سیَرِة العقالِء کما فإکنیم: الثامُن  وارد کرده است که به عبارت او اشاره می
یاتِ  يف الثقاتِ  خبارِ أ، َعلَی االعتماِد علی يمصباِح الفقیِه للفقیِه الهمدان ال  ياللت الحسل

ا یتعلَُق بِ  دّ تَ عْ یتطَرُق فیها احتمالُ الخطاِء احتماالً یُ   ْت سَ یْ ولَ  مْ هِ ومعادِ  مْ هِ معاشِ به لدیهم ممل
یة خبر الثلقة لدی الع یةِ قحجل سیرُة  نا استقَرْت ن هُ ومِ  األلفاظِ  رِ ظواهِ  الء إالل کحجل

، بل كعن ذل مْ هُ ردعُ   ِمن الشارع ْت ولم یثبُ  من الثقاتِ  مْ هِ دینِ   ِممعالِ  خذِ أعلی  ةِ المتشِرعَ 
یةِ عَ  البحثِ  عندَ   ِاألصول يف كکما تقَرر ذل كثبت تقریهم علی ذل . دِ الواحِ  خبرِ  ن حجل

 1.هعلِو مقامِ  يف زیدَ ه نتهی کالمُ إ
کند و  اما مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی به بیان فقیه همدانی ایراد وارد می

 يف والعبیدَ  يالموال بینَ  ما کانَ  يَم من السیرِة هو فگوید: وفیه انل القدَر المسلل  می
ا ال طریقَ  تشخیصِ  نائیًا عن  ن کانَ خصوصًا مَ   ِغالبًا إلی العلم مرادات الموالی ممل

لت يالموال یات ال ا فی إثبات الحسل بها، فارتکاز العقالء   ِغالبًا إلی العلم لها طریقٌ  يو أمل
 مقامَ  نةِ یِ البَ  هو عدم االعتماد إالل علی العلم بها کما ال یخفی. نعم جعل الشارع قیامَ 

 المسلمینَ   ِأو سوق يعلی ما سیأتِ  الیدِ  يأو أخباِر ذ كذل يتعبدًا لمصلحٍة رآها ف  ِالعلم
ا قامَ  كذل وأمثالِ   نهوضِ  عدمُ  ، فاالنصاُف  ِمالعل بغیرِ  الموضوعاتِ  علی ثبوتِ  الدلیلُ  ممل

                                                 
 .161و  161، ص 1ی شرح العروة الوثقی، جیر.ک: التنقیح ف .2
 .216، ص2العروة، ج كر.ک: مدار .1
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ن جمٌع مِ  بَ هَ ذَ  كولعلله لذل الواحدِ  العدلِ  بأخبارِ  بثوبِت النجاسةِ  للقولِ  هذه األمورِ 
و ها ال یخلُ ثبوتِ  بعدمِ  إنله المشهوٌر فالقولُ  ل قیلَ ها، بَ ثبوتِ  والُمتََأِخریَن إلی عدمِ  القدماءِ 

ُ مِ   2.مُ العالِ  ن رجحاٍن والله
عقالئیه نقل کرده است، یکی خبر مسعدة  ردع و ردل سیرهٔ  مؤلف، دو روایت در

کند که به اولین آن  نقل می 9دیگری روایت عبدالله بن سلیمان ، و1ةبن صدق
 پردازم. می

ها للشبهِة الموضوعیِة إلْحَدی عن إطالقِ  دعوی الردِع  يف گوید: ... إنلما الکالمُ 
موضوعیه  شبههٔ  نیست که دربرگیرندهٔ عقالئیه  الروایَتَْیِن. یعنی: اشکالی در سیرهٔ 

 مذکوره، شبههٔ  ست که اطالق سیرهٔ ا باشد. اما کالم و بحث در مورد این ادعا می
سازد که همان خبر مسعده  موضوعیه را به دلیل وجود دو روایت، ردع و مردود می

 1باشد.
السیرَة  واحٍد منهم انَ  ن غیرِ کما عَ  یتوَهمُ  دْ قَ ه است: وَ فرمودمرحوم خوئی هم 

ها علی هذا واألشیاُء کلّ : »هن قولِ ِل روایِة مسعدَة الُمتََقَدَمِة مِ یْ ذَ  يمردوعٌة بما َوَرَد ف
لنةُ حیُث َحَصَر ما یثبُُت به الشیُء فقُ أم تَ  كغیُر ذل كحتی یستبیَن ل ي وُم به البَی
لنٍَة علیه، فلو کان خبُر العادل کال  ِاالستنابة وقیام َ بَ معتبرًا شرعًا لَ  ةِ نَ یِ بَ البَی  1... .ةال محال هنَ ی

                                                 
 .213و  216، ص 2ر.ک: مدارک العروة، ج .2
ق(، مجلد ششم 2115ر.ک: وسائل الشیعة )مؤسسة األعلمی للمطبوعات، بیروت، الطعة األولی،  .1

 .1، ح1، باب 911(، ص21و  22)جزء 
 .1، ح62، باب 13(، ص26و  25ر.ک: وسائل الشیعة، مجلد نهم )جزء  .9
 .215، ص2ر.ک: کتاب الطهارة، ج .1
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کند و آن را رادع سیره  مرحوم مؤلف فقید با پنج وجه، این روایت را رد می
ن دعوی نویسد: ... والجواُب عَ  داند، نخست به خاطر ضعف سند. او می عقالئیه نمی

لِ  نُ مکِ یُ  هذا الخبرِ ن السیرِة بِ عَ  المذکورةِ  عیةِ الرادِ   2... .ةِ ِد الروایَ نَ ضعُف سَ  :بوجوٍه، االول
کند و در وجه دوم گوید:  مرحوم خوئی با چهار وجه این روایت را رد می

 1ِفها... .عْ َض لِ  ةِ الروایَة غیُر صالحٍة للرادعیَ  وثانیًا انَ 
اما چهار وجه دیگری که مرحوم آیةالله طاهری برای نفی رادعیت خبر مسعده 

 بیان داشته است عبارتند از:
 ر سند روایت صحیح باشد، برای اثبات ردع کافی نیست؛ زیرا سیرهٔ ـ اگ2

 9کند. ای را برای اثبات نسِخ این سیره مطالبه می عقالئیه بیانات عدیده
 1نه در خبر، حمل بر معنی لغوی بشود، یعنی به معنی کاشفیَ ـ اگر لفظ بَ 1

و اشکال باشد و بر معنی اصطالحی نزد متشرعه حمل نشود، این خود دارای د
به معنی اصطالحی بیلنه؛  شود یکی: صدور روایت در عصر حضرت صادق می

 به عبارت دیگر در عصر حضرت صادق؛ یعنی شهادِت دو عادل، مرتکز بوده
طور ارتکازی به  بیلنه به معنی اصطالحی، یعنی دو گواِه عادل بوده، که این معنی به

 کرده است. ذهن خطور می
کنند؛  با یکدیگر تقابل می« ه البَیِنةُ اَْو تَقُوُم بِ »و « یَْستَبینُ »ل عدو دیگر آن که ف

                                                 
 .215، ص2ک: کتاب الطهارة، جر. .2
 .161، ص1ر.ک: التنقیح فی شرح العروة، ج .1
 .215، ص2ر.ک: کتاب الطهارة، ج .9
 .الکاِشف البَیِنه بمعنیه  .1
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ولی  ،پس اگر حمل بر معنی لغوی بشود، وجهی برای تقابل بین آن دو نخواهد بود
اگر بر معنی اصطالحی حمل شود این وجه باقی خواهد بود و بین آن دو، تقابل 

 2وجود خواهد داشت.
 خبرِ  يف کند: الوجُه الرابُع اَن الغایةَ  بیان می ـ وجه چهارم را بدین عبارت9

یةِ  ودلیلِ   ِللعلم ةِ قَ ی )االستبانة( المساوِ علی عنوانَ  مشتملةٌ  مسعدةَ  ـ وهو  الخبرِ  حجل
دعُ  مصداقًا للغایِة ومعه ال یعقلُ  ، فیکونُ علمًا بالتعبلدِ  دِ الواحِ  ـ یجعُل خبرَ  السیرةُ   الرل

 المحکومِ  دلیلِ  يقرینٌة ف مْ قُ عرفًا لو لم تَ  إنلما تتمّ  الحکومةَ  باطالٍق المغیلا ویرد علیه انَ 
 يجعل ف لو حَظ بما هو علٌم ووجدانٌی خاصًة کما فی المقام، فانل العلمَ  العلمَ  نَ أعلی 

َ  البیلنةِ  لِ مقابِ  المولی  ها قرینةٌ عرفًا علی أنَ فسِ نَ بِ  ةُ لَ وهذه المقابَ  يّ دعلٌم تعبل  يَ ه يتال
 1عن التوسعِة بالحکومِة. أبیه حٍو یَ نَ بِ  يالوجدانِ  الفردِ  خصوَص   ِالعلم يف َظ الحَ 

مساوی با علم ـ که همان علم  که شامل دو عنواِن استبانهٔ  ةغایة در خبر مسعد
شود، خبر واحد را تبدیل به  می است ـ و دلیِل حجیِت خبر یا همان سیره ]عقالئیه[

گردد و با وجود این مصداق،  مصداِق غایت میگرداند که درنتیجه  علم تعبدی می
 ردْع به سبب اطالق مغیلا معقول نخواهد بود.

 دارد: را بدین گونه بیان می ةـ مؤلف در وجه پنجم، نفی رادعیِت خبر مسعد1
ًة عن رادعَ  ْن تکونَ  أ نُ مکِ روایَة مسعدَة ال یُ  ن انَ ما قیل مِ  :الوجُه الخامس

یةِ  السیرةِ  َ  لثقةِ ا خبرِ  علی حجل نه أْن مِ  مَ زِ ن السیرِة لَ عَ  ْت الثقِة، فلو ردعَ  ها خبرُ فسِ نَ ها بِ الن
 مسعدَة عن العملِ  ها وفیه انل المدعی ردُع خبرِ تِ حجیَ  منه عدمُ  لزمُ یَ ها، فَ فسِ ن نَ عَ  عَ تردَ 

                                                 
 .215، ص2ر.ک: کتاب الطهارة، ج .2
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الحکمیِة ال  الشبهةِ  يف مسعدَة نفسه خبرٌ  ، وخبرُ الموضوعیةِ  الشبهاتِ  يف بالخبرِ 
 2ْدُع.ه الرل لُ مَ شْ الموضوعیلِة، فال یَ 

دارد: کسی که  مؤلف در توضیح این وجه، این تقریر را بدین گونه بیان می
مورد اطمینان  سیره بر حجیت خبر فرد ثقهٔ  تواند رادِع  نمی هروایت مسعد ،قائل است

در این  به این خاطر است که روایت مسعده، خودش خبر فرد ثقه است که ،باشد
آید که خودش، خودش را ردع کند  صورت اگر از سیره ]عقالئیه[ َرْدع کند، الزم می

کنیم و ایراد وارد  آید. ما این را منع می و درنتیجه عدِم حجیت روایت مسعده پیش می
ا، ردع و رِد خبر مسعده است، از عمل در شبهاِت ایین به اکنیم ب می ن که مَدعل

موضوعیه؛  حکمیه است نه شبههٔ  ده، خبر در شبههٔ موضوعیه، و نفس خبر مسع
 شود ]و سیره به قوت خود باقی است[. درنتیجه ردع، شامل سیره نمی

 ،عادل در موضوعات خبرِ  حجیتِ  است: در این که شاملِ  1نَبَأ جهت سوم: آیهٔ 

                                                 
 .216، ص2کتاب الطهارة، ج .2
 2951دارالتفسیر، چاپ  ةالعروة الوثقی ]مؤسس ك. صاحب مستمس6سوره حجرات، آیه  .1

النبأ فداللتها علی حجیة خبر العادل محل إشکال  ةُ ا آی[ گوید: وأمل 136، ص2خورشیدی، ج
فیها أولی  ن المفهومعمشهور ولو سلمت فیتعارض مفهومها مع الحصر فی روایة مسعدة، ورفع الید 

ة مستهجن، ألن العدل جزء البینة، ولو کان من تخصیص الروایة، ألن عطف خبر العدل علی البین
الثقة  یظهر أن عموم حجیة خبر كتعین االقتصار علیه دون البینة، کما ال یخفی. ومن ذل ة،خبره حج

ـ من بناء العقالء وغیره ـ فتخصیصه أولی من تخصیص الروایة.  تمل  وفی األحکام والموضوعات، ل
ه وارده ال معارضه وکذا الکالم فی خصوص روایة عبدالله بن ها بالنسبة إلی بناء العقالء رادععلی أنل 

عموم حجیة البینة فیها فالحظ وتأمل.  ةسلیمان فی اثبات النجاسة، بناء علی ما عرفت من استفاد
 .، وان المتعین المنع من القبول«شکالإعلی »تعرف الوجه فی قول المصنف:  كومن ذل
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]و در موضوعات  2هیچ سخن و اشکالی نیست ،بنابراین که مفهومش تمام باشد
 شود[. شامل حجیت خبر عادل می

نبأ استدالل کرده است: بَْل یمِکُن أْن یستدلَ  مرحوم خوئی نیز به مفهوم آیهٔ 
یة إخبارِ  أْن یکوَن لها  النبأ علی تقدیرِ  ةِ آی بمفهومِ  الموضوعاتِ  يف العادلِ  علی حجل

 1مفهوٌم.
دارد: وإنلما الجدیُر  می اما مؤلف آنچه را که سزاوار بحث و فحص است، بیان

بالبحِث وجوُد هذا النحِو من المفهوم لآلیة أوالً وعالُج المعارضِة بینها وبیَن خبر 
 9مسعدة ثانیًا.

گونه  دارد و این پس از مشخص شدن مدار بحث، در ادامه نظر خود را بیان می
مُ  األصولِ  يدهد: َوقَْد بیَنا ف راه حل ارائه می علی اآلیِة إذا کانَْت أخَص  اَن الروایَة تقدل

ا إذا کانَْت المعاَرَض   العموِم من وجٍه، فالکتاُب مقَدٌم َوَسقََط الَخبَُر. حوِ نَ بِ  ةُ مطلقًا، وأمل
ایم: در صورتی که  توضیح مؤلف: در علم اصول فقه روشن کرده و گفته

ن آیه و شود، ولی اگر معارضه ]میا بر آیه مقدم می ،روایت، عام و خاص مطلق باشد
گردد و خبر  عام و خاص ِمْن وجه باشد، کتاب ]و آیه[ مقدم می روایت[ به گونهٔ 

 شود. ساقط می
حکمیه با  از این پس، مؤلف احتجاج بر حجیت خبر عادِل واحد را در شبههٔ 

رساند. ]متن روایت: َوأخبََرنا  به پایان می اشاره به فرمایش حضرت امام باقر

                                                 
 .216، ص2کتاب الطهارة، ج .2
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دٍ أحمُد بن إسحاَق انله  العمرّی َوابنُه ثِقتان، »، فقال له: كعن مثل ذل سأل أبامحمل
، فاسَمْع لَُهما وأِطْعُهما، یَقُوالنِ  ي، َفَعنِ كیَُؤِدیاِن وما قاال ل ي، َفَعنل يعنل  كفما أَدیا إلی

 .2...[فانَُهما الثقتاِن المأمونانِ 
یةِ  المستدلِ  اینک متِن کتاب الطهارة: رابُعها: بعُض األخبارِ   خبرِ  بها علی حجل

 یانِ دِ ؤَ یُ  ينل عَ ، فما أَدیا فَ تانِ قَ ه ثِ وابنُ  يُ : العمرمثل قوله الحکمیةِ  الشبهةِ  يف دِ الواحِ 
یا عنل  ـ لُهما ثقتانِ  یؤدیلانِ  ينل عَ فَ  يفانَه بحکم أْن یقال: الَعْمری وابنُه کلل شیٍء أدل ، الن

 قبولَ  الذهنِ  يف زُ کِ یرتَ « بأنلهما ثقتانِ »والتعلیل « یؤدیلانِ  يفعنل »قوله  بینَ  ةِ فبالمناسبَ 
 1.لْ مَ أَ تَ ـ ، فَ  الموضوعاتِ  يم فأ  ِاألحکام يمطلقًا ـ سواٌء کان ف ةِ قَ الثِ  قولِ 

که فرمود: َعْمری  توضیح: برخی از اخبار، همچون خبر مروی از امام باقر
یت کنند، از من و پسرش، هر دو مورد اطمینان هستند و هرچه که بگویند و روا

اند گویا در حکم این است که فرموده باشد: هر چیزی که َعمری و  روایت کرده
مورد اطمینان و وثوق  ،پسرش از من به شما برسانند، گویا از من است؛ زیرا آن دو

یَُؤِدیاِن و در آن تعلیل که فرمود: َفإنَُهما ثِقَتاِن،  يهستند، پس میان این که فرمود: َفَعنِ 
ناسبتی وجود دارد و با توجه به این مناسبت، بالفاصله به ذهن این مطلب خطور م

کند که قول و خبر فرِد ثقه، ـ هم در احکام و هم در موضوعات ـ قابِل قبول  می
 است.

تا اینجا استدالل مرحوم مؤلف برای اثبات حجیت قوِل عادِل واحد در 
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بیانی دارد بر این اساس که  رسد. مرحوم خویی موضوعات و احکام به پایان می
اخباری که در موارد  استدالل بر حجیت خبر در موضوعات خارجیه به واسطهٔ 

 2خاصی وارد و صادر شده است در غایِت اشکال، و بسیار دشوار است.
مؤلف در پایان استدالل خود، دست به ذکر روایات حجیت خبر واحد در 

از باب نمونه، نخستین و  رساند. خبر می 21زند که تعداد آنها را به  موضوعات می
 .دکن استشهادًا مطرح می به نقل از حضرت صادق بَ هَ روایت را از معاویة بن وَ 

 يُجَرٍذ ]=موش[ ماَت ف يف عبدالله  ين أبعَ  بَ هَ منها: روایة معاویة بن وَ 
ا الَسَمُن والَعَسُل، فیؤَخُذ الجُ أو َعَسٍل،  َزیٍت أو َسمنٍ  ه والَزْیُت وما حولَ  ذُ رَ فقالَ أمل

 1یُْستَْصبَُح بِه.
البته او به روایت عیسی بن عبدالله هاشمی، از پدرش و او هم از جدش به 

فرموده: الُمَؤِذُن ُمؤتََمٌن  کند که حضرت علی اشاره می نقل از امام علی
روایت که از این  کند مبنی بر این ، و سپس به آن ایرادی وارد می9«واإلماُم ضاِمنٌ 

خبر  که حجیت به مالحظهٔ  توان استنباِط وثاقت کرد و این خود دلیل است بر این نمی
آورنده عادل یا ثقه نیست و ربطی به موضوع بحث ندارد و از محِل کالم خارج 

 1است.
 :مرحوم خویی هم درباره احادیث اذاِن مؤذلن، بیانی دارد
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ا َوَرَد ف كذل وغیرِ  ؤِذِن الثقةِ المُ  علی أذانِ  جواِز االعتمادِ  يوما َوَرَد ف»  يممل
الموارِد خاَصًة وال  كتل يالثقِة ف ، هو اعتباُر خبرِ كما یثبُُت بذل موارَد ُمَعیَنٍة. فإنل غایةَ 

ه هو السیرُة العقالئیةُ وهی کما مَر اعتبارِ  يها، والعمدُة فعنها إلی غیرِ  يیمکُن التعد
حجیِة الخبر ألَن  يبل وعلیها ال نَعتَبُِر العدالَة أیضًا ف، ِردٍ غیُر ُمختَصٍة بَمْوِرٍد دوَن َموْ 

 كتار وغیرِ  يُر ُمتََجنِبًا عن المعاصال یَُخِصصوَن اعتباَره بما إذا کان المخبِ  العقالءَ 
وثوقًا به وإن کاَن فاِسقًا أو خارجًا عن مَ  رِ المخبِ  ، إذ المداُر عندُهْم علی کونِ للواجباتِ 
ِزَم أْن یکوَن المخبِ  يأیضًا ف يل وال نعتَبُِر الوثوَق الِفعلِ المذهِب، بَ  ُر إخباِره، فاَن الالل

 للسامِع فعاًل أم لم یُِفْده. ه سواًء أَفاَد إخباُره الوثوقَ سِ فْ نَ  يه فموثوقًا بِ 
 كومع ذل الموضوعاتِ  يف العدلِ  خبرِ  اعتبارِ  يوکیف کاَن، فال ینبَِغی االشکالُ ف

 2«.فاألولی رعایَةُ االحتیاطِ 
مؤلف، در پایان هم به چند روایت دیگر برای استدالل به عدم حجیت خبر 

د بن مسلم است: قال َسألتُُه عن  ثقه واحد اشاره می کند. یکی از آنها روایت محمل
هُد مرضیًا لم إن کان الشا ه قالَ قَ تَ عْ أَ  أحُدهم اَن المیَت  دَ هِ شَ ، فَ بیَن نفرٍ  مملوکاً  كَ رَ رُجل تَ 

 1.ةِ ثَ رَ وَ ما کاَن للَ  يیُْضَمْن وجاَزْت شهاَدتُه ویستسعی العبد ف
که:  دارد، مهم است و آن این مطلبی که مؤلف پس از نقل این روایات بیان می

ا یتخیلُل داللتُه علی عدم حجیِة قوِل الثقِة ولکَن   ِوهذا أیضًا بعُض ما َوَقْفنا علیه ممل
ا ف ةِ الثقَ   ِحجیِة قول عدمِ  ه علیالحَق داللتُ  ِد بن   ِـ مثل  ِورِد التخاُصممَ  يإمل روایِة محمل

غیَر روایِة علیل بن  بقیِة الروایاتِ  ـ مثلِ   ِالطالِق ومسألِة الفُُروج ردِ وْ مَ  يو فأـ  حمرانَ 
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 جعفر ، وهذه الروایةُ ال تُدلّ علی عدم قبول قَول الثقِة کما ال یخفی، فتُصبُِح الروایاُت 
یةِ  ن موارَد عدیدٍة یمکُن إلغاُء الخصوصیِة فیها خالیًة عَ  يالثقِة ف قولِ  الدالَةُ علی حجل

وبالعدِل الواحِد علی إشکاٍل »المعارٍض وعلی هذا یوَرُد علی الَسیلِد الماتن عند قوله: 
فیه  ال إشکالَ  دِ الواحِ  العدلِ  حجیَة قولِ  نَ أبأنله مضافًا إلی « فیه االحتیاط كُ رَ ال یُتْ 

یةُ   2موِرِد النفوِس والفُُروِج َواألمواِل. غیرِ  يقوِل الثقِة أیضًا ف أصاًل، بل األقوی حجل
یعنی: این روایات برخی از آن اخباری است که پنداشته شده است داللت بر 

کنند؛ اما حق این است که داللت بر عدم حجیت قول ثقه  عدم حجیت قول ثقه می
د بن حمران ـ ، یا در مورد طالق و دارند یا در مور د تخاصم ـ مانند روایت محمل

ناموس ـ مانند دیگر روایات جز روایت علی بن جعفر ـ و روشن است که  مسئلهٔ 
روایات در موارد بسیاری  ،کند. بنابراین این روایت داللت بر عدم قبول قول ثقه نمی

صیت در آنها ممکن است تا داللت بر حجیت قول فرِد ثقه دارد که دور افکندن خصو
الوثقی مرحوم سیلد  ةتوان بر مؤلف عرو خالی از معارض بمانند. با این بیان می

دکاظم یزدی این ایراد را وارد کرد که در مسئله ششم فرمود:  نجاست آب چاه »محمل
اگرچه این گفته خالی از اشکال نیست و باید  ؛شود خبر یک فرد ثابت می به واسطهٔ 

که حجیت قوِل یک فرِد عادل هیچ اشکالی ندارد بلکه از  ، عالوه بر این«احتیاط کرد
این باالتر، بنابر اقوی، قول فرِد ثقه در غیر از موارد جان و ناموس و امواِل مردم، 

 حجیت دارد.
 3/12/93والحمدلله رب العالمین ـ 
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