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ادامـهتحصیـلنزدفاضلاردکانیبـهکربالرفتواردکانی
طـینامـهایویرابـهحوزهسـامرابـهسرپرسـتیمیرزای

شـیرازیمعرفیکرد.
میـرزابـاخوشـروییایشـانراپذیرفـتوزمینـهاسـکانو
تعلیـموتربیـتویرافراهـمکردوبـهاوگفت:آقایفاضل
راجعبهشـماجورینوشـتهاسـتکهمنبهشـمااخالص
پیـداکـردمو)پیشازآمادهشـدنحجرهدرمدرسـه(اورا
دربیرونـیمنـزلجـایدادومـادرشرانزدهمسـرخودبه

اندرونیفرسـتاد.۲

بازتاب مكتب سامرا 
در سيره تر�يتی و آموزشی
 شيخ عبدالكر�م حائری 
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 تکلیف محوری
 میرزای شـیرازی برای هدفی 

بزرگ تـر حـوزه مرکـزی و پرطلبه 

نجـف را بـه قصد سـامرا ترک کرد 

و حـاج شـیخ نیـز در پـی ادای 

تکلیـف بـود. او بـاوری دیـن را 

نیازمنـد  کـه  می دیـد  بی پنـاه 

سـربازانی متعهـد و در صحنه اند 

و ایـن مهـم را در تربیـت طـاب 

دیـد. بـرای ایـن هـدف از کربـا 

اندیشـه  در  ایـران شـد.  راهـی 

مرجعیـت نیـز نبـود؛ بلکـه در پـی رسـالتی بـود 

کـه؛ بایـد بـه خوبـی انجـام بگیـرد.

آقـا جمـال گلپایگانـی )1295-1377ق( از 

شـاگردان میـرزای دوم )1338ق( در ایـن بـاره 

چنیـن گفتـه اسـت:

»… بـا آقـای حـاج شـیخ عبدالکریـم در تـرن 

سـامرا همـراه بـودم کـه ایشـان می خواسـت 

بـه ایـران بـرود. مـن بـه ایشـان گفتـم: شـما از 

کسـانی هسـتید که بعد از آقای شـیرازی مشـار 

بالبنـان می باشـید چـرا می خواهیـد بـه ایـران 

برویـد؟ ایشـان گفتنـد: مـن نمی خواهم مرجع 

بشـوم می خواهم بروم ایران اگر از دسـتم برآید 
خدمتـی بـه اسـام و مسـلمانان بکنم«.6

 حائـری نگـراِن وضـع فرهنگـی و اجتماعـی 

ایـران بـود. سـیر جریان هـا در ایـران  او را نگران 

می کـرد. پایـگاه روحانیـت کـه رشـد و بالندگی 

باورها به آن بسـتگی داشـت را کم رونق می دید. 

میـدان داری  مـادی  اندیشـه های  او می دیـد 

در  ســال ها  ایشــان 

تعلیمــات  از  ســامرا  حــوزه 

عالمانــی  و  بــزرگ  میــرزای 

ماننــد: ســیدمحمد فشــارکی، 

ســیدمحمدتقی شــیرازی،3 شیخ 

)1336ق(  محاتــی  ابراهیــم 

کشــمیری،4  ســیدمرتضی  و 

ــا را  ــود. درس ه ــرده ب ــتفاده ب اس

ــرزا  ــد می ــا فرزن ــرزا علی آق ــا می ب

مباحثــه می کــرد و درس را بــه 

میــرزا پــس می دادنــد.5 حائــری 

ــف  ــرزا درس را در نج ــس از می پ

ادامــه داد؛ پــس از پایــان درس، مدتــی در 

مدرســه حســن خان کربــا بــه تعلیــم و تربیــت 

طــاب انجــام وظیفــه کــرد تــا آن کــه بــه دعــوت 

علمــای ســلطان آباد بــه ایــن شــهر )اراک( 

آمــد و حــوزه ای کارآمــد و قــوی را در آنجــا پــی 

افکنــد. در ســال 1300ش، بــه قــم آمــد و حــوزه 

ــه  قدیــم ایــن شــهر را احیــا کــرد و صدهــا طلب

ــد: آیــت اهلل ســیدمحمود  فاضــل و کارآمــد مانن

ــی،  ــی همدان ــی، ماعل ــام خمین ــی، ام طالقان

ســیدمحمدتقی خوانســاری، آیت اهلل گلپایگانی 

و... تربیــت کــرد و ایــن شــجره طیبه توانســت در 

اوج وزش طوفان هــای الحــاد در ایــران و جهــان 

از دیانــت صیانــت کنــد. حــاج شــیخ در ایــن راه 

از تجــارب و ارزش هــای حــوزه ســامرا و شــهره بــه 

مکتــب ســامرا بهــره بــرد. تأثیــر ســیره آموزشــی 

و تربیتــی میــرزا در شــیوه تربیتــی و آموزشــی و 

تبلیغــی حــوزه قــم بســیار مؤثــر بــوده کــه بــه 

نمونــه از آن اشــاره می کنیــم.

ــم  ــیخ عبدالکری ــاج ش ــای ح ــا آق ب
کــه  در تــرن ســامرا همــراه بــودم 
ایــران  بــه  می خواســت  ایشــان 
گفتــم:  ایشــان  بــه  مــن  بــرود. 
ــه بعــد  شــما از کســانی هســتید ک
از آقــای شــیرازی مشــار بالبنــان 
بــه  می خواهیــد  چــرا  می باشــید 
گفتنــد:  ایشــان  برویــد؟  ایــران 
مــن نمی خواهــم مرجــع بشــوم 
از  گــر  ا ایــران  بــروم  مــی خواهــم 
دســتم برآیــد خدمتــی بــه اســام و 

بکنــم. مســلمانان 
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می کننـد و فرقه هـای انحرافـی چـون دراویـش 

و صوفی گـری بـه رهبری نورعلی شـاه بازارگرمی 

دارنـد و کار را بـر باورهـای راسـتین دشـوار 
می سـازند.7

از سـوی دیگـر مقام هـای دولتـی نه تنهـا 

نمی کردنـد  تقویـت  را  مذهبـی  کانون هـای 

کـه بـا کارکردهـای نابایسـت خـود زمینـه رشـد 

گروه هـای انحرافـی را فراهـم می آوردند. شـیخ 

عبدالکریـم بـرای سـامان دادن بـه وضع دینی و 

روحانیت به ایران آمد. بار اول به سـال 1318ق 

بـه اراک آمـد، تـا سـال 1323 در آنجـا مانـد و 

بـه سـال 1332هــ.ق. بـرای بـار دوم بـه اراک 

بازگشـت و حـوزه ای آبرومنـد تشـکیل داد. بـه 

درس هـا و بحث هـا شـوری تازه بخشـید. حدود 

سـیصد طلبه برای درس خواندن به اراک آمدند 

و همیـن در ایـن برهـه از زمـان بسـیار مهـم و 

امیدوارکننـده بـود؛ ازاین رو حاج شـیخ با دیدن 

وجـد و شـوق و اسـتقبال اهـل فضـل از حـوزه 

اراک ابـراز داشـت: مـن حـوزه اراک را از سـامرا 
کمتـر نمی بینـم.8

  دیدن استقبال گرم مردم از حوزه از یک سو 

و مشـاهده نابسـامانی های پدید آمده به دست 

دولتیان، خوانین و اسـتعمار ایشـان را واداشت 

تـا بمانـد و نیروهـای کارآمـد تربیـت کنـد و 

بـه سـهم خـود بـا نابسـامانی ها بـه رویارویـی 

برخیزد.

بنابرایـن در پاسـخ بـه نامه میـرزا محمدتقی 

شـیرازی به سـال 1337هـ.ق که از او خواسـته 

بـود بـه عتبات برگردد، نوشـت:

»… مـن نمی توانـم بـه عـراق بیایـم؛ چـون 

احسـاس می کنـم آینـده ایـران سـیاه خواهـد 

بـود و وضعیـت اجتماعـی بـدی را بـرای ایـن 

کشـور پیش بینـی می کنم. اگر می توانید شـما 

بـه اینجـا بیاییـد. بـه نظـر مـن مرکـز روحانیت 

باید در اینجا تشـکیل شـود و قدرت زیادی هم 
داشـته باشد…«.9

 بازتـاب ایـن نامـه در میـان علمـای ایـران و 

عتبـات اهمیـت بازسـازی حوزه هـای ایـران را 

نشـان مـی داد. او بـه ایـن باور رسـیده بود حوزه 

قوی ایران می تواند پشتیبان حوزه های عتبات 

باشـد؛ بنابرایـن حـوزه اراک الگویـی شـد بـرای 

تشـکیل حـوزه کامل تـر. حاج شـیخ بـا توجه به 

پیشـنهادهایی که از قم می رسـید روی تشکیل 

حـوزه در قـم بـه مطالعـه پرداخـت، تـا این کـه 

در سـفری بـه قـم بـه قصـد زیـارت مرقـد مطهر 

از  مــردم  گــرم  اســتقبال  دیــدن   
مشــاهده  و  ســو  یــک  از  حــوزه 
آمــده  پدیــد  نابســامانی های 
خوانیــن  دولتیــان،  دســت  بــه 
واداشــت  را  ایشــان  اســتعمار  و 
کارآمــد  نیروهــای  و  بمانــد  تــا 
تربیــت کنــد و بــه ســهم خــود بــا 
رویارویــی  بــه  نابســامانی ها 

. د خیــز بر

او بــه ایــن بــاور رســیده بــود حــوزه 
قــوی ایــران می توانــد پشــتیبان 
باشــد؛  عتبــات  حوزه هــای 
ک الگویــی شــد  بنابرایــن حــوزه ارا

کامل تــر. حــوزه  تشــکیل  بــرای 
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حضـرت معصومـه قـم را بـرای یـک تحـول و 

تشـکیل حـوزه ای قـوی و کارآمـد در آن مسـاعد 

دیـد و امیـدوار بـود؛ بلکـه بتواند مـدارس قم را 

از مهجوریـت درآورد. ایـن گزینش از جهت های 

گوناگـون گزینـِش مناسـب بود.

قم دارای پیشـینه هزار سـاله 

علمی و حوزوی بود. مرقد مطهر 

 معصومـه فاطمـه  حضـرت 

در قـم جایـگاه خاصـی بـه قـم 

رسـیده  روایـات  و  می بخشـید 

از ائمـه دربـاره شـرافت ایـن 

مـکان و معرفـی قـم بـه عنـوان 

کانـون آل محمـد بـر اهمیـت 

می افـزود.  آن 

 در نهضـت مشـروطیت بیش 

از هـزار نفـر از علمـا و فضـای 

تهـران در اعتـراض بـه حکومـت 

قاجـار بـه قـم هجـرت کردند و در جـوار حضرت 

معصومه خواسـتار برقراری عدالت اجتماعی 

شـدند.10 دعـوت علمـای قـم نیـز کـه بسـیاری 

از آنـان از رفقـای حـاج شـیخ در حـوزه سـامرا 

بودنـد، زمینـه را بـرای اقامـت حائـری در ایـن 

شـهر فراهم می سـاخت؛ ازاین رو حائری در 22 

رجـب 1340هــ.ق/ نـوروز 1301ش، اراک را بـه 

قصـد زیـارت حضـرت معصومـه تـرک کـرد و 

در 24 رجـب بـه قـم رسـید و بـا اسـتقبال علمـا 

و مـردم روبـه رو شـد. سـلطان الواعظین واعـظ 

و شـیخ محمدتقـی بافقـی با تشـریح موقعیت 

دینـی و تاریخـی حـوزه قم از حائری خواسـتند 
کـه در قـم بماند.11

 علمای قم نیز پیش از آمدن حاج شیخ در پی 

ایجـاد کانونـی بودنـد که بـه پراکندگی ها پایان 

دهـد و در برابـر دین سـتیزی ها و بحران هـای 

می دیدنـد  آنـان  بایسـتد.  روزگار  اجتماعـی 

مشـروطه کـه بـا آن همـه فـداکاری علمـا پـا 

گرفـت به دسـت نامحرمان افتاد 

و اکنـون بـرای احیـای دیـن و 

دفاع از عدالت اجتماعی تاشـی 

دوبـاره بایـد انجـام داد.

بـا وجـود ایـن علمـای تهران 

هـم درصـدد بودنـد تـا یکـی از 

بـزرگان دیـن را محـور قـرار دهند 

کـه بـا رهبری هـای او بتواننـد 

بـه وضـع نابسـامان مراکـز دینی 

سـامان بدهند. نام میرزا علی آقا 

شـیرازی فرزنـد میـرزای بزرگ،12 

شـیخ کاظم شـیرازی از شاگردان 

میـرزای اول و شـیخ عبدالکریـم حائـری یـزدی 

از دسـت پروردگان حـوزه سـامرا، بـر سـر زبان ها 

بود.5

آیـت اهلل فیـض قمـی در اندیشـه آن بـود کـه 

بـرای حـوزه علمیـه قم کاری بکنـد. فیض قمی 

پیـش از ورود حائـری بـه قم، همـاره می گفت: 

»تـا زمامـدار و علمـدار نباشـد، توسـعه حوزه 

میسـور نیسـت. در قـم هـم َمـْن ِبـِه اْلکفایـه 

وجـود نـدارد، و مـن پروبالـی نـدارم تـا پـرواز 

کنـم؛ بنابرایـن بـه دعـوت دیگـران از خـارج قم 

نیازمندیـم تـا او را علمدار سـازیم و همه طاب 

و دیگـران را بـرای حمایـت از او بسـیج کنیـم 

و وجوهـات بـرای تشـیید و توسـعه حـوزه در 

حــوزه  شــده  تربیــت  شــیخ 
ســامرا بــود و در ســایه تعلیــم و 
تهذیــب میــرزا و دســت پروردگان 
بلنــدی  جایــگاه  بــه  ایشــان 
نایــل  اخــاق  مــکارم  و  تقــوا  از 
رویدادهــای  در  بــود.  آمــده 
مشــروطه و رویائیهــای علمــای 
مشــروطه طلب و مشــروعه خواه 
راه ســومی را در پیــش گرفتــه بــود و 
بــا هیــچ کــدام از دو جریــان همــراه 
نشــده بــود و بــه تعبیر میــرزا محمد 
تــازه داشــت. رویــی  اربــاب قمــی 
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اختیـار او قـرار گیـرد.13

 ایشـان بـر آن بـود کـه حائری یـزدی از میان 

افـراد بـا صاحیـت و مـورد نظـر 

مدیریـت  و  فضایـل  جهـت  از 

و نزدیـک بـودن اراک بـه قـم، 

دارد. رجحـان 

حـوزه  شـده  تربیـت  شـیخ 

سـامرا بـود و در سـایه تعلیـم و 

تهذیـب میرزا و دسـت پروردگان 

ایشـان بـه جایگاه بلنـدی از تقوا 

و مـکارم اخـاق نایـل آمـده بود. 

در رویدادهـای مشـروطه و رویائیهـای علمـای 

مشـروطه طلب و مشـروعه خواه راه سـومی را در 

پیـش گرفتـه بـود و بـا هیـچ کـدام از دو جریان 

همـراه نشـده بود و بـه تعبیر میرزا محمد ارباب 

قمـی رویـی تازه داشـت.

افزون بر این ها  شـیخ در اداره کردن حوزه ای 

وزیـن و تربیـت طلبه هـای فاضـل و کارآمـد در 

ایـران مرکـزی موفـق بـود و علما امیـدوار بودند 

کـه بـا رهبـری او بتواننـد دوران پررنج را پشـت 

سـر بگذارنـد و بـا حـوزه قـوی و توانـا در برابـر 

ناهنجاری هـا قـد َعَلـم کنند.

 به تعبیر آیت الله مالیری:
خاصـی  اخاقـِی  بزرگی هـای  یـک  شـیخ 

داشـت… خواسـتند یـک محور دیگـری در ایران 

بـرای جلوگیـری کـردن از سـوانح و حـوادث 

]مشـروطه بـه وجـود آورنـد[ مرحوم حاج شـیخ 

را تقریبـًا آمـاده ایـن کار می دانسـتند؛ چـون 

ایشـان مقّسـم میـرزای شـیرازی بـزرگ بودنـد. 

میـرزا محمدتقی شـیرازی احتیاطات خود را به 
ایشـان رجـوع و تنفیـذ می کـرد.14

قمـی،  فیـض  آیـت اهلل   

سیدحسـن برقعـی را روانه اراک 

کـرد تـا از حـاج شـیخ بخواهد به 

قم سـفر کند و از نزدیک شـرایط 

بررسـی کنـد و حـاج شـیخ  را 

پذیرفـت. مـردم و علمـای قـم 

تـا شـاه جمال بـه اسـتقبال حاج 

شـیخ آمدنـد، و آیـت اهلل حائـری 

را بـا تجلیـل فراوان و اسـتقبالی 

کم نظیـر وارد قـم کردنـد.15 میـرزا محمد ارباب 

و سـید فخرالدین و شـماری دیگر به حاج شـیخ 

پیشـنهاد کردنـد: بـرای مقابلـه با مفاسـد پنهان 

رضاخـان قـم را بـرای سـکنی انتخـاب کننـد و 
حـوزه اراک را بـه قـم منتقـل نماینـد.16

 همراهی علما در تأسیس حوزه 
  حـاج شـیخ پـس از هجـرت بـه قـم محـور 

حـوزه قـرار گرفـت. علما در نماز ایشـان شـرکت 

کرده و شـاگردان خود را تشـویق کردند در درس 

او شـرکت کننـد و در بازسـازی حـوزه قـم یـار و 

مددکار او شـدند؛ همچنان که شـاگردان فاضل 

شـیخ انصـاری چـون شـیخ حسـن نجم آبـادی، 

شـیخ جعفر شوشـتری، میرزا حسـن آشـتیانی، 

ماحبیب اهلل رشـتی و دیگران پس از درگذشـت 

اسـتاد بـا میـرزای بزرگ همدلی نشـان دادند،17 

علمـای قـم نیـز به یـاری حائری برخاسـتند. به 

تعبیـر امـام خمینی: 

عّلت موفقیت، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم 

حــاج  مرحــوم  موفقیــت،  ــت 
ّ

عل
کــه  شــیخ عبدالکریــم ایــن بــود 
و  متقــی  افــرادی  قــم،  علمــای 
گــر ایشــان   ا

ّ
پرهیــزکار بودنــد و اال

جــای دیگــر می رفــت ممکــن بــود 
از معظم لــه اســتقبالی کــه درخــور 
شخصیت شــان باشــد بــه عمــل 
کار  در  ایشــان   

ً
قهــرا و  نمی آمــد 

نمی شــد. موفــق  خــود 
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ایـن بـود کـه علمـای قـم، افـرادی متقـی و 

پرهیـزکار بودنـد و ااّل اگـر ایشـان جـای دیگـر 

می رفـت ممکـن بـود از معظم له اسـتقبالی که 

درخور شخصیت شـان باشـد به عمل نمی آمد و 
قهـرًا ایشـان در کار خـود موفـق نمی شـد.18

 آیـت اهلل شـیخ ابوالقاسـم کبیـر قمـی بـا 

اسـتقرار آیـت اهلل حائـرى در قم، از چاپ رسـاله 

عملیـه خـود منصرف شـد و مکرر مى گفت: خدا 

طـول عمـر بـه آقاى حاج شـیخ بدهد، آمد شـهر 
مـا را آبـاد کرد.19

 به گزارش آیت الله سید مصطفی صفایی:
 آیـت اهلل شـیخ ابوالقاسـم کبیـر قمـی و 

آیت اهلل میرزا محمد ارباب به دیدن حاج شـیخ 

عبدالکریـم آمـده بودنـد. بحثی فقهـی بین این 

سـه بزرگوار در گرفت. در بازگشـت، آقای ارباب 

به حاج شـیخ ابوالقاسـم می فرماید: حاج شـیخ 

بـا مـا فـرق می کنـد، هـر کجـا کـه باشـد حـوزه 

تشـکیل می دهـد؛ پـس چه بهتر 

کـه در قـم تشـکیل گـردد و مـا 

قمی ها هم در آن سـهیم باشیم. 

شـیخ ابوالقاسم کبیر می فرماید: 

مـن هـم می خواسـتم همیـن را 

بگویـم؛ ازایـن رو بنـا می گذارنـد 

کـه برگردنـد و از حضـور آقـای 

حائـری درخواسـت اقامت کنند 

و ایـن کار را هـم می کننـد.20 

ایشـان در اعیـاد بـه دیـار حـاج 

شـیخ می رفـت و بـا اشـاره بـه 

حـاج شـیخ می گفـت: مـا یـک 

علـم داریـم و همگـی بایـد دور او بچرخیـم.

حـاج شـیخ در ورود بـه قـم بـه منـزل میـرزا 

مهدی پائین شـهری از رفقای دوره سـامره خود 

وارد شـد. آن دو بـه منـزل یکدیگـر رفـت و آمـد 

می کردنـد و حـاج شـیخ در مجلـس روضه میرزا 
مهـدی شـرکت می کرد.21

میـرزا عبـداهلل چهل سـتونی، حاج آقا عبداهلل 

آل آقا و سـید مهدی کشـفی؛ پس از ورود حاج 

شیخ به قم آمدند و برخی برای استفاده و بعضًا 

بـرای تقویـت در درس ایشـان حاضر می شـدند. 

میرزا ابوالفضل زاهدی، میرسـید حسـن برقعی، 

سـید محمود روحانی و سـید محمد صدرالعلما 

بـا آن کـه در شـمار علمـا بودنـد در اراک بـه حاج 
شـیخ ملحق شـدند و با ایشـان به قم آمدند.22

میرزا محمد ارباب قمی در تواضع و اخاص 

زبانـزد همـگان بـود؛ پـس از آغـاز تدریـس حاج 

شـیخ ایشـان به شـاگردان خود گفت:

ما سـال ها اسـت »اهم« و »مهم« را به شـما 

درس می دهيـم، در حـال حاضـر 

حضـور در درس آيت الّلـه حائری 

در  و  برخيزيـد  اسـت،  »اهـم« 

درس ايشـان حاضر شـويد. همه 

شـاگردان او از جمله دو فرزندش 

)میـرزا محمدتقـی و میـرزا باقر( 

در درس آيت الّلـه حائـری حاضـر 
شدند.23

آیـت اهلل فیـض قمـی بـا همه 

وجـود در حمایـت از حـاج شـیخ 

کوشـید. ایشـان طـاب و فضـا 

را بـه شـرکت در درس ایشـان و 

در  قمــی  اربــاب  محمــد  میــرزا 
تواضــع و اخــاص زبانــزد همــگان 
بــود؛ پــس از آغــاز تدریــس حــاج 
گردان  شــا بــه  ایشــان  شــیخ 
اســت  ســال ها  مــا  گفــت:  خــود 
»اهــم« و »مهــم« را بــه شــما درس 
می دهیــم، در حــال حاضــر حضــور 
در درس آیــت اهلل حائــری »اهــم« 
اســت، برخیزید و در درس ایشــان 
گردان او  حاضــر شــوید. همــه شــا
)میــرزا  فرزنــدش  دو  جملــه  از 
( در درس  محمدتقــی و میــرزا باقــر
آیــت اهلل حائــری حاضــر شــدند.
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بهره گیـری از محضـر درس او فـرا خوانـد و تـا 

سـرحد امـکان بـرای تقویـت و توسـعه حـوزه 
تحـت زعامـت آیـت اهلل حائـری، تـاش کرد.24

سـید علـی تهجـدی از شـاگردان میـرزای 

نائینـی در مراجعـت به ایران در قم سـاکن شـد 

و بـا آیـت اهلل یزدی در تأسـیس حـوزه همکاری 

کـرد. ایشـان در نهایـت به سـاوه  رفـت و به رتق 
و فتـق امـور دینـی مردم مشـغول شـد.25

 سازماندهی حوزه
حـاج شـیخ عبدالکریـم از نزدیـک شـاهد 

مدیریـت شـیرازی در اداره حـوزه سـامرا بـود و 

در توزیع شـهریه طاب سـامرا به اسـتاد کمک 

می کـرد.26 ایشـان تجـارب خـود را در این راه در 

سـازماندهی حـوزه قـم بـه کار گرفـت؛ از جمله: 

1. رهبـری واحـد. او روی ایـن نظـر تأکیـد 

داشـت که اداره حوزه باید زیر نظر یک نفر اداره 

شـود و دیگـران بـه او یـاری برسـانند و راه هـای 

صحیح و روشن اداره حوزه را به روی او بگشایند. 

ایشـان رمز توفیق اسـتادش میرزای بزرگ را در 

پیـروی یکپارچـه علما از برنامه هـای او در اداره 

حوزه می دانسـت و پراکندگی را موجب از میان 

رفتن سـرمایه ها و زبونی می شـمرد و می گفت:

… هـر صنـف کـه در تحـت ریاسـت رئیـس 

نباشـد ذلیـل می شـود، بـه خـاف آن کـه اگـر 
رئیس داشته باشد معزز و مکرم خواهد بود.27

ــای او  ــت و تدبیره ــه مدیری ــم ب ــای ق علم

ــه حــاج شــیخ  ــد و گرن ــردن نهادن ــه گ خالصان

اداره  را  حــوزه  بتوانــد  هــم  نمی توانســت 

ــه درس و بحــث طــاب برســد و  ــد، هــم ب کن

ــه  ــرد و هــم ب ــاال بب ســطح علمــی طــاب را ب

ــد و کارهــای علمــی  اســتفتائات پاســخ بگوی

ــرد. ــش بب ــود را پی خ

افـزون بـر این، چگونگی برخـورد با حکومت 

جائـر کـه بـه هیچ وجـه شـکل گیری حـوزه را 

برنمی تابیـد و آن را ناسـازگار بـا سیاسـت های 

علمـی و فرهنگـی خـود می دانسـت، بـه یـک 

مدیریـت فوق العـاده ای نیـاز داشـت کـه حـاج 

شـیخ به گواه دوسـت و دشـمن از آن برخوردار 

. د بو

حـاج شـیخ با اخـاق نیک و میـدان دادن به 

اندیشـه ها و سـلیقه ها حوزه را با برادری و صفا 

اداره کـرد و از فـرو افتـادن حـوزه در بی برنامگی 

جلوگیـری کـرد. به نوشـتۀ آقا بـزرگ تهرانی:

 
ً
فنظــم مــن کان فیــا مــن طــاب العلــم، تنظيمــا

 
ً
ــا  علمي

ً
ــزا ــا مرک ــی جعله ــه ع ــن عزم ــن م  واعل

ً
ــا عالي

اشــادة  و  االســام  خدمــة  ف  شــأنه  لــه  يكــون 
دعامئــه.28

طـاب علـوم دینـی را بـه بهتریـن شـیوه 

سـازمان داد از هـدف و برنامـه خـود به گزینش 

قـم، بـه عنـوان مرکزی برای خدمت به اسـام و 

تحکیـم پایه هـای دیـن، پـرده برداشـت.

یـا آیـت اهلل سـید احمد زنجانی دربارۀ حسـن 

اداره او می نویسـد:

آن مرحـوم در کثـرت علم، حّدت ذهن، دقت 

نظـر، قـوه فکـر و حسـن تقریـر کـم نظیـر بـود و 

به خصـوص حسـن اداره هـم داشـت کـه در اثـر 

حسـن خلـق بـه خوبـی و پاکیزگـی، جامعـه را 
اداره می کـرد.29
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 گزینش طالب
پـس از تشـکیل حـوزه و رونـق درس هـا و 

بحث ها، طاب بسـیاری از سرتاسـر ایران برای 

فراگیـری دانش هـای دینـی راهـی قـم شـدند؛ 

ولـی شـیخ بـرای حـوزه و تربیـت و چگونگـی 

گزینـش طـاب برنامـه داشـت و چنین نبود که 

درهـای حـوزه بـرای هرکـس باز باشـد.

ایشـان روی گزینـش افـراد دقـت می کـرد و 

کسانی را مأمور رسیدگی به وضع افراد تازه وارد 

کـرده بود. کسـی کـه وارد حوزه می شـد ارزیابی 

می گردیـد. اگـر اسـتعداد و تـوان و هـوش الزم 

را بـرای فراگیـری دانش هـای حـوزوی داشـت 

برگزیـده می شـد و گرنـه او را تشـویق می کردنـد 

کـه بـه کاری دیگـر بپردازد.

عبدالحسـین  شـیخ  گـزارش   
غروی: 

برنامـه مرحـوم حـاج شـیخ 

ایـن بـود، کـه تـا طلبه ای شـش 

مـاه در قـم نمی مانـد و دقیقـًا 

شناسـایی نمی شـد، نـه بـه او 
حجـره می دادنـد و نه شـهریه.30

حـاج شـیخ در ایـن اندیشـه 

بـود کـه طـاب گرچـه از نظـر 

شـمار اندک؛ ولی با ارزش های اسـامی تربیت 

شـوند. ایشـان می دیـد هـر زیـان و صدمه ای به 

دین وارد می شـود از سـوی کسـانی اسـت که در 

تربیت آنان خلل و گسسـتی وجود داشـته و در 

مکتب تربیتی درسـت و شایسـته ای رشد و نمو 

نکرده اند؛ بنابراین سـعی می کرد طلبه را از آغاز 

زیـر نظـر داشـته باشـد تـا به مرحله کمال برسـد 

و خـود بتوانـد عاقه منـدان بـه تربیت اسـامی 

را تربیـت کند. 

حـاج شـیخ بـرای ِاشـراف بهتـر بـر امـور 

اصاحـی و تهذیـب طـاب، افـراد ناشناسـی را 

مأمـور کـرده بـود، کـه بـر کار مـدارس و حوزه ها 

نظـارت کننـد تـا از انحراف برنامه ها پیشـگیری 
شـود و خسـارت ها بهتـر ترمیـم شـود.31

 کارگزاران و مشاوران
ــزرگ در اداره حــوزه  ــرزای ب همچنان کــه می

ســامرا از مشــورت کســانی چــون: ســید 

عبدالمجیــد همدانــی،32 ســید حســن صــدر، 

ــماعیل  ــید اس ــیرازی، س ــماعیل ش ــید اس س

صــدر، میــرزای نائینــی بهــره 

داشــت،33 حــاج شــیخ نیــز 

افــزون بــر تشــکیل شــورای 

آیــت اهلل  حضــور  بــا  فقهــی 

خوانســاری،  ســیدمحمدتقی 

ــن  ــیخ حس ــی، ش ــت اهلل اراک آی

محمــود  میــرزا  نویســی، 

روحانــی و میــرزا محمدتقــی 

اشــراقی،34 بــرای اداره حــوزه 

قــم، از مشــاوران و مدیــران 

ــرزا  ــت. می ــک می گرف ــر کم ــرس و مدب خدات

محمــد اربــاب از مشــاوران حــاج شــیخ بــود و 

نیــز در مســائل مهــم سیاســی و موضع گیــری 

ــرد.  ــی مشــورت می ک ــد بهبهان ــا ســید محم ب

آیــت اهلل ســیدعلی یثربــی کاشــانی ماهــی 

یکــی دو بــار بــه قــم می رفــت و بــا حــاج شــیخ 

افــراد  گزینــش  روی  ایشــان 
دقــت می کــرد و کســانی را مأمــور 
رســیدگی بــه وضــع افــراد تــازه وارد 
کــه وارد حــوزه  کــرده بــود. کســی 
گــر  ا می گردیــد.  ارزیابــی  می شــد 
الزم  هــوش  و  تــوان  و  اســتعداد 
دانش هــای  گیــری  فرا بــرای  را 
حــوزوی داشــت برگزیــده می شــد 
و گرنــه او را تشــویق می کردنــد کــه 

کاری دیگــر بپــردازد. بــه 
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جلســات مشــورتی داشــت.35

حاج شیخ برای تقویت بنیه علمی و معنوی 

طاب از فضای نجف و علمای شهرسـتان ها و 

روسـتاهای ایران دعوت کرد تا به قم بیایند، تا 

بـرای همیشـه یـا برای مدتـی در خدمت طاب 

باشـند. ایشـان از سـید صدرالدین صدر و شـیخ 

عبـاس قمـی دعـوت کرد تـا از مشـهد راهی قم 

شـوند و آنـان نیـز بـه دعـوت او پاسـخ مثبـت 

دادنـد. سـید صدرالدیـن صدر که 

بـه عـزم اقامـت مشـهد بـه ایران 

آمده بود به مقتضای درخواسـت 

مؤسـس حوزه در سـال 1346، به 

قـم آمـد و همـراه بـا شـرکت در 

درس حـاج شـیخ خـود نیـز برای 

می کـرد.36  تدریـس  طلبه هـا 

مهـم   مسـایل  در  شـیخ  حـاج 

اجتماعـی بـا سـید صدرالدیـن 

صـدر مشـورت می کـرد.37 و بـه 

شـواهدی حـاج شـیخ بـا توجـه 

بـه ضعـف جسـمانی و پیـری و 

شایسـتگی های اخاقـی و مدیریتی صدر38 در 

نظـر داشـت رهبری حـوزه را پس از خود برعهده 
ایشـان بگذارد.39

شـیخ عبـاس قمـی بـا دعوت از ایشـان برای 

آمـدن بـه قـم بـا همـه عاقه بـه مجـاورت امام 

رضـا و در اختیارداشـتن زمینه های تبلیغ در 

حـرم ثامـن  االئمـه برای کمک حاج شـیخ به 
قـم آمـد.40 و در ارتقـاء حوزه کوشـید.41

شـیخ محمد مصدراالمور جابلقی )1373ق( 

از شـاگردان و مجاز از سـوی حاج شـیخ به اجازه 

اجتهاد از کارگزاران حاج شـیخ در قم بود.42 در 

آغـاز کار شـیخ محمدتقـی بافقی شـهریه طاب 

را توزیـع می کرد.43   

شیخ عبدالحسـین بروجردی )1377-1308( 

معروف به صاحب الداری،44 افزون بر تقسـیم 

شـهریه،45 اداره مدرسـه فیضیـه و دار الشـفا را 

نیز بر عهده  داشـت. ایشـان در مدرسـه فیضیه 

مسـتقر بـود و بـه کارهـای طـاب رسـیدگی 

می کـرد.46 مسـئولیت کتابخانه 

پیگیـری  فیضیـه،47  مدرسـه 
طـاب48  وظیفـه  نظـام  امـور 

و  بـه گرفتاری هـا  و رسـیدگی 

مشـکات اجتماعـی طـاب نیز 
از دیگـر کارهـای او بـود.49

بنا به گزارشی عده ای از طاب 

قـم به سـخت گیری های ایشـان 

در اداره حـوزه اعتـراض کردنـد. 

سـیدمحمود طالقانـی و آقارضـا 

زنجانی در رأس معترضین بودند 

کـه آیـت اهلل بـه آنـان اجـازه داد 

شـخصی دیگـر بـه جـای او عهـده دار ایـن امـور 

شـود که آن دو با روبه رو شـدن با مشـکات کار  

نتوانسـتند به کار ادامه دهند و صاحب الداری 
بـه کار خود بازگشـت.50

 شـيخ  عبدالکريم حائرى ، سرپرستى معنوى 

هـر گـروه از طـاب را بـه فـردی از افـراد خـوش 

نـام همـان منطقـه سـپرده بود. شـیخ علی اکبر 

الهیان سرپرسـت طاب قزوين و گيان بود.51 

شـیخ ابراهیم ریاضی مقسـم شـهریه طاب 

اصفهـان بـود.52 سـید هدایـت اهلل عقدایـی، 

بنیــه  تقویــت  بــرای  حــاج شــیخ 
علمــی و معنــوی طاب از فضای 
نجــف و علمــای شهرســتان ها و 
روســتاهای ایــران دعــوت کــرد تــا 
بــه قــم بیاینــد، تــا بــرای همیشــه 
خدمــت  در  مدتــی  بــرای  یــا 
طــاب باشــند. ایشــان از ســید 
صدرالدیــن صــدر و شــیخ عبــاس 
کــرد تــا از مشــهد  قمــی دعــوت 
راهــی قــم شــوند و آنــان نیــز بــه 
دعــوت او پاســخ مثبــت دادنــد.
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سـیدعبدالوهاب بفروئـی،53 شـیخ محمدعلی 

قمـی و شـیخ محمـد صدوقـی یـزدی نیـز در 

تأمیـن و توزیـع شـهریه بـه حـاج شـیخ کمـک 
می کردنـد.54

آیـت اهلل زاهـدی گاه بـه جـای شـیخ نمـاز 

جماعـت اقامـه می کـرد، نیـز به عنـوان نماینده 

ایشـان در آرام کـردن اوضـاع و امور و رسـیدگی 
بـه مشـکات مـردم نقش آفریـن بـود.55

صفائـی  مصطفـی  سـید 

خوانسـاری، افـزون بـر عضویـت 

در شـورای استفتاء در اداره حوزه 
بـه حاج شـیخ کمـک می کرد.56

اسـنادی در دسـت اسـت کـه 

آیـت اهلل، بـه صفائی خوانسـاری 

مأموریـت داده اسـت کـه بـرای 

اصـاح ذات البیـن و اختافـات 

خانوادگـی برخـی از حوزویـان 
اقـدام کنـد.57

برخـی از فضـای حـوزه بـه 

بـا  آیـت اهلل  نماینـده  عنـوان 

قـم  از  دیدارکننـده  جهانـی  شـخصیت های 

تاگـور  1354ق.  سـال  در  می کـرد.  ماقـات 

فیلسـوف معـروف هنـدی کـه از رهبـران هنـد 

مـورد تجلیـل و توجـه مـردم هندوسـتان بود به 

قـم آمـد. آیـت اهلل حائری میـرزا خلیل کمره ای، 

سـید شهاب الدین مرعشـی نجفی و محمدتقی 
اشـراقی واعـظ را بـه دیـدن او فرسـتادند.58

 منابع مالی حوزه
 به گزارش ریحان یزدی: هزینه زندگی طاب 

از چند راه حاصل می شد. درآمد شخصی، کمک 

بازرگانـان، اعیـان شـهرها و کمک هـای آیت اهلل 

حائـری، بـه گروهـی کـه همـه مخارج شـان را 

ایشـان از راه حقوق شـرعی )سـهم امام( تأمین 

می کـرد.59 نیـز بـه طـاب درس خـوان و کوشـا 
کمک هـای ویژه ای داشـت.60

رضاخـان پهلـوی بـه هـدف محدودکـردن 

روحانیت مجموع اوقاف مدارس را که از منابع 

حوزه هـا بـود را در اختیـار دولـت 

قـرار داد و بدیـن گونـه مـدارس 

بسـیاری تصرف شـد و در اختیار 
آمـوزش و پرورش قـرار گرفت.61

 دقت در تأمین حوزه
حـاج شـیخ روی اداره زندگـی 

طالبان علم  از راه درست و سالم 

تأکیـد داشـت و سـعی داشـت 

وجوهـات بـا برنامـه گـردآوری 

و توزیـع شـود.62 نیـز ایشـان از 

شـبهه ناک  پول هـای  گرفتـن 

پذیـرش  از  نیـز  را  طـاب  و  داشـت  پرهیـز 

کمک هـای مشـکوک پرهیـز مـی داد و آن را 

سـد رسـیدن بـه معنویـت می دانسـت. به گفته 

آیـت اهلل  سـید محمدرضـا گلپایگانـی:

روزی یکـی از تجـار، پـوِل قابـِل توجهـی کـه 

ظاهـرًا، سـی هـزار تومان بـود )به اندازه سـه ماه 

شـهریه طـاب حـوزه( بـه محضر ... حاج شـیخ 

عبدالکریـم حائـری… آورد؛ امـا مرحـوم حـاج 

شـیخ بـا همـه احتیاج حـوزه به ایـن پول، پس 

از آگاهی از منشـأ کسـب آن که چندان صحیح 

حــاج  کشــور،  ناپایــدار  اقتصــاد 
شــیخ را بــرای اداره حــوزه و تأمیــن 
ــرد. او  آینــده آن بــه اندیشــه فــرو ب
پــس از دقــت و نــگاه همــه ســویه 
بــه قضایــا بــه ایــن نتیجــه رســید 
نــزد  را  وجوهــات  از  بخشــی  کــه 
ذخیره ســازی  امیــن  بازرگانــان 
کنــد. ایــن کار از دغدغــه او دربــاره 
طــاب  معیشــت  و  حــوزه  اداره 
پــول  گــردش  بــا  و  می کاســت 
در جامعــه، بــر درآمــد حــوزه نیــز 

می شــد. افــزوده 
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و شـرعی نبود، آن مبلغ کان را که می توانسـت 

چنـد مـاه فکـر ایشـان را از مخـارج حـوزه راحت 
سـازد بـر می گرداند.63

 آینده نگری در تأمین حوزه
اقتصــاد ناپایــدار کشــور، حــاج شــیخ را برای 

اداره حــوزه و تأمیــن آینــده آن بــه اندیشــه فــرو 

بــرد. او پــس از دقــت و نــگاه همــه ســویه بــه 

ــه ایــن نتیجــه رســید کــه بخشــی از  ــا ب قضای

وجوهــات را نــزد بازرگانــان امیــن ذخیره ســازی 

کنــد. ایــن کار از دغدغــه او دربــاره اداره حــوزه 

ــردش  ــا گ ــت و ب ــاب می کاس ــت ط و معیش

پــول در جامعــه، بــر درآمــد حــوزه نیــز افــزوده 

می شــد و از وابســتگی روزمــره بــه افــراد 

ــود.  ــته می ش ــه آن کاس ــذار ب ــن و اثرگ متمک

بــه گــزارش ســید علیرضــا ریحــان یــزدی:

آیــةاهلل همیشــه مبلغ خطیــری از وجوهاتی 

ــه طــور  ــه پرداخــت آن ب ــه کســانی رســمًا ب ک

تدریــج متعهــد شــده انــد ذخیــره دارنــد و ایــن 

ــد  ــا نوی ــه م ــداری حــوزه را ب ــدازه ای پای ــا ان ت
می دهــد.64

ــی کــه درآن دوره  ــن عامل ســید شــرف الدی

از قــم دیــدار کــرده اســت درایــن بــاره نوشــته 

اســت:

مدرســه قــم حــدود هــزار طلبــه را در خــود 

ــری  ــا  را حائ ــه آنه ــه هم ــت ک ــای داده اس ج

اداره می کنــد واز صنــدوق بیــت  المــال هزینــه 

از  ایــن صنــدوق  را می پردازد.درآمــد  آنهــا 

وجوهــی کــه تجارسراســر کشــور متکفــل 

ــق  ــر طب ــن مــی شــود.این وجــوه ب ــد تامی آنن

برنامــه  ســازمان های مالــی منظــم نــزد تجــار 

ــی خــود  قــرار داده شــده )وآنهــا درگــردش مال

ــز  ــوزه را نی ــه ح ــد و هزین ــی برن ــود م از ان س

ــم  ــیره شــیخ عبدالکری ــد .س ــی کنن ــن م تامی

حائــری در تقســیم امــوال بیــت المــال ماننــد 

ــت.65   ــن اس امیرالمومنی

 درس های حوزه 
 در حـوزه سـامرا  دانش هـای متنوعـی  مانند  

ادبیـات، تفسـیر قـران و حدیـث، فقه و اصول  و 

رجال و سـیره  و  احیانا طب  تدریس می شـد. 

حـوزه آن روز قـم از  حـوزه سـامرا نیـز جامع تـر 

بـود و ماننـد حـوزه های قدیم علـوم گوناگون و 

کاربـردی درآن تدریـس می شـد. از جمله:

ادبیـات عـرب:  شـیخ ابوالقاسـم نحـوی در 

مسـجد حـاج علـی بلورفـروش. و میـرزا علـی 

ناسـوتی  و سـید عبداهلل اشـتهاردی در مدرسـه 

رضویـه صـرف و نحـو درس می دادنـد.66  حـاج 

آقـا صفائـی نصاب الصبیان درس می داد و ولی 

اهلل عامـری جامـع المقدمـات و سـیوطی درس 

مـی داد و محمـد حسـین عامه نیـز کتاب های 
ادبـی تدریس می کـرد.67

 میـرزا محمـد ادیـب تهرانی، ادبیات تدریس 

سـقا  محمدعلـی  مسـجد  در  وی  می کـرد. 

تدریـس می کرد. این مسـجد مملـو از جمعیت 

می شـد.68 امـام خمینی نـزد وی مطول خوانده 
است.69

ــوزه را  ــای ح ــده درس ه ــه و اصــول: عم فق

تشــکیل مــی داد. میــرزا محمــد همدانــی شــرح 

لمعــه درس مــی داد و ماعلــی همدانی قوانین 
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اهلل  آیــت  می کــرد.  تدریــس 

ــطح  ــم  س ــن ه ــید صدرالدی س

)مکاســب( 70 و هــم خــارج 

ســید  می کــرد.71  تدریــس 

نیــز  گلپایکانــی  محمدرضــا 

ــس  ــول تدری ــه و اص ــطح فق س
72 می کــرد.

حـاج شـیخ  خـود در مدرسـه 

فیضیه ومسـجد عشقعلی خارج 

فقـه و اصـول درس مـی داد.73  

میـرزا محمـد اربـاب  و میـرزا 

محمـد فیـض قمـی نیـز خـارج 

فقـه و اصـول درس می دادند.74 

شـیخ محمد علـی حايری قمی، 

از شاگردان آخوند و میرزای دوم  

شـب ها در مدرسـه فيضيـه نمـاز جماعت اقامه 

می کـرد و پـس از نمـاز بـه تدريس خـارج فقه و 
اصـول می پرداخـت.75

سـید محمـد حجـت نیـز در دارالشـفاء  فقـه 

واصـول تدریـس می کـرد.76 آیـت اهلل حائـری 

طـاب را تشـویق کـرد در درس ایشـان شـرکت 
77 کنند.

آیت اهلل سید ابو الحسن اصفهانی و میرزای 

نائینـی نیـز درسـال 1343ق، در سـفر تبعیـد به 

قـم  افـزون براقامـه نمـاز جماعـت بـرای طاب 

خـارج فقـه واصول تدریـس می کردند.78 

میـرزا محمدصـادق اصفهانـی )1348ق( از 

شـاگردان برجسـته میرزا وآخوند خراسـانی واز 

همـکاران آخونـد در تصنیـف کفایـه االصول در 

سـال 1345 جریان نهضت آقا نوراهلل به قم آمد 

و درس خارج فقه شـروع کرد.79 

آیت اهلل بروجردی دربازگشـت 

از سـفر اول ایشـان به مشـهد به 

اهلل حائـری چنـد  آیـه  دعـوت 

ماهـی در قـم توقـف کـرده و 
تدریـس نمودنـد.80

معـزی  محمدرضـا  شـیخ 

در  و سـاکن  دزفولـی)1352ق( 

بروجـرد در سـال 1354ق بـه قم  

آمـد و در درس حـاج  شـرکت 

مرعشـی  اهلل  آیـت   81 می کـرد 

نجفـی گفتـه اسـت: وی یک ماه 

درقـم بـود و حـاج شـیخ  درایـن 

مـدت درس را بـه ایشـان واگذار 

کردنـد و حقـا مـا درس را بهتـر و 

عالی تراز درس حاج شـیخ عبدالکریم مشـاهده 

کردیم.82 درس فقه واصول سـید شـهاب الدین 

مرعشـی نیـز همـراه بـا فقـه واصـول نکته های 

اخاقـی و تاریخـی سـودمندی را بـرای طـاب 

بیـان می کـرد.83 

 استادان اخالق وعرفان
حاج شـیخ مانند اسـتادش میرزا در سامرا84 

بـه تربیـت معنوی طاب بسـیار توجه داشـت.  

همـاره در ضمـن درس  و در جمـع های کوچک 

طـاب و حجره هـا بـه طلبه ها یادآور می شـد .از 

جملـه می فرمود: 

طلبـه بايـد ]اعمـى مسـلک[ باشـد البشـرط  

باشـد.اگر مـى خواهـد بشـرط واخصـى باشـد 

حتمـا بايـد نهـارم چطـور باشـد لباسـم چطـور 

بیــن روحانــی و غیــر روحانــی فــرق 
لباســی  ماننــد  روحانــی  اســت. 
ســفیدتر  بــرف  از  کــه  می مانــد 
مثــل  روحانــی  غیــر  ولــی  اســت 
ــه از ذغــال ســیاه  لباســی اســت ک
باشــد.این هــر چــه کار بــدى بکنــد 
و قــدم کجــی بــردارد بــه ســیاهی 
آن ضــرر نمــی زنــد. مثــل هــر گــرد و 
غبــارى کــه روى ذغــال بیایــد اثــرى 
روحانــی  جماعــت  ندارد..امــا 
هــر گــرد و غبــارى کــه بیایــد روى 
از  می کنــد.  ســیاه  را  بــرف  بــرف، 
بــس کــه سفیداســت یــک خــورده 
می شــود.  معلــوم  بنشــیند.  گــرد 
جــورى  بایدایــن  ..روحانــی 
کنــد واال مــردم می رمنــد. حرکــت 
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باشـد منزلم چطور باشـد و ... کارش لنگ اسـت 

... خـودش هم اعمى مسـلک بـود... تنها پيش 

آمدهـا و نامايمـات دينـى بـه او صدمـه مى زد 

..مثـا خـودش نقل کـرد که اطاقـش چهار تکه 

فرش داشـت يک روانداز دو کناره و يک ميانه. 

يک شـخص آمد گفت: آقا اينها مال من اسـت 

و مـال دزديده شـده اسـت. گفت بيـا وردار برو!. 

مى فرمـود: 

بيـن روحانـى و غيـر روحانـى فـرق اسـت. 

روحانـى ماننـد لباسـى مى مانـد کـه از بـرف 

سـفيدتر اسـت ولـى غيـر روحانـى مثل لباسـى 

اسـت کـه از ذغـال سـياه باشـد.اين هـر چه کار 

بـدى بکنـد و قـدم کجـى بـردارد به سـياهى آن 

ضـرر نمـى زنـد. مثـل هـر گرد و غبـارى که روى 

ذغال بيايد اثرى ندارد..اما جماعت روحانى هر 

گـرد و غبـارى کـه بيايد روى برف، برف را سـياه 

مى کنـد. از بـس که سفيداسـت يک خورده گرد 

بنشـيند. معلـوم مى شـود. ..روحانـى بايدايـن 

جـورى حرکـت کنـد واال مـردم مى رمنـد.85 

افـزون بـرآن بـرای تهذیـب نفـوس طـاب  

افـرد عامـل وخودسـاخته ای را در نظـر گرفتـه 

بـود. سـید حسـین فاطمـی شـاگرد حاج شـیخ 

و معلـم اخـاق در حـوزه.86 شـیخ علی صفائی 

و شـیخ ابوالقاسـم قمـی در حـوزه درس اخـاق 

داشـتند.87 میـرزا جـواد ملکـی تبریـزی نیـز از 

اسـتادان اخاق حوزه قم بود.88 نیز حاج شـیخ 

از میـرزا علـی شـیرازی دعـوت می کـرد تـا  در 
جلسـه های ویـژه طلبه هـا را موعظـه کنـد.89

میرزا محمد علی شاه آبادی در سال)1307ش( 

بـرای اسـتفاده از شـیخ عبدالکریـم حائـری بـه 

قـم آمـد و خـود نیـز برای طاب عرفـان تدریس 

می کـرد. امـام خمینی شـرح فصـوص الحکم و 

منـازل السـائرين را نـزد ایشـان تلمـذ می کنـد، 

نیـز امـام خمینـی از تحصیـل مفتـاح الغيب و  

شـرکت در درس اخاق شـاه آبادی در شـب های 

جمعه در مسـجد عشـقعلی خبر داده  است.90 و 

نیـز بخش هایـی از فتوحات مکیه را نزد ایشـان 

بـه پایـان بـرد.91 بـه گفتـه فرزندش: حاج شـیخ 

و مرحـوم والـد )شـاه آبادی( بسـیار بـا یکدیگـر 

مأنـوس و ارتباطشـان خیلـی نزدیـک بـود چون 

ابتـدای تأسـیس حـوزه بـود و امثـال پـدر ما که 

حـاج شـیخ بتوانـد روی او حسـابی بکنـد در 

حـوزه کـم بـود زمانـی هـم کـه مرحـوم والـد به 

دلیـل متعـدد از قـم بـه تهـران مراجعـت کردند 

حـاج شـیخ بسـیار متاسـف بود و مرحـوم امام 

)خمینـی( از قـول حاج شـیخ مـی فرمود: حیف 

از آقـای شـاه آبادی کـه حـوزه را تـرک کرد. رفتن 

ایشـان خسـارت بر حوزه بود نه برایشان92 شیخ 

ابو القاسم کبیرقمی نیز در ضمن درس مسائل 

اخاقـی وعرفانـی  را بیـان می کـرد . 93 

 درس حکمت وفلسفه
حـاج شـیخ  خـود  در دانـش کام و عقائـد  

خبره بود  رواج  تصوف و درویشـی گری و غلو و 

افراط گری در باورها موجب شد که ایشان مدتی 

در حـوزه اراک وقـت خـود را بـه  تحکیـم عقائـد و 

مبـارزه بـا تصوف اختصاص دهد وبا سـخنگویان 

صوفیـان  مناظـره کنـد.94 نیـز گاه  دربـاره عقائـد 

منبـر می رفـت. آیـه اهلل اراکـی گفته اند: 

یــک روز، مرحــوم حــاج شــیخ فرمــود: 
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ــن  ــی از حقیقــت دی مــردم خیل

ــری  ــاری و ب ــد ع و اصــول عقای

ــر  ــب، زی ــن مطل ــده اند. و ای ش

اســت;  عمائــم  اربــاب  ســر 

زیــرا علمــا و مجتهــدان، کــه 

عارشــان  دارنــد،  صاحیــت 

برونــد و  منبــر  کــه  می آیــد 

آنهــا کــه منبــر می رونــد، ســواد 

درســتی ندارنــد و بــه چنــد بیــت 

اکتفــا  آوازه خوانــی  شــعر و 

می کننــد و بــه ایــن جهــت 

مــردم از حقایــق دیــن عــاری شــده اند. بــه ایــن 

جهــت، احســاس وظیفــه کــرد و کاّنــه خــودش 

ــرار داد کــه شــما هــم مشــمول  را مخاطــب ق

ــًا  ــت، عم ــن جه ــه ای ــم هســتید. ب ــن حک ای
اقــدام کــرد یــک مــاه رمضــان منبــر رفــت…95

ایـن  برنامـه در حـوزه قـم ضروری تـر به نظر 

می رسـید از این رو در قم  نیز درس های کام  

و حکمـت رواج داشـت و حـاج شـیخ  از ان جـا 

که درسـهای معقول  حوزه را در راسـتای تحکیم 

عقائـد مـی دیـد با آن مخالفـت نکرد . میرزا علی 

اکبـر حکمـی یـزدی فلسـفه  درس مـی داد.96 

امـام خمینـی بخشـی از اسـفار ماصـدرا را نـزد 

وی تلمـذ کـرد.97 میـرزا آقـا دامغانـی نیـز برای 
عـده ای  حکمـت درس می داد.98

 

 درس تفسیر
سـید محمدباقرقزوینـی از یـاران آیـت اهلل 

حائـری در اداره حـوزه  مـدرس سـطح وتفسـیر 

قـران بـود.99 شـیخ محمدقمـی اشـراقی فقـه، 

اصـول، کام، حکمـت و تفسـیر 

شـیخ  می کـرد.100  تدریـس 

بـرای  نیـز   اراکـی  محمدعلـی 

برخـی از طـاب  تفسـیر صافـی 

علـی  سـید  مـی داد.101  درس 

مفسـر یـزدی نیز درسـی تفسـیر 

داشـت و میـرزا حسـین رحمانی 

می خوانـد.102  درس  وی  نـزد 

شـیخ غامرضـا یـزدی  نیز درس 
تفسیرداشـت.103 و  کام 

 علوم و فنون دیگر
میـرزای شـیرازی بـه دیگـر تجـارب بشـری  

ماننـد طـب و ریاضـی نیـز توجـه ویـژه داشـت. 

و بـه افـراد مسـتعد سـفارش می کـرد کـه  ایـن 

آموزه هـا را نیـز یـاد بگیـرد و آن را واجـب کفائی 

می شـمرد و بـه بهداشـت و طـب توجـه ویـژه 

داشـت. همسـرش نیـز در مـداوای بیمـاران، 

بویـژه  مـداوای کـودکان  تجـارب ارزنـده ای در 

اختیـار داشـت و بـرادرش سـید اسـداهلل نیـز 

طبیـب و در خدمـت زوار و طـاب بـود104 و 

نیـز از دیگـر پزشـکان بـرای آمـوزش و طبابـت 

می کـرد. اسـتفاده 

شـیخ عبدالکریـم نیز دراین جهت راه اسـتاد 

رفـت. وی افـراد مسـتعد را تشـویق می کـرد که 

درس طب بخوانند و با هنر خود بر بیماری های 

واگیـر راه بنـدد از جمله به دکتر قریب سـفارش 

کـرد کـه درس طـب بخوانـد وایـن کاررا بـر وی 

واجب کفائی شـمرد.105 نیزحاج شـیخ از شـیخ 

حسـن رشـدیه از رهبران فکری مشـروطه تبریز 

فرمــود:  شــیخ  حــاج  مرحــوم 
دیــن  حقیقــت  از  خیلــی  مــردم 
بــری  و  عــاری  عقایــد  اصــول  و 
زیــر  مطلــب،  ایــن  و  شــده اند. 
زیــرا  اســت;  عمائــم  اربــاب  ســر 
علمــا و مجتهــدان، کــه صاحیــت 
ــر  ــه منب ــد ک ــان می آی ــد، عارش دارن
برونــد و آنهــا کــه منبــر می رونــد، 
ــد  ــه چن ــد و ب ــتی ندارن ــواد درس س
کتفــا  بیــت شــعر و آوازه خوانــی ا

. می کننــد
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کـه بـرای کودکان قمی مدرسـه جدید تاسـیس 

کرده و تجارب نوین بشـری را به همراه تعالیم 
دینـی بـه آنان می آموخت حمایـت کرد. 106

 افـزون بـر موج ایجاد نهضـت خدمت گزاری 

سـیل زدگان  بـرای  خانـه  سـاختن  و  قـم  در 

درمبـارک آبـاد قـم 107 بـه همـت حـاج شـیخ 

چنـد  مرکـز طبی وبهداشـتی مانند بیمارسـتان 

فاطمیـه بـا همـت حـاج شـیخ تاسـیس شـد. 

دکتـر سـید محمـود مدرسـی )از روحانیون غیر 

ملبـس( رئیـس بهـداری قـم و پزشـک آیت اهلل 

حائـری بـود. 108 وی افـزون بـر طبابت طاب و 

علمـا از دیگـران نیـز طبابت می کرد.109 حاج آقا 

عبداهلل آل آقا نماینده حاج شیخ در بیمارستان 
سـهامیه بود.110

  شـیخ رضـا مسـجد شـاهی )1364ق( از 

فضـای همـدوره بـا حاج شـیخ در سـال 1344 

بـه  دعـوت  حـاج شـیخ  بـرای تدریـس بـه قـم 

آمـد.111 وی افـزون بـر فقـه و اصـول بـه تجارب 

نوین بشـری نیز عاقه نشـان می داد.112 محمد 

رضـا مسـجد شـاهی دانـش عـروض و قوافـی و 

فلسـفه غرب را به طلبه ها  درس 

مـی داد. وی  کتاب »نقد فلسـفه 

دارویـن« را تالیـف و آن را بـه 

طلبه هـا  تدریـس می کرد.  میرزا 

علـی اکبـر حکمـی ریاضیـات و 

هیئـت  درس مـی داد.113  شـیخ 

الهیجانـی  محققـی  محمـد 

)1389ق( از فضای زبان دان به  

عـده ای از طلبه ها  تاریخ طبیعی 

و فیزیـک آموزش می داد. وی در 

سال 1375ق، به نمایندگی از آیه اهلل بروجردی 
بـه هامبـورک آلمـان رفت.114

 روابط استادان وشاگردان
ــرم  و  ــط گ ــازات مکتــب ســامرا رواب ازامتی

پــدر فرزنــدی میــان اســتادان و شــاگردان بــود. 

ــدری  ــامرا پ ــاب س ــرای ط ــزرگ ب ــرزای ب می

ــژه  ــب و بوی ــا طلبه هــای غری ــود و ب ــان ب مهرب

ــه پــدر برخــورد می کــرد.  ــه مثاب افــراد یتیــم ب

طلبه هــا بــا قناعــت زندگــی می کردنــد و عــده 

ــز شــهریه  ــان از شــهریه نی ــل توجهــی از ان قاب

نمی گرفتنــد و ســعی می کردنــد در کنــار درس 

ــر زندگــی را اداره  ــا کار وکســب دیگ و بحــث ب

ــه   ــز ک ــم نی ــیخ عبدالکری ــاج ش ــد.115 ح کنن

ــود،  راه  ــیراب ب ــیرازی س ــای ش ــت ه از محب

اســتادش را طــی می کــرد وی عاقــه خاصــی 

بــه طــاب داشــت و می فرمــود: اینهــا فرزنــدان 

مــن هســتند.116 بــرای طــاب غریــب بــه مثابــه 

پــدری مهربــان بــود. بــه حجره هــای آنــان ســر 

مــی زد و از زندگــی و احــوال آنــان می پرســید. 

بــرای طلبه هــای بیمــار طبیــب 

می دیــد.117  تــدارک  دارو   و 

بــا مزاح هــای و لطیفه هــای 

مناســب  بنــد از دل هــای طــاب 

نوپــا و خنــده برلبانشــان جــاری 
می ســاخت.118

بافقــی  شــیخ محمدتقــی 

ازیــاران حــاج شــیخ درایــن 

ــان و  ــردی مهرب ــود. وی م راه ب

مهــرورز بــود و دررفــع مشــکات  

نیــز  عبدالکریــم  شــیخ  حــاج 
شــیرازی  هــای  محبــت  از  کــه  
را  اســتادش  راه  بــود،   ســیراب 
طــی می کــرد وی عاقــه خاصــی 
بــه طــاب داشــت و می فرمــود: 
اینهــا فرزنــدان مــن هســتند. بــرای 
پــدری  بــه مثابــه  طــاب غریــب 
مهربــان بــود. بــه حجره هــای آنــان 
ســر مــی زد و از زندگــی و احــوال 

می پرســید.  آنــان 
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طــاب کوشــش داشــت .حــاج 

ــر  ــه قــم ب شــیخ در آغــاز ورود ب

اثــر انــدک بــودن امکانــات  بــه 

دشــواری طلبــه می پذیرفــت 

کــه بافقــی بــه شــیخ امیــد مــی 

داد  کــه طلبــة بیشــتری بپذیــرد 

ــت، مشــکات  ــر و درای ــا تدبی ب

معیشــتی و اســکان آنــان را 

می ســاخت.119  برطــرف 

کــه  اســت  معــروف 

ّســر  طلبــه  کــه  می گوینــد 

درونــی خــود را کــه بــه مــادرش 

ســختش بــود اظهارکنــد، بــه حــاج شــیخ 

محمدتقــی ســهل و آســان می گفــت. از بــس 

ــاب  ــا ط ــم ب ــه رق ــه هم ــود ب ــان ب ــه مهرب ک
120 می کــرد.  همراهــی 

ایــن محیــط بــا معنویــت موجــب می شــد 

کــه طلبه هــا بــا زهــد و قناعــت زندگــی کننــد 

و وعــده و وعیدهــای   مقامــات دولتــی  آنهــا را 

نفریبــد. برخــی از طلبه هــای قــم نیــز بــا وجــود 

احتیــاج  از شــهریه اســتفاده نمی کردنــد. میــرزا 

ــوزه  ــریعه از طــاب ح محمدحســین ناصرالش

حــاج شــیخ، بــه علــت حاضــر نبــودن در قــم از 

شــهریه تابســتانی اســتفاده نمی کــرد.121 

 روابــط بیــن طلبه هــا نیــز برادرانــه  بــود و 

در گرفتاری هــا  بــه یکدیگــر یــاری  می کردنــد. 

گزارش دهنــدگان از ســامرا بــه عنــوان مدینه 

فاضلــه یــاد می کننــد کــه طــاب همــدل 

وهمزمــان بودنــد و بــا رفاقــت کارهــا را پیــش 

می بردنــد و هیــچ گونــه رقابــت منفــی و تکالــب 

درمیــان آنــان وجــود نداشــت122 

ــوی در حــوزه  ــن فضــای معن ای

قــم  نیــز دیــده می شــد  در قــم 

افــزون بــر تربیــت صدهــا تــن از 

اســتوانه های علمــی طــاب بــا 

یکدیگــر همــدل و رفیــق بودنــد. 

بــه گفتــه شــیخ محمدرضــا 

طبســی از طــاب حــوزه آن روز 

ــم:   ق

شــیوه مصــرف شــهریه طاب 

ــن  ســاکن در حجره هــا گاه چنی

بــود کــه مجموعــه دریافتــی 

خــود را در کیســه ای می ریختنــد و هرکــس بــه 

مقــدار نیــاز خــود از ان برداشــت می کــرد .گاه 

هــر هفتــه یــک نفــر مســئول خریــد می شــد و 

ــان  ــت و در پای ــا را می نوش ــت هزینه ه فهرس

ســهم هرکــس را مشــخص می کــرد.123 در 

ــده داری در  ــب زن ــد و ش ــیخ  تهج ــا ش دوره ح
ــت.124 ــا رواج داش ــان طلبه ه می

 دســت پروردگان حــوزه قــم  در هــر منطقــه 

رفتنــد بــه نــور افشــانی پرداختنــد و بــا یــاری 

یکدیگــر و همدلــی حوزه هــای شهرســتان ها را 

آبــادان ســاختند و رایــت دیــن داری  را در میــان 

مــردم برافراشــتند. 

 

 جلوه  شیوه درسی حوزه سامرا در قم 
و  نقــد  ســامرا  مکتــب  ویژگی هــای  از 

ــب  ــی مکت ــگاه اصل ــود. ن ــب ب ــی مطال بررس

ســامرا تحلیــل و تجزیــه متــون، شــامل 

ــژه  ــه و ی ــا و توج ــوال علم ــات، اق ــران، روای ق

ســامرا  مکتــب  گی هــای  ویژ از 
نقــد و بررســی مطالــب بــود. نــگاه 
تحلیــل  ســامرا  مکتــب  اصلــی 
قــران،  شــامل  متــون،  تجزیــه  و 
روایــات، اقــوال علمــا و توجــه و 
یــژه بــه علــم رجــال اســتوار بــود و 
فهــم روایــات درآن عمدتــا عرفــی 
و از دقائــق فلســفی بــه دوربــود. 
طلبه هــا از آغــاز یــاد می گرفتنــد کــه 
در مطالب درســی مطالعه کنند و 

یافته هــای خــود را بنویســند.
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ــات  ــم روای ــود و فه ــم رجــال اســتوار ب ــه عل ب

ــه  ــفی ب ــق فلس ــی و از دقائ ــا عرف درآن عمدت

دوربــود. طلبه هــا از آغــاز یــاد می گرفتنــد کــه 

در مطالــب درســی مطالعــه کننــد و یافته هــای 

ــس درس  ــن رو مجال ــند. از ای ــود را بنویس خ

میــرزا گاه  چنــد ســاعت طــول می کشــید. 125 

امــام خمینــی دربــاره درس میــرزا ابــراز داشــته 

ــت:  اس

میــرزا دو درس می گفتــه و پنــج ســاعت 

ــر  ــث ب ــور بح ــت و مح ــیده اس ــول می کش ط

ــه  ــوده و مباحث ــی ب ــد و بررس ــال و نق داد و ق
ــه. 126 ــه مجادل ن

 حــاج شــیخ نیــز اهــل فکــر و تدبــر بــود. در 

دوره تحصیــل در ســامرا  تــا مســئله ای را هضــم 

نمی کــرد و  برایــش حــل نمی شــد از پــای 

نمی نشســت.127 ماننــد  اســتادش میــرزای 

بــزرگ بــه طلبه هــا می گفــت در مطالــب 

اســتاد را  نقــد کــرده و نظــر خــود را دربــاره آن 

ــا  ــب را کام ــت : مطل ــی گف ــد  و م ــراز کنن اب

دریافــت و اســتنباط کنیــد و  بعــد قــدم باالتــر 

بگذاریــد و اطــراف و جوانــب مســاله را  کامــا 

بررســی کنیــد و کار امــروز را بــه فــردا وا نگذارید 

ــام  ــا باشــید. ام ــد و  دارای مبن ــق کنی و تحقی

ــاره گفتــه اســت: خمینــی درایــن ب

یــک روز حــاج شــیخ درســی را گفتنــد و از ما 

خواســتند کــه آن را بنویســیم و فردا بیاوریــم. 

یکــی از آقایــان کــه خــوش تقریــر بــود، تمــام 

مطالبــی را کــه اســتاد بیان کــرده بــود نوشــته 

بــود بــدون اینکــه اشــکالی و حاشــیه ای بــر آن 

نوشــته باشــد. اســتاد خطــاب بــه آن شــخص 

فرمودنــد: خیلــی خــوب حرف هــای مــا را 

نوشــته ای امــا یــک »إن قلتــی« حاشــیه ای بــر 

آن ننوشــته ای. آن مــرد گفــت: خوب نتوانســتم 

اشــکال پیــدا کنــم. اســتاد فرمودنــد: تــا آنجایی 

ــر  ــی اگ ــی بزن ــک ان قلت ــد ی ــد بای ــه می ش ک

اشــکال هــم نبــود تــا جایــی کــه بی ادبــی نبــود 

ــزاح  ــه م ــی دادی. )ب ــش م ــک فح ــل ی حداق

ــد(. ایشــان همــواره روی ایــن مســأله  فرمودن

کــه طــاب بایــد اهــل تحقیــق باشــند تأکیــد 
می فرمــود.128

آیــه اهلل مصلحــی بــه نقــل از والدشــان آیــه 

اهلل اراکــی درایــن بــاره ابــراز داشــته اســت:

 شـما ندیدیـد ایشـان )حـاج شـیخ( الیـدرک 

و الیوصـف بودنـد. ایشـان سـخت ترین مسـائل 

و غامـض تریـن مباحـث را بـا سـهل تریـن بیـان 

در اختیـار انسـان می گذاشـت بـدون اینکـه بـه 

حشـو و زوایـد بپـردازد و مطلـب را طوالنـی کند و 

اینهـا باعـث مـی شـد که ایشـان در این مدت کم 

...، اختیـار مبنـا کنند. شـیخ عبدالکریـم در اراک 

تدریس کتاب بیع را شروع کردند و مرحوم ابوی 

مـی گفتنـد کـه مدت یـک هفته به درس اسـتاد 

حاضر می شـده اند و بعد از یک هفته آن مطالب 

را نوشته و  تحویل مرحوم حاج شیخ داده  بودند 

و می گفتنـد کـه حـاج شـیخ گفتـه بـود کـه مـن 

کیـف کـردم از مطالعه نوشـته های شـما.129 

درس حـاج شـیخ بـا نقـد و اشـکال  همـراه 

بود. سـید محمدتقی خوانسـاری،130 سید علی 

یثربـی  از جملـه  مستشـکلین درس بودنـد.

 آزمون و اجازه
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شــیخ عبدالکریــم چــون اســتادش میــرزا 131 

طلبه هــا را می آزمــود و افــراد کوشــا و مســتعد 

الدیــن  را تشــویق می کــرد. ســید جمــال 

ــیخ  ــاج ش ــت: ح ــه اس ــی گفت ــوی جابلق موس

ــم امتحــان  ــد می خواهی ــه وی می گوی روزی ب

بگیریــم کــه وی اعــان آمادگــی کــرده و پــس 

از امتحــان بــه عنــوان جایــزه عبائــی را بــه وی 
ــه داده اســت. 132 هدی

ــرودی  ــام برب ــیخ  ازناصراالس ــاج ش ــا  ح ی

1268-1356ش( از شــاگردان فاضــل حــوزه 

دو مرتبــه  امتحــان  گرفــت و در مرتبــه اول 

شــش جلــد کتــاب بــه همــراه ده تومــان بــه وی 

جایــزه  داد و در مرتبــه  دوم  حــاج شــیخ ابــراز 

داشــت: آقــا شــیخ فضــل اهلل جابلقــی امتحانــی 

داد کــه چشــم مــرا روشــن کــرد. و ســپس بــه 

میــرزا مهــدی بروجــردی ســفارش کــرد: ســیصد 

تومــان بــرای ادای بدهــی او در ارتبــاط بــا ازدواج 
وی بپــردازد و بــر شــهریه او بیفزایــد.133

 حایــری پــس از آزمــون بــه میــزان،  خبرویت 

علمــی تبلیغــی و مدیریتــی طــاب ، بــرای انــان 

اجــازه: امامــت جماعــت، تدریــس،134 اجــازه  

تبلیــغ و یــا اجــازه حدیــث  و اجتهــاد135 و یــا 

اجــازه امــور حســبیه و تصــرف در امــور مالــی و 

اجتماعــی صــادر می کــرد. 
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مسـتدرکات اعیان الشـیعه، سـید حسـن امین، بیروت، 
للمطبوعات،1408ق. دارالتعـارف 

راز  کمالیـان،  محسـن  صـدر،  خانـدان  مشـاهیر 
. 1ش 3 9 6 ، نـی

مشـاهیر مدفـون درحـرم رضـوی ج1، غالمرضا جاللی، 
بنیاد پژوهشـهای آسـتان قدس رضـوی،1386ش.

معـارف الرجال ، شـیخ محمـد حرز الدیـن، کتابخانه آیه 
الله مرعشـی، 1405ق.

مفاخـر اسـالم، ج12،  علـی دوانی،  مرکز اسـناد انقالب 
اسالمی، 1379ش

الدیـن،   شـرف  عبدالحسـین  السـید  االمـام  موسـوعه 
العربـی1427ق. دارالمـورخ 

نامداران ساوجی، محمد حسین اکبری، 1388ش.
نجوم السـرد، سـید جواد مدرسـی؛ تحقیق و بازنویسـی 
مفاخـر  آثـار  انجمـن  مدرسـی،  محمدحسـین  سـید 

فرهنگـی اسـتان یـزد، 1384 ش
نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانی، مشهد؛ 1403ق.

نقد عمر، علی دوانی، تهران،  رهنمون،1383ش
چاپخانـه  ملبوبـی،  محمدباقـر  الحـوادث،  و  الوقائـع 

1387ق. قـم،  علمیـه، 
هدیـه الـرازی الـی المجـدد الشـیرازی تهرانـی، تحقیق 

مرکـز احیـاء التـراث العتبـه العباسـیه کربـال،1441ق.
هفتاد سـال خاطره، آیت الله سـید حسـین بـدالء، مرکز 

اسناد انقالب اسـالمی،1378ش.
یادنامـه آیـه اللـه العظمـی اراکـی، رضـا اسـتادی، اداره 

ارشـاد اسـتان مرکـزی، 1375ش.
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