
 ًسة ٍ تَلذ

 پذسی اجذاد .آهذ دًیا تِ تثشیض دس ش1281 تا هصادف ق1321 ریحجِ آخش دس عثاعثائی ػالهِ

 اٍ پطت 14 تا ٍ دیثاج اسواػیل تي اتشاّین ٍ( ع) هجتثی حسي اهام فشصًذاى اص عثاعثایی ػالهِ

 سیذ[ هٌثغ ًیاصهٌذ.]تَدًذ حسیٌی سادات اص ًیض ٍی هادسی ًیاواى .تَدًذ ػالن ٍ داًطوٌذ ّوگی

 سیذ اٍ وَچىتش تشادس .داد دست اص سا پذسش سالگی 9 دس ٍ هادس، سالگی، 5 دس هحوذحسیي،

 .است تَدُ تثشیض دس فلسفِ استاد وِ .است الْی، هحوذحسي سیذ تِ هؼشٍف هحوذحسي،

 

 فشصًذاى ٍ اصدٍاج

 ٍ ػالهِ اٍلی فشصًذ سِ تَد عثاعثایی سادات خاًَادُ اص هْذٍی، لوشالسادات ػالهِ، ّوسش

 تِ عثاعثایی، وِ تَد پسشی ّا، آى تؼذی فشصًذ. سفتٌذ دًیا اص ًجف دس ٍ وَدوی دس لوشالسادات

 داسای عثاعثائی ػثذالثالی سیذ .گزاضت ػثذالثالی سا اٍ اسن عثاعثایی، لاضی استادش سفاسش

 .تَد تشدُ تْشُ عثاعثایی ػالهِ اص ٌّذسِ ٍ سیاضیات حَصُ دس ٍ تَد فٌی تحصیالت

 

 اص لذٍسی، ػلی ضْیذ اٍ ّوسش. است هْذٍی لوشالسادات ٍ اٍ دیگش فشصًذ عثاعثائی، سادات ًجوِ

 .تَد عثاعثایی ػالهِ دیگش داهاد هٌالثی جَاد .تَد عثاعثائی ػالهِ ضاگشداى

 

 تذسیس ٍ تحصیل دٍساى

 سٍش دس وِ لشآى آهَصش اص پس( ش1296 تا 1290) سال ضص هذت تِ حسیي هحوذ سیذ

 .فشاگشفت سا … ٍ تَستاى گلستاى، چَى آحاسی ضذ، هی تذسیس چیض ّش اص لثل سٍصّا آى دسسی

 پشداخت اصَل ٍ فمِ ٍ ًملی ػلَم ٍ ػشب ادتیات فشاگیشی تِ ٍ ضذ تثشیض عالثیِ هذسسِ ٍاسد سپس



 ایي، تش ػالٍُ .گشدیذ اسالهی هختلف ّای داًص فشاگیشی هطغَل ش.ّ  1304 تا 1297 سال اص ٍ

 همام تِ خظ تؼلین دس ٍ پشداخت خَضٌَیسی فٌَى یادگیشی تِ خغاط ػلیٌمی هیشصا ًظش صیش

 .سسیذ استادی

 

 سال اص ٍ سفت ًجف تِ تشادسش ّوشاُ تثشیض، عالثیِ هذسسِ دس تحصیل اص تؼذ عثاعثایی ػالهِ

 وِ 1325 تا ٍ تشگطت تثشیض تِ ش1314 دس .پشداخت دیٌی ػلَم تحصیل تِ ش1314 تا 1304

 تحمیك ٍ تألیف تِ وطاٍسصی واس وٌاس دس ٍ ضذ هطغَل وطاٍسصی تِ تَد، ساوي آًجا دس

 ٍ تحمیك تذسیس، هطغَل ٍ هاًذ آًجا ػوش، پایاى تا ٍ سفت لن تِ ش1325 دس ػالهِ پشداخت هی

 .ضذ تألیف

 

 

 دسگزضت

 اص سٍص آى فشدای اش، جٌاصُ. سفت دًیا اص( ق1402 هحشم 18) ش1360 آتاى 24 یىطٌثِ ٍی

 گلپایگاًی هحوذسضا سیذ اهلل آیت. ضذ تطییغ هؼصَهِ حضشت حشم تا ػسىشی حسي اهام هسجذ

 .ضذ سپشدُ خان تِ هؼصَهِ حضشت حشم دس ٍ خَاًذ ًواص پیىشش تش

 

 ػلوی صًذگی

 ًجف دس

 ًجف ساّی ق1344/ش1304 سال دس تثشیض، دس ػلوی هشاحل اٍلیي اتوام اص پس عثاعثائی ػالهِ

 اسالهی ػلَم هختلف ّای ضاخِ دس خَد هؼلَهات تىویل تِ ًجف ػلویِ حَصُ دس سال 10 ٍ ضذ



 حسیي سیذ ًضد سا فلسفِ اصفْاًی، اتَالحسي سیذ ٍ ووپاًی ، ًاییٌی ًضد سا اصَل ٍ فمِ. پشداخت

 اتَالماسن سیذ آلا ًضد سا سیاضیات تَد، هذسس آلاػلی ٍ جلَُ ضاگشداى اص خَد وِ ای تادوَتِ

 .آهَخت عثاعثایی لاضی ػلی سیذ اص سا ػشفاى ٍ اخالق ٍ خَاًساسی،

 

 تثشیض دس

 ًشسیذى ٍ هؼیطت تٌگی ػلت تِ تَد تحصیل هطغَل ًجف دس وِ هذتی دس عثاعثایی ػالهِ

 دس سال 10 ٍ ضذ ایشاى تِ تاصگطت تِ هجثَس آهذ، هی تذست تثشیض دس اش صساػی هله اص وِ همشسی

 لثیل اص ػلوی فؼالیت دٍسُ ایي دس .ضذ هطغَل وطاٍسصی ٍ صساػت تِ تثشیض ضادآتاد سٍستای

 حاصل ػالهِ ّای سسالِ ٍ ّا وتاب اص تؼذادی ٍلی است ًطذُ گضاسش اٍ اص تذسیس یا تحصیل

 .است دٍسُ ایي تفىشات

 لن دس

 (لن دٍساى) عثاعثایی ػالهِ

 احش دس وِ ضذ آغاص ٌّگاهی ایشاى، ػلوی دیگش ّای حَصُ ٍ تْشاى دس عثاعثایی ػالهِ ضْشت

 سال اص اٍ. وشد هْاجشت لن تِ تثشیض اص آى اص تؼذ ػَالة ٍ جْاًی دٍم جٌگ سیاسی حَادث

 تذسیج، تِ اٍ .وشد آغاص حىوت ٍ تفسیش دس سا خَد دسس هجالس ٍ ضذ ساوي لن دس ش1325

 دسٍس، ایي وٌاس دس .ساخت هتذاٍل سا اسفاس ٍ ضفاء وتاب هاًٌذ حىوت اساسی سغَح تذسیس

 آهلی، صادُ حسي حسي. داضت تَجِ ًیض اسالهی ػشفاى ٍ اخالق حَصُ دس ضاگشداًی تشتیت تِ ػالهِ

 .ّستٌذ اٍ ضاگشداى دستِ ایي اص... ٍ پشٍس سؼادت ػلی ٍ خَضَلت ػضیضاهلل آهلی، جَادی ػثذاهلل

 

 



 

 

 تْشاى ػلوی جلسات

 فلسفی ٍ ػلوی جلساتی دس ضشوت عثاعثایی ػالهِ ّای فؼالیت اص یىی لن دس سىًَت دٍساى دس

 هحَسیت تا... ٍ ضایگاى داسیَش ًصش، حسیي سیذ وشتي، ّاًشی حضَس تا جلسات ایي. تَد تْشاى دس

 سفشّای دس اٍ. ضذ هی تشگضاس ضٌاسی اسالم ٍ ادیاى ػشفاًی، فلسفی، هسائل دستاسُ عثاعثایی ػالهِ

 هخالفاى تا گاُ  ٍ داضت تواس اسالهی هؼاسف ٍ حىوت تِ هٌذاى ػاللِ تا داضت، تْشاى تِ پیاپی

 ػشفاى تفسیش تحج، هَضَع ّا ًطست ایي اص تشخی دس. پشداخت هی تحج تِ ًیض حىوت ٍ دیي

 تِ ضایگاى داسیَش تَسظ ّا وتاب ایي هغالة. است تَدُ ّا گات ٍ اٍپاًیطادّا هحَسیت تا ضشلی

 .]داد هی تَضیح هغالة آى دستاسُ عثاعثایی ػالهِ سپس ٍ ضذ هی تشجوِ فاسسی

 

 اّالی اص جوؼی حضَس تا پاییض ّش( ق1399 تا 1378) سال 20 هذت تِ وُشتَي ٍ اٍ تیي جلسات

 سیذ دوتش گفتِ تِ. ضذ هی هغشح... ٍ فلسفِ ٍ دیي اساسی هثاحج آى دس وِ ضذ هی تطىیل فلسفِ

 اسالم جْاى دس ٍسیغ چٌاى آى افمی تا ٍ تاال چٌاى آى سغحی دس جلساتی چٌیي ًصش حسیي

 هؼٌَی ٍ فىشی تواس وِ ٍسغی لشى دٍسُ اص وِ گفت تَاى هی حتی ٍ است تَدُ ًظیش تی اهشٍص

 .است ًطذُ حاصل غشب ٍ اسالهی ضشق تیي تواسی چٌیي ضذ، لغغ هسیحیت ٍ اسالم تیي اصیل

 

 

 

 



 اساتیذ

 عثاعثایی لاضی ػلی سیذ

 اصفْاًی اتَالحسي سیذ

 ای تادوَتِ حسیي سیذ

 سیاضی خَاًساسی اتَالماسن سیذ

 اصفْاًی غشٍی هحوذحسیي

 ًائیٌی حسیي هیشصا

 عالماًی هشتضی

 ای ووشُ وَُ حجت

 ضاگشداى

 صًجاًی حسیٌی ػضالذیي سیذ

 هغْشی هشتضی

 آهلی جَادی ػثذاهلل

 ضیشاصی اًصاسی یحیی

 لٌىشاًی فاضل هحوذ

 هٌتظشی حسیٌؼلی

 صًجاًی ضثیشی هَسی سیذ



 یضدی هصثاح هحوذتمی

 سثحاًی جؼفش

 دیٌاًی اتشاّیوی غالهحسیي

 آهلی صادُ حسي حسي

 تْشاًی حسیٌی حسیي هحوذ سیذ

 اهیٌی اتشاّین

 آضتیاًی الذیي جالل سیذ

 ضیشاصی هىاسم ًاصش

 احوذی احوذ

 آتادی خشم عاّشی حسي سیذ

 لذٍسی ػلی

 گیالًی هحوذی هحوذ

 ضیشاصی اًصاسی یحیی

 تْطتی حسیٌی هحوذ سیذ

 هفتح هحوذ

 تاٌّش هحوذجَاد

 اسدتیلی هَسَی ػثذالىشین سیذ



 ّوذاًی ًَسی حسیي

 تجلیل اتَعالة

 صذس هَسی سیذ

 اتغحی هَحذ هحوذتالش سیذ

 اتغحی هَحذ هحوذػلی سیذ

 سٍحاًی هْذی سیذ

 هیاًجی احوذی ػلی

 ایضدی ػثاس

 تْشاًی صادلی هحوذ

 خَضَلت ػضیضاهلل

  پشٍس سؼادت ػلی

 آحاس

 :است لشاس تذیي ّا آى اص لسوتی وِ هاًذُ جا تِ تسیاس ػلوی آحاس ایطاى اص

 

 الویضاى تفسیش

 سئالیسن سٍش ٍ فلسفِ اصَل

 اسالم دس ضیؼِ



 (ظ) الٌثی سٌي

 ضیشاصی صذسالذیي اسفاس تش حاضیِ

 الحىوة تذایة

 الحىوة ًْایة

 (ش1338 سال دس هزاوشات اٍل تخص) وشتي پشٍفسَس تا هزاوشات هجوَػِ: ضیؼِ

 (ش1340 سال دس وشتي پشٍفسَس تا هزاوشات دٍم تخص)اهشٍص دًیاى دس تطیغ سسالت

 االصَل وفایِ تش حاضیِ

 اسالم حىَهت دس سسالِ

 فؼل ٍ لَُ دس سسالِ

 رات احثات دس سسالِ

 صفات دس سسالِ

 افؼال دس سسالِ

 ٍسائظ دس سسالِ

 الذًیا لثل االًساى

 الذًیا فی االًساى

 الذًیا تؼذ االًساى

 ًثَت دس سسالِ



 ٍالیت دس سسالِ

 هطتمات دس سسالِ

 تشّاى دس سسالِ

 هغالغِ دس سسالِ

 تحلیل دس سسالِ

 تشویة دس سسالِ

 اػتثاسیات دس سسالِ

 هٌاهات ٍ ًثَت دس سسالِ

 ًستؼلیك خظ سسن دس هٌظَهِ

 (است ضذُ تشجوِ فاسسی تِ) االلْیِ ٍالفلسفة ػلی

 اسالم دس لشآى

 ٍ اسالم هىتة اص ّایی دسس ٍ تطیغ هىتة هاًٌذ گًَاگَى ًطشیات دس وِ هتؼذدی هماالت

 .است سسیذُ اًتطاس تِ... ٍ وتاب ساٌّوای

 الویضاى تفسیش

 الویضاى تفسیش: اصلی ًَضتاس

 سال تا ٍ وشد آغاص سا الویضاى تفسیش ًَضتي ق1374/ش1333 سال حذٍد اص عثاعثایی ػالهِ

 تفسیش سٍش اص تفسیش ایي دس. سساًذ اتوام تِ ػشتی صتاى تِ جلذ 20 دس سا آى ق1392/ش1350

 تا جذاگاًِ ّایی تخص دس لغَی ّای تحج ٍ آیات تفسیش تش ػالٍُ ٍ است ضذُ استفادُ لشآى تِ لشآى



[ 26.]داسد ًیض اجتواػی ٍ ػلوی فلسفی، والهی، تاسیخی، سٍایی، هثاحج آیات هَضَع تِ تَجِ

 احش ایي. جلذ 20 دس سپس ٍ جلذ 40 دس ًخست. است ضذُ هٌتطش ضىل دٍ تِ احش ایي تشجوِ

 .است ضذُ تشجوِ فاسسی تِ ّوذاًی هَسَی تالش هحوذ سیذ تَسظ

 

 


