ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮ ﺷﯽ

ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮﺷﯽ در ﺳﺎل  ١٣۴۴ق در ﺷﮭﺮ ﻧﺠﻒ ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢اﺳﺎﺗﯿﺪ
 - ٣ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮﺷﯽ در ﺳﺎل  ١٣۴۴ق در ﺷﮭﺮ ﻧﺠﻒ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ .ﭘﺪرش ﺷﯿﺦ ﺷﺮﯾﻒ از ﻋﻠﻤﺎی ﻧﺠﻒ و ﺟﺪش ﺷﯿﺦ ﻣﮭﺪی ﻗﺮﺷﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯿﺮزای ﺑﺰرگ ﺷﯿﺮازی ﺑﻮد» .ﻗﺮش« ﯾﺎ
»ﻗﺮش« از ﺧﺎﻧﺪانھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺠﻒ اﺳﺖ .وی اھﻞ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺷﻤﺲ ﺷﮭﺮ ﮐﻮت و ﻣﻨﺴﻮب ﺑﮫ ﻋﺸﯿﺮهای از ﺟﻌﺎﻓﺮه اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﮫ ﻧﺠﻒ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮫ او ﻗﺮﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ از ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﭘﺲ از طﯽ ﮐﺮدن دروس اوﻟﯿﮫ و آﻣﻮﺧﺘﻦ ادﺑﯿﺎت ،از ﺳﺎل  ١٣٨٠ﻗﻤﺮی ﺑﮫ درس ﺧﺎرج ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﭘﺮداﺧﺖ.
اﺳﺎﺗﯿﺪ

او از ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﯽ ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻌﺎج ،ﺷﯿﺦ ﺑﺸﯿﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺷﯿﺦ ﷴﺗﻘﯽ اﯾﺮواﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﷴ طﺎھﺮ آل ﺷﯿﺦ راﺿﯽ ،آﯾﺖﷲ ﺧﻮﯾﯽ و آﯾﺖﷲ ﺳﯿﺪ
ﻣﺤﺴﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﮭﺮه ﺑﺮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﺧﻮد وی ،ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل در دروس ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﯾﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﮭﻢ وی را در ﻓﻘﮫ و اﺻﻮل ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ
اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم در ﻧﺠﻒ ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ وی در زﻣﺎن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﮐﮫ ﺗﻔﮑﺮات ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد و طﺮﻓﺪاران اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻠﻤﺎ و
طﻼب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﷴ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺮزاﻟﺪﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ و طﺮﻓﺪاران آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آﮔﺎه ﮐﺮدن اﻗﺸﺎر و ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺮدم داﺷﺘﮫاﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﮫ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﮫ اﻟﻌﻤﻞ و ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم ،ﻓﯽ اﻧﻈﻤﮫ اﻟﺤﮑﻢ و اﻻداره دﺳﺖ زدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ واﻗﻊ ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن در ﭘﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺷﮭﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﷴ ﺑﺎﻗﺮ
ﺻﺪر ﻣﺼﺼﻢ ﺑﮫ ﺗﺎﻟﯿﻒ روﺷﻤﻨﺪ در زﻣﯿﻨﮫ اھﻞﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن از ﺣﺪود ﭘﻨﺠﺎه اﺛﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از او  ۴۶اﺛﺮ راﺟﻊ ﺑﮫ اھﻞﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮭﻢاﻟّﺴﻼم اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺧﺘﻨﺎق ﺷﺪﯾﺪی ﮐﮫ در ﻋﺮاق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ دﯾﻨﯽ در زﻣﺎن رژﯾﻢ ﺻﺪام وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺗﺎﻟﯿﻒ و ﭼﺎپ ﮐﺘﺎبھﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﮫ اھﻞﺑﯿﺖ ﻋﻠﯿﮫاﻟّﺴﻼم  ،ﺗﺸﯿﻊ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫھﺎ ،ﺑﺮای ﻧﺸﺮ آﺛﺎر دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫھﺎ ﭘﻮل داده ﺗﺎ آﺛﺎر را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺸﺮ ﻟﺒﻨﺎن ،دﻣﺸﻖ،
ﻗﺎھﺮه و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽآوردﻧﺪ ﺗﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺿﺒﻂ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺎﻗﺮ ﺷﺮﯾﻒ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن در ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ﺑﮫ اداﻣﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺎﻟﯿﻒ در زﻣﯿﻨﮫ ﺣﯿﺎت اﻣﺎﻣﺎن ﺷﯿﻌﮫ ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎلھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ داﺷﺘﮫ و در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺳﻔﺮھﺎ ﺑﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﮐﺘﺎب ﺳﺎل وﻻﯾﺖ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎ ﺣﻀﻮر ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.
ردهھﺎی اﯾﻦ ﺻﻔﺤﮫ  :اﺳﻼمﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﯿﻌﮫ

