
  )قطب راوندي    ( ىالدین، سعید بن عبد اهللا بن حسین بن هبۀ اهللا بن حسن راوندى کاشان شیخ قطب

 والدت

کاشانى، عالم بزرگ، محدث، مفسر،  الدین، سعید بن عبد اهللا بن حسین بن هبۀ اهللا بن حسن راوندى شیخ قطب
گاهی او را به جدش نسبت داده و سعید بن هبۀ .ششم هجرى است دان بزرگ شیعه در قرن متکلم، فقیه و تاریخ

پدر و پدر بزرگ قطب راوندى از علماى بزرگ زمان خود . وي در راوند کاشان به دنیا آمد.گویند   اهللا راوندى مى
 .بودند

  تحصیالت

درس شیخ ابو على طبرسى،  پس از آن در محضر. قطب راوندي تحصیالت ابتدایى را نزد پدر خویش فرا گرفت
م، رهسپار شد تا از علماى آن سپس به شهر مقدس ق عماد الدین طبرى و سید مرتضى رازى بهره فراوان برد؛

 .هاى سرشناس شیعه شد  در مدتى کوتاه از چهره مند شود و  دیار نیز بهره

  شخصیت علمى

گرفته و در علم تفسیر، فقه،  شیخ قطب در آثار خود موضوعات متنوعى از علوم و معارف اسالمى را به بحث
هایش تمام    وى در نوشته.وانى بر جاى نهاده استنوشتارهاى فرا حدیث، فلسفه، کالم، تاریخ و دیگر موضوعات

به  -چه موافق و چه مخالف -دیدگاه دیگران را.کند   جوانب موضوع را بررسى کرده و به نگاهى گذرا اکتفا نمى
از این  .پردازد  خواهد به کاوش در نظریات دیگران مى  انسانى که حق را براى حق مى کند و مانند  درستى نقل مى

بزرگى مقام و منزلت او دارد به کار  اند عباراتى را که داللت بر  کسانى که در صدد معرفى وى برآمدهرو، 
زیبا که بر بسیارى از  هاى خود به تحقیقاتى عمیق پرداخته و بر نکاتى جالب توجه و   وى در نوشته.اند  برده

 .دانشمندان و بزرگان مخفى مانده، دست یافته است

  نگاه دیگرانقطب راوندي از 

پیشوایان علماى شیعه، برگزیده  راوندى یکى از: گوید دانشمند بزرگ شیعه، عالمه امینى درباره قطب راوندى مى
از نوابغ و از اساتید بى نظیر فقه و حدیث و از نوابغ علم و ادب  این طایفه و از اساتید بى نظیر فقه و حدیث و

نیکو و کتب ارزنده  یرگى در فضایل و تالشها و خدمات دینى و اعمالگونه عیبى در آثار فراوانش و ت هیچ. است
عالمى است  :محدث قمى از دیگر اندیشمندانى است که درباره قطب الدین چنین آورده است.اش وجود ندارد

 .بزرگترین محدثان شیعه و از... متبحر، فقیه، محدث، مفسر، محقق، راستگو، بزرگوار


