
ویژه نامه دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

سـید اسـعد شیخ االسـامی در سـال 1309 در شـهر سـنندج در خانـواده ای مشـهور و اهـل علم متولد شـد، 
تحصیـات ابتدایـی و متوسـطه را در سـنندج بـه پایـان رسـاند. سـپس بـرای ادامـه تحصیـل بـه دانشـكده 
ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران رفـت و در آنجا لیسـانس خود را در رشـته زبان و ادبیات فارسـی 
اخـذ كـرد. در خـال همیـن ایـام نزد پدر خود به كسـب علـوم و معارف اسـامی پرداخت. در سـال 1336 
وارد دانشـكده الهیـات و معـارف اسـامی دانشـگاه تهـران شـد و مـدرک كارشناسـی ارشـد و دكتری خود 

را در رشـته منقـول )فقـه و مبانـی حقوق اسـامی( كسـب كرد. 
از جملـه فعالیت هـای علمـی و اجرایـی ایشـان می تـوان بـه دبیـری دبیرسـتان های دارالفنـون و امیركبیـر 
تهـران، عضویـت هیئـت علمـی دانشـكده الهیـات و معـارف اسـامی از سـال 1346، معاونـت دانشـكده 
الهیـات و معـارف اسـامی دانشـگاه تهـران از سـال 1356 تـا 1358، سرپرسـتی دانشـكده الهیـات و معارف 
اسـامی دانشـگاه تهـران از سـال 1358 تـا 1359، مدیریـت گـروه فقـه شـافعی دانشـكده الهیـات و معارف 
اسـامی دانشـگاه تهـران از سـال 1369 تـا 1383 و مشـاور رئیس جمهـور در امـور اهل سـنت از سـال 1376 
تـا 1384 اشـاره كـرد. ایشـان صاحـب كرسـی و مؤسـس رشـته فقـه شـافعی در دانشـگاه تهـران و طـراح 
و مجـری آزمـون تعییـن سـطح علمـی روحانیـون اهـل سـنت و عضـو هیئـت امنـای دانشـگاه های غـرب 
 كشـور، مؤسـس و مدیـر گـروه فقـه شـافعی در دانشـگاه آزاد واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران نیـز بودنـد.
شـركت در مجامـع معتبـر بین المللـی از جملـه كنگـره جهانـی ادیان الهـی در دانشـگاه  النكاستر انگلسـتان 
در سـال 1354، مأموریـت بـه لنـدن از طرف دانشـگاه تهران برای بررسـی نسـخه های خطی قـرآن  در موزه 
بریتانیـا، چنـد بـار مسـافرت بـه آمریكا به دعوت دانشـگاه هـاروارد برای بررسـی تطبیقی احكام اسـام و 

قوانیـن ایـاالت  متحده امریـكا از دیگـر فعالیت هـای علمی اسـتاد شیخ االسـامی بود.
ازجملـه تألیفـات مهـم اسـتاد می توان بـه »تحقیقی در مسـائل كامـی از نظـر متكلمان اشـعری و معتزلی«، 
»ازدواج و پایان آن در مذاهب اهل سنت«، »احوال  شخصیه: ارث، وصیت و وصایت«، »سیری اجمالی در 
 اندیشـه های كامی معتزله و اشـاعره« و »شرح قصائد سـید عبدالعزیز شیخ االسـام  كردسـتان« اشاره كرد. 
در اردیبهشـت 1397 بـه  پـاس شـصت سـال خدمت علمـی و فقهی نشـان نقره ای دانشـگاه تهران به ایشـان 

اعطا شـد.
اسـتاد در دی مـاه 1398 در سـن 89 سـالگی در تهـران دار فانـی را وداع گفـت و در آرامـگاه خانوادگی واقع 

در صلـوات آبـاد سـنندج بـه خاک سـپرده شـد. روحش شـاد و یـادش گرامی باد.
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