
117 147سال بیست و پنجم،مشارۀسوم، مـــرداد و هشـریور1393

درگذشتاگن اخبار

کرد. تمام این سفرها را با  نسخه های نفیس تهیه 
هزینه شــخصی و به تنهایی انجام داد. او با ده ها 
کتابخانه  نفــر از علمــا و محققین ارتباط داشــت و 
گرانبهایش بهره  و مؤسســات تحقیقاتی از تجارب 
می بردند. در سال 1385، همایش نکوداشت وی 
کتاب »گرامی نامه« در پاسداشــت شــصت  برگزار و 
سال تالش علمی و فرهنگی اش رونمایی شد. نیز 
کتــاب »عطارد دانــش« در تجلیل  در ســال 1390، 
کتــاب در زمینه هــای  از وی منتشــر شــد. ده هــا 
منتشــر  جغرافیــا  و  تاریــخ  نهج البالغــه،  حدیــث، 
کتاب »مســانید اهل بیت« وی  شــده اســت. تنها 
کــه همــه را بــه تنهایــی تألیــف  در 70 جلــد اســت 
بــه  از آن  کــرد و ســپس تصحیــح مطبعــی و بعــد 
چاپ رســانید و خود ناشــر آن اســت. او برای نشر 
کتاب هایــش، »نشــر عطارد« و بــرای تدوین تاریخ 
خراســان، »مرکــز فرهنگی خراســان« را بنیاد نهاد 
کار چندین مؤسســه علمــی با ده ها  و بــه  تنهایــی 
کارمنــد و محقــق را عملــی ســاخت. او بــرای تهیه 
»فرهنگ خراســان« با پای پیاده و سواره به تمام 
شــهرها و روســتاهای خراســان قدیــم، از طوس و 
بلخ و بخارا و ســمرقند و هرات و ســبزوار و نیشابور 
کوه ها و رودها و دره ها و بیابان ها  گام نهاد و تمام 
را درنوردیــد و همــه را بــا چشــم دیــد. مــردی بــود 
صاحــب  همت و تــالش و ذوق و ســلیقه، در عین 
کفــاف و قناعت و  داشــتن روحیــه تقــوا و عفــاف و 

زهد و تواضع.

بزرگــوار ابــو معیــن سیدحســن حجت هاشــمی( و 
ســطوح عالیــه را )بــه  احتمال  قوی( نــزد حضرات: 
یــزدی، شــیخ هاشــم  مــدرس  حــاج ســیداحمد 
قزوینــی و شــیخ مجتبــی قزوینی آموخــت و پس  از 
آن بــه درس آیت اهلل العظمــی میالنــی حاضــر شــد 
و بهره هــای فــراوان بــرد و مــورد توجه فــراوان وی 
گرفــت. او در حوزه مشــهد بــه مطالعۀ دقیق  قــرار 
و  الحدیــد  ابــی  ابــن  نهج البالغــه  ح  و عمیــق شــر
بحاراالنــوار عالمــه مجلســی روی آورد و از همــان  
کرد و  جــا بــه حدیــث و تاریخ عالقــه فــراوان پیــدا 
مطالعــات و تحقیقــات و نوشــته های خــود را بــر 
کــرد. در آذرمــاه 1331ش  ایــن دو رشــته متمرکــز 
بــه تهــران آمد و به همــکاری با اســتاد فرزانه میرزا 
کبــر غفاری در تصحیح متــون پرداخت و راه  علی ا
کرد و بــه تألیف و تصحیــح و تحقیق  خــود را پیــدا 
روی آورد. او به شــهر مقدس قم بســیار آمد و شد 
می نمــود و در دروس اســتادان و مراجــع شــرکت 
می کرد و به ویژه با آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی 
و اســتاد عالمه ســید عبدالعزیز طباطبایی ارتباط 
کتابخانه  کرد و از راهنمایی ها و  عمیق وثیق برقرار 
اســتفاده و  فــراوان  ایشــان  و نســخه های خطــی 
کتاب هایش مســند عبدالعظیم الحسنی و مسند 
کرد.  االمام الرضا )علیه الســالم( را تألیف و منتشــر 
کمره ای  در تهــران هم با آیت اهلل حاج میرزا خلیل 
پیوند علمی مستحکم داشت. در سال 1343ش 
بــه نجف اشــرف مهاجرت نمود و عالوه بر شــرکت 
در دروس آیــات عظام آقای حکیم و آقای خویی، 
خویــش  کارهــای  ادامــه  و  تألیــف  و  تحقیــق  بــه 
پرداخت و با عالمه شــیخ آقابــزرگ تهرانی و عالمه 
امینی ارتباط اســتوار داشــت. ایشــان به سفارش 
کتاب »تــاج العروس« را  کار بــر روی  عالمــه امینــی 
کرد. در سال 1344ش با اخذ اجازات متعدد  آغاز 
شــیخ  و  حکیــم  خویــی،  عظــام:  آیــات  از  روایــی 
آقابــزرگ تهرانــی بــه تهــران بازگشــت و ســفرهای 
کشــورهای متعــدد چــون  تحقیقــی خویــش را بــه 
کستان، افغانســتان، یمن، مصر، سوریه،  هند، پا
لبنــان، آلمان، ترکیه، روســیه، انگلیس، فرانســه، 
بلژیک، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان آغاز 
کتابخانه هــای بســیار بازدیــد و از نســخ خطی  و از 
آنها فیش بــرداری و عکس برداری و ده ها تصویر از 

حجت االسالم و 
المسلمین عطاردی

خ بــزرگ شــیعه در عصــر معاصــر،  محــدث و مــور
حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
آقای حاج شــیخ عزیزاهلل عطــاردی قوچانی، یکی 

از نام آوران عرصه پژوهش و تحقیق بود.

فقیــد ســعید در 5 آذر 1307ش )8 جمادی الثانی 
1347ق( در روســتای »بگلر« از توابع قوچان زاده 
که بــه آموختن قرآن و ســواد  شــد. پنــج  ســاله بود 
کتاب هایی مانند:  کودکی با  فارســی پرداخت و از 
معــراج الســعادة، ناســخ التواریخ، تاریــخ معجــم و 
شــاهنامه فردوســی همــدم و مونــس شــد. در 14 
ســالگی بــه تحصیــل علــوم دینــی روی آورد و در 
ســال 1325ش رهســپار قوچان شــد و در مدرسه 
ذبیــح اهلل  شــیخ  آیــت اهلل  تعلیــم  تحــت  عوضیــه 
گرفت. در ســال 1327ش به مشــهد  قوچانــی قرار 
کــرد و در مدرســه باالســر مبارک  مقــدس عزیمــت 
امــام رضــا )علیه الســالم( و در حجره شــیخ بهایی 
کن شد و ادبیات را نزد استاد ادیب نیشابوری  سا
اســتاد  مباحثــه اش  هــم  و  همــدرس  بــا  )همــراه 

درگذشتگان
ناصرالدین انصاری
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ح نهــج  53. تصحیــح: حدائــق الحقائــق فــی شــر
کیدری البالغة قطب الدین 

ح نهج البالغة از یکی از علمای  54. تصحیح: شــر
قرن ششم

55. مقدمه بر استناد نهج البالغة امتیاز علی خان 
عرشی هندی

56. تصحیح التدوین فی اخبار قزوین عبدالکریم 
رافعی قزوینی

کرمانی  57. تصحیــح جغرافیــای نیمروز ذوالفقــار 
)4 ج(

کلمــات مکنونــه مال محســن فیض  58. تصحیــح 
کاشانی

59. روایت عشق )زندگی نامه خودنوشت(
کســاء از طــرق اهــل ســنت )ترجمــه  60. حدیــث 
»حدیث الکســاء عند اهل الســنة« از سیدمرتضی 

عسکری(
 ب( آثار غیر چاپی

1. تاریخ خراسان
2. تاریخ بجستان

3. موسوعة الشیعة االمامیة
4. اللغات الفارسیة فی الحدیث و االدب

5. اللغات الفارسیة فی تاج العروس
6. مصادر تاج العروس

الصــادق  و  )الباقــر  عنهمــا  روی  مــا  کتــاب   .7
)علیهماالسالم((

کتاب المضمرات و المرفوعات  .8
9. فرهنگ خراسان )50 ج(

10. جغرافیای خراسان
11. فرهنگ سیستان و بلوچستان

12. فرهنگ جغرافیای شاهنامه
13. اعالم شاهنامه

14. حکمت و ادب در شاهنامه
15. خداشناسی و دین در شاهنامه

16. لغات عربی در شاهنامه
17. زن در شاهنامه

18. سفرنامه عطاردی
19. العطاردیون فی التاریخ

20. تاریخ فرهنگی و سیاسی خبوشان )قوچان(
اهل البیــت  شــاعر  الخزاعــی،  دعبــل   .21

)علیهم السالم(

28. الشریف الرضی، مؤلف نهج البالغة
گردآورنــدگان ســخنان امیرالمؤمنیــن )علیــه   .29

السالم( قبل از سیدرضی
گوهر خاندان امامت )زندگانی سیده نفیسه(  .30
کلیــن و  31. مشــایخ فقــه و حدیــث در جمــاران، 

َدَرشت
کستان کتابخانه های هند و پا 32. سیری در 

33. الرجال فی تاج العروس )4 ج(
34. غریب الحدیث فی تاج العروس

35. معجم البالد و االمکنة المســتخرجة من تاج 
العروس )2 ج(

36. اللغات الفارسیة المعّربة فی تاج العروس
گازر )فهرســت تفســیر جــالء  37. مفتــاح تفســیر 
االذهــان و جــالء االحــزان(، نوشــته ابوالمحاســن 

جرجانی
38. فرهنگ خراسان )7 ج(

39. مخطوطات فارسی در مدینه منوره
کتابخانه های جهان 40. آثار علمای خراسان در 

41. هارون الرشید، حیاته و سیرته
42. المأمون عبداهلل بن هارون، حیاته و سیرته

کفر )ترجمه جلد 15 بحاراالنوار( 43. ایمان و 
44. چهــره خونیــن حســین سیدالشــهداء )علیــه 

السالم( )ترجمه مقتل الحسین مقّرم(
کوفه، زید بــن علی بن  45. رهبــر انقــالب خونیــن 
الحســین )ترجمــه زید الشــهید(، ســید عبدالرزاق 

مقرم
»اعــالم  )ترجمــه  معصــوم  چهــارده  زندگــی   .46

الوری« امین االسالم طبرسی(
ح حــال اعــالم آن )از  47. ترجمــه الغــارات و شــر

ابوهالل ثقفی(
48. ترجمه المواعظ )شیخ صدوق(

حســن  بــن  )علــی  االنــوار  مشــکوة  ترجمــه   .49
طبرسی(

50. انــدرز به هــواداران معاویــه )ترجمه »النصایح 
الکافیــة لمــن یتولی معاویــة« از محمــد بن عقیل 

حضرمی(
51. تصحیــح: اعــالم نهــج البالغــة علــی بــن ناصــر 

سرخسی
ح نهج البالغة  52. تصحیح: منهاج البراعة فی شر

قطب الدین راوندی

کتابهایش عبارتند از: 

الف( آثار چاپی
1. مســند االمام امیرالمؤمنین )علیه السالم( )25 

ج(
2. مسند فاطمة الزهراء )علیها السالم(

3. مسند االمام المجتبی )علیه السالم(
4. مســند االمــام الشــهید ابی عبــداهلل الحســین 

)علیه السالم( )3 ج(
5. مسند االمام السجاد )علیه السالم( )2 ج(

کــه  6. مســند االمــام الباقــر )علیــه الســالم( )6 ج( 
توســط اســتاد محمدرضــا عطایــی ترجمــه شــده 

است.
7. مسند االمام الصادق )علیه السالم( )22 ج(

8. مســند االمــام الکاظــم )علیــه الســالم( )3 ج( 
که توســط آقــای محمدرضا عطایی ترجمه شــده 

است.
9. مسند االمام الرضا )علیه السالم( )2 ج(

10. مسند االمام الجواد )علیه السالم(
11. مسند االمام الهادی )علیه السالم(

12. مسند االمام العسکری )علیه السالم(
13. اخبار االمام المهدی )علیه السالم(

14. عبدالعظیم الحسنی، حیاته و مسنده
15. زندگانی حضرت عبدالعظیم حســنی و مسند 

او
16. اخبار و آثار امام رضا )علیه السالم( )2 ج(

17. راویان و یاران امام رضا )علیه السالم(
)علیــه  رضــا  امــام  از  مرویــه  زیــارات  و  ادعیــه   .18

السالم(
کوتــاه امــام رضــا  19. جوامــع الحکــم یــا ســخنان 

)علیه السالم(
20. تاریخ آستان قدس رضوی )2 ج(

21. تاریخ مشهد مقدس
کاظم )علیه السالم( 22. فرزندان و برادران امام 

23.تصحیــح: نهج البالغــه )بــر مبنــای نســخ قرن 
پنجم و ششم(

24. امیرالمؤمنین و نهج البالغة
25. اجازات و اسناد نهج البالغة

26. پاسخ به معاندان نهج البالغة
27. علمای خراسان و نهج البالغة
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انقالب اسالمی از ســوی امام به مناصب مختلف 
عضــو  جملــه:  از  دســتگاه  حســاس  مشــاغل  و 
فقهــای شــورای نگهبــان، عضــو شــورای بازنگری 
قانــون اساســی )1368(، عضــو مجمع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، عضــو هیئــت نمایندگــی امام در 
کشــور )بــه همــراه حضــرات آیــات:  دانشــگاه های 
احمــد جنتــی و عباس محفوظــی( و رئیس هیأت 
عفــو حضــرت امــام و پــس از وفــات امــام، رئیــس 
کشــور و عضو مجلس خبرگان رهبری  دیوان عالی 
از اســتان تهران )ســه دوره متوالی( بود و افزون بر 
کارهای  کار در دســتگاه های مختلف، از  این همه 
ج  علمی اش غافل نبود و در تهران به تدریس خار
کتاب های  فقه و اصول و تفســیر و فلسفه و تألیف 
آورد.  پدیــد  بســیار  آثــار  و  گمــارد  همــت  فــراوان 
همچنین موفق شــد مســجدی زیبا و باشــکوه در 
که در  زادگاهش ـ روســتای دعوی ســرا ـ بنیاد نهد 
طــول ســال، نماز جماعت و مجالــس دینی در آن 
برپاســت و خود هم در طول ســال، چند روزی در 
آنجــا اقــدام به برپایــی مجالس دینی و ســخنرانی 

می نمود. 

آثار آن مرحوم عبارتند از:

الف( آثار چاپی
1. المعاد فی الکتاب و السنة

2. االمامة و الخالفة فی الکتاب و السنة
3. حدیث الطلب و االرادة

لهام )نوشته فیاض الهیجی( 4. تکملة شوارق اال

خانــه حــاج محمدجعفر دعوی ســرایی زاده شــد 
از نوجوانــی در 1323ش رهســپار رودســر  و پــس 
گرامی اش آیــت اهلل حاج  شــد و در معیــت دوســت 
شــیخ عباس محفوظی، نــزد مرحوم آیت اهلل حاج 
ســیدمحمدهادی روحانــی مقدمــات علوم دینی 
کــرد  گرفــت و در 1325ش بــه قــم مهاجــرت  را فــرا 
و ادبیــات و ســطوح را نــزد حضــرات آیــات: شــیخ 
علی رضــا  شــیخ  )ادبیــات(،  نحــوی  ابوالقاســم 
صدوقــی  شــهید  )منطــق(،  لنگــرودی  ممّجــد 
)قوانیــن(،  گیالنــی  بتولــی  ســیدعبدالوهاب  و 
ســیدمحمدتقی درچــه ای و میــرزا علی مشــکینی 
و  حائــری  مرتضــی  شــیخ  حــاج  لمعــه(،  ح  )شــر
حــاج شــیخ محمدتقی بهجت )مکاســب(، شــیخ 
حســینعلی  شــیخ  حــاج  و  اصفهانــی  عبدالجــواد 
ســلطانی  محمدباقــر  ســید  )رســائل(،  منتظــری 
گیالنی  طباطبایــی و شــیخ عبدالحســین فقیهــی 
ج  بــه دروس خــار از آن  پــس   و  آموخــت  )کفایــه( 
آیــات عظــام: آقــای بروجــردی )بحثهــای طهارت 
و صــالة و قضــا(، امــام خمینــی )ده ســال اصول(، 
محقــق دامــاد )فقــه و اصــول(، میرزا هاشــم آملی 
)اصول(، ســیدمرتضی لنگرودی )اصول( و دروس 
فلســفه آیت اهلل منتظری و دروس تفسیر و فلسفه 
مرحــوم  اخالقــی  مجالــس  و  طباطبایــی  عالمــه 
حاج  آقا حســین فاطمی قمی حاضر شــد و مبانی 
علمی اش را اســتوار ســاخت. او عالوه بر تحصیل، 
به تدریس ســطوح عالیه پرداخت و در شمار یکی 

از اساتید حوزه علمیه قم در آمد. 

او ســال ها در ایــام تبلیغی و تعطیلــی حوزه علمیه 
قــم به زادگاهش می رفت و در مســجد قاســم زاده 
به ارشاد مؤمنین و نشر معالم دین می پرداخت و 
کناف رودسر و روستاهای  مردم بسیار از اطراف  و ا
اطراف به منبرش حاضر می شــدند و از سخنانش 
انقــالب  پیــروزی  از  پیــش  او  می بردنــد.  بهــره 
اســالمی، یکــی از اعضــای مؤثــر و فعــال »جامعــه 
که نامش در ذیل  مدرسین حوزه علمیه قم« بود 
اعالمیه هــای علمــا و اســتادان حــوزه علیــه رژیــم 
گسترش  دیده می شــد و از هر فرصتی برای نشــر و 
پیــام و مرام امام خمینی بهــره می برد. او چند بار 
ک و بازداشــت شــد. او پس از پیروزی  گرفتار ســاوا

22. شعرای تهران از قرن هفتم تا قرن دوازدهم
23. شــرحی بــر روضــة االنــوار ســروش اصفهانــی 

)مقتل امام حسین )علیه السالم((
کمان خراســان از صدر اســالم تا طاهر بن  24. حا

عبداهلل
در  اتبــاع  و  تابعــان  و  کــرم  ا رســول  اصحــاب   .25

خراسان

ســرانجام آن عالــم بزرگوار، پس از عمری سرشــار و 
پربار در 86 سالگی در شامگاه روز جمعه 3 مرداد 
1393ش )27 رمضان المبارک 1435ق( چشــم از 
کش صبح روز یکشــنبه  جهــان فروبســت و پیکر پا
در مشــهد مقــدس تشــییع و پــس از نمــاز آیت اهلل 
االســالم  امیــن  مقبــره  در  ســیدان،  ســیدجعفر 
ک ســپرده شــد و در غم فقدانش،  طبرســی به خا
پیام های تســلیت بســیار از ســوی مراجــع معظم 
تقلیــد و شــخصیت ها و نهادهــای مختلــف صادر 
شــد. مقام معظم رهبری در پیام تسلیت خویش 

فرمود:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
مغفــور  مرحــوم  متتبــع  و  پارســا  عالــم  درگذشــت 
شــیخ  حــاج  آقــای  المســلمین  و  حجت االســالم 
عزیــزاهلل عطــاردی قوچانــی )رحمــت اهلل علیــه( را 
بــه خانــدان مکّرم و بازمانــدگان آن مرحوم و همه 
عالقه مندان و مســتفیدان از ثمرات علمی ایشان 
گســترده ای از تاریــخ و حدیــث و تراجم  کــه پهنــه 
کتــاب شناســی را در بــر می گیرد، تســلیت عرض  و 
می کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحوم 

مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای
 4مرداد 1393

آیت هللا محمدی گیالنی
حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ محمد محمدی 
گیالنــی از اســتادان مشــهور حــوزه علمیــه قــم و از 

ارکان نظام قضایی جمهوری اسالمی ایران بود.

فقیــد ســعید در 1347ق )1307ش( در روســتای 
»دعوی ســرا«، در جوار رودخانه پرآب و خروشان 
در  رامســر،  ـ  رودســر  جــاده  مســیر  در  رود«  »پــل 
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شب زنده دار )فرزندش( از مجالس درس وی بهره 
بردند.

او ســالیان فــراوان در ایــام تبلیغــِی محــرم و صفر و 
ماه رمضان و تابســتان بــه زادگاهش می رفت و در 
امــام زاده ابراهیــم به اقامه جماعت و ســخنرانی و 
تفسیر قرآن می پرداخت و نقش بارز و چشمگیری 
شــهر  مــردم  و  جوانــان  روشــنگری  و  هدایــت  در 
داشــت. در ســال های پیــش از پیــروزی انقــالب 
اســالمی، مــرّوج و مبلــغ نــام و مــرام امــام خمینی 
بــود و نامش ذیل تمامی اعالمیه های اســتادان و 
علمــای حوزه علمیــه قم علیه رژیم دیده می شــد 
و در قــم جــزو هیئــت اســتفتای امــام بــود. او آینه 
کردار اســتادانش بود.  تمام نمــای اخالق و رفتار و 
کوشــش  آن مرحــوم در بــرآوردن نیازهــای مــردم 
که نصیبش  بســیار می کــرد و در نعمــت و بهــره ای 
راه  در  و  می کــرد  ســهیم  را  نیازمنــدان  می شــد، 

تشکیل و تأمین خانواده ها بسیار می کوشید.

کریمی جهرمی درباره ایشان می نویسد: آیت اهلل 

»عبــد صالــح و خالــص پــروردگار، حصــرت 
علمــای  جملــه  از  زنــده دار  شــب  آیــت اهلل 
صالحین است. او نمونه ای از علمای سلف 
که پیشروی های مادی و حرکت های  است 
قهــری جامعــه بر ســمت  و ســوی مادیات و 
و  تشــریفات  در  مــا  زمــان  مــردم  مســابقه 
تعّینات زندگی، او را از حرکت به  ســوی خدا 

آیت هللا شب زنده دار
اسوه اخالق و فضیلت، حضرت مستطاب آیت اهلل 
آقــای حــاج شــیخ حســین شــب زنده دار جهرمــی 

یکی از علمای مشهور حوزه علمیه قم بود.

 29( 1347ق  المکــرم  شــوال   8 در  ســعید  فقیــد 
کیلومتــری   80( جهــرم  در  1307ش(،  اســفند 
شــیراز( زاده شــد و در اوان نوجوانــی بــه تحصیــل 
اســتادانی  نــزد  و  گماشــت  همــت  دینــی  علــوم 
ماننــد حضــرات آقایــان: شــیخ عطــاءاهلل حقدان، 
سیدحســین شــریعتمداری، سیدحسن موسوی 
کبــر ناصری و به ویــژه آیت اهلل  نائینــی، شــیخ علی ا
حاج ســیدابراهیم حق شــناس، ادبیات و سطوح 
را آموخت. سپس به شیراز رفت و ادامه سطوح را 
نزد حضرات آیات: شیخ ابوالحسن حدائق، شیخ 
محمدجــواد دارابــی، ســیدعبدالعلی آیت اللهی و 
آیــت اهلل شــیخ بهاءالدیــن محالتــی آموخــت و در 
ســال 1325ش رهســپار قم شــد. ســطوح عالیه را 
از حضــرات آیــات: شــهید صدوقی، شــیخ مرتضی 
حائــری، ســیدرضا صــدر، ســیدرضا بهاءالدینــی، 
میــرزا محمــد مجاهدی، شــیخ عبدالجــواد جبل 
و  قائینــی  عبدالــرزاق  شــیخ  اصفهانــی،  عاملــی 
ح تجرید و  گرفت و شر سیدمحمدباقر سلطانی فرا
شــوارق را از آیت اهلل حاج سیداحمد خوانساری و 
تفسیر را از آیت اهلل عالمه طباطبایی و دروس عالی 
فقه و اصول را هم از آیات عظام: آقای بروجردی، 
گلپایگانــی، محقــق دامــاد،  امــام خمینــی، آقــای 
کی و شــیخ عباسعلی شــاهرودی آموخت  آقای ارا
و تقریرات دروس ایشــان را نگاشــت و همزمان به 
تألیــف و تدریــس و تبلیــغ دین پرداخــت و نامش 
در زمره استادان و فضالی حوزه علمیه قم طنین 
علمیــه  حــوزه  مختلــف  مجــالت  در  وی  افکنــد. 
قــم ماننــد مکتــب اســالم و مکتب تشــّیع مقاالت 
متعدد نگاشت و به تدریس سطوح عالیه و تفسیر 
حضــرات  ماننــد  گردانی  شــا پرداخــت.  اخــالق  و 
آقایان: هاشــمی رفسنجانی، طاهری خرم آبادی، 
کریمــی جهرمــی، دری نجف آبــادی، محمدجعفر 
امامی، محمدرضا آشــتیانی، محمدعلی شــرعی، 
ســیدجمال الدین دین پــرور، محمدجواد فاضل، 
محمدمهــدی  و  )دامــادش(  اســالمیان  علیرضــا 

5. عصمة االنبیاء
6. قضا و قضاوت در اسالم
کیفری در اسالم 7. حقوق 

8. قرآن و سنن الهی در اجتماع بشر
9. درس های اخالق اسالمی

10. سروش قلم )مجموعه مقاالت فارسی و عربی(
11. تفسیر مناجات شعبانیه

12. تفسیر زیارت امین اهلل
ح زیارت وارث 13. شر

ح زیارت اربعین 14.شر
15. ترجمه و تفسیر الهیات شفا

16. امام راحل و فقه سنتی
کبر 17. اسم مستأثر در وصیت امام زعیم ا

18. خلق جدید پایان ناپذیر )ترجمه رساله »قوه و 
فعل« عالمه طباطبایی(

رســاله  )ترجمــه  قیمت گــذاری  و  احتــکار   .19
»االحتکار و لتسعیر« آیت اهلل منتظری(

گزیده ای از  ح  20. در ســایه حکمت )ترجمه و شــر
سخنان امیرالمؤمنین )علیه السالم((

کتاب های غیر چاپی ب( 
1. حاشیه بر اسفار

2. حاشیه بر فصوص
کفایه 3. حاشیه بر 

ح منظومه 4. حاشیه بر شر
5. حاشیه بر قانون بوعلی1

ســرانجام آن مرحــوم در پــی بیمــاری ریــوی و در 
86 ســالگی در روز چهارشنبه 18 تیرماه 1393ش 
گفت  )11 رمضــان المبارک 1435ق( بدرود حیات 
کــش روز پنجشــنبه 12 رمضــان در قــم  و پیکــر پا
تشــییع و پس از نماز حضرت آیت اهلل ســبحانی بر 
آن، مقابل مســجد باالســر حرم حضرت معصومه 
غــم  در  شــد.  ســپرده  ک  خــا بــه  ســالم(  )علیهــا 
گیالن  فقدانش ســه روز عــزای عمومی در اســتان 
اعالم و پیام های تسلیت متعدد از سوی مقامات 

سیاسِی نظام صادر شد.

1. گلشن ابرار، ج 7، ص 508 - 520
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سال 1353ش زندانی و مدرسه حاج شهباز خان 
هم تعطیل شــد. پس از پیروزی انقالب اســالمی، 
از ســوی امام به همراه مرحوم آیت اهلل حاج شیخ 
مجتبی حاج آخوند به سرپرســتی مدارس علمیه 
کرمانشــاه برگزیــده شــد و احیــاء، تعمیــر و تجدیــد 
بنــای مــدارس را وجهــه همــت خود نمــود و پس 
از شــهادت آیت اهلل اشــرفی اصفهانی ـ امام جمعه 
امــام  از ســوی  ـ و در 1362ش  کرمانشــاه  شــهید 
کرمانشــاه  بــه امامت جمعــه و نمایندگــی امام در 
برگزیده شــد. او مصالی امام خمینی را هم بنیان 
نهاد و در نخســتین دوره و ســومین دوره مجلس 
کرمانشــاه  خبــرگان رهبری از ســوی مردم اســتان 
بــه نمایندگــی ایــن مجلــس برگزیــده شــد. وی در 
و  داد  اســتعفا  شــهر  جمعــه  امامــت  از  1385ش 
تنهــا بــه اقامــه جماعــت و تدریــس ســطوح عالیه 
کرد و ســالیان فراوان به خدمت به مردم  بســنده 
شــریف اســتان پرداخــت تــا آنکــه در 82 ســالگی 
رجــب   26(  1393 خــرداد   6 سه شــنبه  روز  در  و 
الخیــر 1435ق( چشــم از جهان فروبســت. بعد از 
کرمانشــاه عــزای  درگذشــت او ســه روز در اســتان 
کش روز پنجشنبه با حضور  عمومی اعالم و پیکر پا
هزار نفر از مردم شیعه و سنی استان، تشییع شد 
و پــس از نمــاز حجت االســالم و المســلمین آقــای 
ک  کنار مصالی امام خمینی به خا علما بر آن و در 

سپرده شد. 

8. دو مقالــه دربــاره شــخصیت آیت اهلل العظمــی 
ســیدابراهیم  آیــت اهلل  و  الری  سیدعبدالحســین 

حق شناس
که نســخه  9. حاشــیه بــر مفاتیح الغیب فخر رازی 
کتابخانه مرحوم آیت اهلل حق شناس است.  آن در 

ســرانجام آن مرحــوم پــس از چنــد مــاه بیمــاری، 
رمضــان   28 شــنبه  روز  صبــح  در  ســالگی   85 در 
المبــارک 1435 ق )5 مــرداد 1393ش( چشــم از 
کــش روز یکشــنبه 29  جهــان فروبســت و پیکــر پا
رمضــان، تشــییع و پــس از نمــاز آیت اهلل العظمــی 
مــکارم شــیرازی در مســجد شــهید مطهــری حرم 
ک  حضــرت فاطمــه معصومه )علیها ســالم( به خا
ســپرده شــد و در غــم فقدانش پیام های تســلیت 
فــراوان از ســوی مراجــع تقلیــد و شــخصیت های 

سیاسِی نظام صادر شد. 

 آیت هللا
معصومی زرندی

شــیخ  حــاج  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
محمدحســین معصومــی زرندی، یکــی از علمای 
کرمانشــاه بود. فقید ســعید در سال  نامی اســتان 
1351ق )1311ش( در روســتای امیرآبــاد از توابــع 
کبر معــروف به  زرندیــه ســاوه در خانــه حــاج علی ا
حاج مقدس زاده شــد و پــس از نوجوانی به حوزه 
علمیــه قــم آمــد و دروس ســطح را نــزد اســتادانی 
ماننــد حضــرات آیات: شــیخ محمد فکــور یزدی، 
ســیدرضا صــدر، میــرزا علی اصغــر اشــعری قمــی و 
آموخــت  ســلطانی  طباطبایــی  ســیدمحمدباقر 
ج آیــات عظــام: آقــای  و پــس  از آن بــه دروس خــار
بروجــردی )3 ســال(، امــام خمینــی )8 ســال فقه 
کــی و دروس  و اصــول(، حاج شــیخ محمدعلی ارا
عالمــه  و  صــدر  رضــا  حاج آقــا  تفســیر  و  فلســفه 
طباطبایــی حاضر شــد و بهره های فــراوان برد. او 
عالوه بر تحصیل، به تدریس سطوح و تبلیغ دین 
پرداخــت. در ســال 1343 ش بــه دعــوت علمــای 
کرمانشــاه بــه آن شــهر عزیمــت نمود و بــه تدریس 
در مدرســه حاج شــهباز خان و اقامــه جماعت در 
مســجد حاج شــهباز خان پرداخــت و همزمان به 
مبارزه علیه رژیم پرداخت و چند بار دستگیر و در 

و معنویــات، ساده زیســتی و زهــد، مناعــت 
طبــع و ایثــار و حســن خلــق و مکرمت های 
کامل  اخالقی بازنداشــت و همــراه با اعتقاد 
بــه معتقــدات دینــی خــود، بــه راه خویــش 
ادامه داد. به  حق، او انســانی خدادوست، 
خداجو، خداپرست و معتقد به مبانی و به 
جهان ابدیت اســت. طلب علم و تدریس و 
محــراب و منبــر و اســتادی در حــوزه علمیه 
قــم بــرای او حجــاب نشــد و ایــن عناوین را 
ابزار دانســت و هدف اصلــی و عمده خود را 
خدا و جلب رضای حق و خدمت به آستان 
مقدس حضرت بقیة اهلل االعظم امام زمان 
)عّجــل اهلل تعالــی فرجه الشــریف( قــرارداد. 
کار دلــداده علــم و دانــش و  آغــاز  از  کــه  او 
کســب فضائــل بــود، بــا هــر یــک از علمــای 
کرده  بزرگــوار جهــرم به  نوعی خــود را مرتبط 
گرفت. در شــیراز با  کمــاالت آنــان بهــره  و از 
گــران  قــدر، معنــوی و روحانــی  شــخصیت 
ابوالحســن  شــیخ  حــاج  آیــت اهلل  حضــرت 
حدائــق آشــنا و بهره هــای فراوانــی از او برد. 
وقتی به قم مشرف شد، در طول سال های 
تحصیل و در مســیر تهذیب نفس، خداوند 
که در علمیت  موفقیت هایی به ایشــان داد 
کنــار آن، تهذیب  و فضــل جلــوه نمــود و در 
ع،  و صفــای دل  و جان و تقید به آداب شــر
کــرد و مورد  ملکــه تقــوا در وجودشــان نفوذ 

گرفت«.2 توجه دوستان و آشنایان قرار 

برخی از آثار آن مرحوم عبارتند از:
1. تقریرات دروس اصول امام خمینی

ح دعای مکارم االخالق 2. شر
3. امامت و معاد

4. درس هــای اخــالق )به صــورت جــزوات، تکثیر 
گردیده است.(

5. مجموعــه مقــاالت در مجــالت مکتــب اســالم، 
کتابخانه  مکتــب تشــیع، معارف جعفری و مجلــه 

مسجد اعظم
6. حاشیه بر مجمع  البیان

7. حاشیه بر المیزان

گلشــن ابــرار، ج 8، ص 513 و 514 )مقالــه حبیــب اهلل ســلمانی   .2
آرانی(
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کــرد و مبانــی علمــی اش را اســتوار  حائــری شــرکت 
ســاخت و همزمــان بــه تدریــس ســطوح عالیــه و 
تبلیغ دیــن و خدمات بســیار در زادگاهش، مانند 
تأسیس مساجد، حســینیه ها و حوزه علمیه امام 
خمینــی پرداخــت. وی پیــش از پیــروزی انقــالب 
اســالمی به ترویج و تبلیغ نــام و مرام امام خمینی 
در منطقــه خویــش پرداخــت و چنــد بــار از ســوی 
پــس  شــد.  بازداشــت  اصفهــان  حکومت نظامــی 
کمیتــه  از پیــروزی انقــالب اســالمی، بــه تأســیس 
انقــالب اســالمی فالورجــان و حفــظ امنیــت شــهر 
پرداخــت و در ســال 1358 ش بــه امامــت جمعــه 
شــهر برگزیده شــد و در ایام جنگ نقش اساسی در 
بســیج و تجهیز و تشــویق رزمندگان اسالم داشت 
و بارهــا بــه جبهه هــای نبــرد شــتافت و فرزنــدش 
کربالی 4  شــهید محمد شــریعت هم در عملیــات 
بــه خیل شــهیدان انقالب اســالمی پیوســت. وی 
متواضــع  خوش برخــورد،  خوش اخــالق،  عالمــی 
ســال  در  زادگاهــش،  در  او  بــود.  ساده زیســت  و 
1363ش حــوزه علمیــه امــام خمینــی را تأســیس 
کــرد و  کــرد و ده هــا طلبــه بــرادر و خواهــر را تربیــت 
بــه حوزه هــای علمیــه قــم و اصفهان فرســتاد. آن 
کاندیدای مجلس خبرگان رهبری  مرحوم دو دوره 
از استان اصفهان بود از وی نوشتارهایی در فقه و 

اصول )اعم از تألیف و تقریر( بازمانده است.

سرانجام آن مرحوم در 80 سالگی و در پی بیماری 
کلیــوی و در صبــح روز پنج شــنبه 25 اردیبهشــت 

ســال   70 حــدود  از  پــس  مرحــوم  آن  ســرانجام 
تعلیــم و تحصیــل در 90 ســالگی و در  و  تدریــس 
روز چهارشــنبه 21 خــرداد 1393ش )13 شــعبان 
المعظم 1435ق( چشم از جهان فروبست و پیکر 
کش روز جمعه، 23 خرداد تشییع و پس از نماز  پا
حضــرت آیــت اهلل مکارم شــیرازی بــر آن، در مقبره 
شــهید مفتح صحن امام رضا )علیه الســالم( حرم 
ک ســپرده  حضــرت معصومه )علیها ســالم( به خا
شــد و در غم فقدانش پیام های تسلیت متعدد از 

سوی بزرگان صادر شد.

 آیت هللا 
شریعت فالورجانی

شــریعت  صفرعلــی  شــیخ  حــاج  آقــای  حضــرت 
قــم  علمیــه  حــوزه  اســتادان  از  یکــی  فالورجانــی 
بــود. فقید ســعید در ســال 1315ش )1355ق( در 
فالورجــان اصفهــان در بیــت علــم و فضیلــت زاده 
شــد. پــدرش مرحــوم حجت االســالم حــاج شــیخ 
محمدحســن فالورجانــی از علمای شــهر بــود. آن 
آیــات:  نــزد حضــرات  را  مرحــوم تحصیــالت خــود 
شیخ محمدحسن عالم نجف آبادی، سیدحسین 
خادمی، شــیخ علی مشکات و شیخ احمد فیاض 
کرد و ســطوح عالیه را به پایان رســانید و برای  آغاز 
ج فقه و اصــول به قم آمد و ســالیان  تحصیــل خــار
فــراوان در دروس آیــات عظــام: آقــای بروجــردی، 
امــام خمینــی، محقق داماد و حاج شــیخ مرتضی 

آیت هللا فشارکی
شــیخ  حــاج  آقــای  آیــت اهلل  مســتطاب  حضــرت 
رحمت اهلل فشــارکی، یکی از علما و ادبا و مدرسان 
بــزرگ حــوزه علمیــه قــم بــود. معظــم له در ســال 
1344ق )1304ش(، در فشــارک اصفهان در خانه 
مــال حیدرعلی زاده شــد و پــس از خواندن دروس 
جدید از مشــهد مقدس مشرف شــد و در مدرسه 
گزیــد. ادبیــات عــرب را به خوبــی  نــواب ســکونت 
که  گرفــت  آموخــت و تدریــس آن را هــم بــر عهــده 
رهبــری  معظــم  مقــام  وی،  گردان  شــا ازجملــه 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای و اســتاد محمدرضــا 
حکیمــی بــوده اســت. و ســطوح عالیــه را هــم در 
حضــرات  همچــون  عالیقــدری  اســتادان  محضــر 
آیات: حاج ســیداحمد یزدی، حاج شیخ مجتبی 
گرفت و پس  قزوینی و حاج شیخ هاشم قزوینی فرا 
کرد  از ســالیانی چند به حوزه علمیه قم مهاجرت 
کفایه از محضر آیت اهلل سلطانی  گیری  و پس از فرا
طباطبایی، از محضر آیات عظام: آقای بروجردی، 
گلپایگانی و مرعشی  امام خمینی، شریعتمداری، 
نجفی بهره های فراوان برد و به تدریس ســطوح و 
گوی ســبقت  ادبیــات هــم پرداخت و در این فن، 
از همگان ربود و ســکه تدریس ادبیات به نام وی 
که ازجمله  گردان فــراوان پــرورش داد  خورد و شــا
خــرازی،  سیدمحســن  آقایــان:  حضــرات  آنــان 
رفســنجانی، محمــدی  اســتادی، هاشــمی  رضــا 
گرکانی،  ری شــهری، دری نجف آبــادی، محســنی 
سیداحمد خاتمی، سیدهاشم حسینی بوشهری 
و رضــا مختــاری بوده انــد. او افــزون بــر تحصیــل و 
تدریــس، بــه تبلیغ دین و احــداث بناهای خیریه 
منطقــه  آبادانــی  در  و  پرداخــت  زادگاهــش  در 
که ذکر  کشــید  ســمیرم و فشــارک زحمات فــراوان 
خیــر ایشــان در آن منطقــه زبانــزد همگان اســت. 
وی مؤسس حوزه علمیه سمیرم بود و بسیاری از 
روحانیون شــهر به عنایت و توجه ایشان در وادی 
کارهای وی در آن  روحانیت قدم نهادند. ازجمله 
کمک و همیاری و همفکری در ســاخت  منطقــه، 
مســجد فشــارکی ها )شــهدا( در اصفهان، ساخت 
مسجد ریحان آباد در ورامین و بازسازی حسینیه 

فشارک بوده است.
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خــرداد 1393ش )12 شــعبان المعظــم 1435ق( 
چشــم از جهان فروبست و پیکرش پس از تشییع 
و نماز آیت اهلل جعفر ســبحانی، در قبرســتان بقیع 

ک سپرده شد. قم به خا

1393 )15 رجــب الخیــر 1435ق( چشــم از جهان 
کش به فالورجــان انتقال داده  فروبســت و پیکر پا
گلــزار شــهدای  شــد و پــس از تشــییع باشــکوه در 

ک سپرده شد. فالورجان به خا

حجت االسالم و 
المسلمین جلیلی

حضــرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمین 
حاج شیخ خلیل جلیلی تبریزی، یکی از استادان 

حوزه علمیه قم بود.

در  )1360ق(  1320ش  ســال  در  ســعید  فقیــد 
روســتای »اندریــان« از توابــع دیزمــار شهرســتان 
ورزقان تبریز زاده شــد. تحصیالت نخســتین را در 
محضر عمویش حجت االســالم حــاج میرزا عباس 
کرد و در 1338ش بــه اتفاق برادر  هاشــم زاده آغاز 
بزرگ ترش حجت االســالم و المسلمین حاج میرزا 
حســین جلیلــی به تبریز آمد و در مدرســه حســن 
کــرد و پــس از  پاشــا تحصیــل علــوم دینــی را آغــاز 
چند ســال، رهســپار قم شد و ســطوح عالیه را نزد 
حضــرات آیات: میرزا باقر مرندی، فاضل لنکرانی، 
ســیدابوالفضل  تبریــزی،  مدنــی  سیدیوســف 
اعتمــادی،  مصطفــی  شــیخ  تبریــزی،  موســوی 
کریم مالیی تبریزی، شــیخ عبداهلل جوادی  میــرزا 
کتاب های  گرفــت و بر  آملی و حســن زاده آملی فرا 
سطوح مسلط شد و عالوه بر تحصیل، به تدریس 
گردانی پــرورش داد. ســپس  هــم روی آورد و شــا
گلپایگانی، مرعشــی  ج آیــات عظام:  بــه درس خار
نجفی و ســیدمحمد شــیرازی حاضر شــد و مبانی 
علمــی اش را اســتوار ســاخت و حدود چهل ســال 
تألیــف  و  دیــن  تبلیــغ  و  تدریــس  و  تحصیــل  بــه 
که  اشــتغال داشــت. وی عالمی ســخت کوش بود 
کتاب را درس می داد و خوش ســخن،  روزانه چند 

خوش برخورد، فروتن و متواضع بود.

آثارش عبارتند از:
جامع الشتات )کشکول( )2 ج(

کشف المراد )بخش الهیات( ح  شر
ح مکاسب شر

آن مرحــوم در 73 ســالگی، در روز سه شــنبه 20 


