
115 141سال بیست و چهارم،مشارۀسوم، مـــردادوهشریـور1392

درگذشتاگن اخبار

کرمانش���اه از هم���ه  و مح���ل وث���وق م���ردم اس���تان 
طبق���ات و ف���رق و مذاهب ش���یعه وس���ّنی ب���ود  و 
کرمانش���اه  خدمات ف���راوان به م���ردم و روحانیت 
نم���ود و از مراج���ع نجف مانند آیات عظام: ش���یخ 
گلپایگانی، میرزا  حسین حّلی، سیدجمال الدین 
آق���ا اصطهبانات���ی ش���یرازی و س���یدیحیی یزدی، 

اجازه اجتهاد داشت.

آثار او عبارتند از:
1. القضاء فی االسالم

2. صالة مسافر
3. منجزات المریض

کتاب الصوم  .4
کتاب اإلجارة  .5

6. حاشیة العروة الوثقی
7. اصول عقائد حّقه

ح خاطرات  که شر 8. من و آقا موسی )چاپ شده( 
او با مرحوم امام موسی صدر است.

آن عالم بزرگوار در 90 س���الگی، در روز سه شنبه 7 

قضایی، به تحصیل ادبیات و س���طوح نزد علمای 
کرمانشاه، مانند آیات: شیخ حسین حاج آخوند و 
سیدمحمد میبدی پرداخت و پس از آن در سال 
1320ش به قم آمد و س���طوح عالیه را نزد حضرات 
آی���ات: مرعش���ی نجف���ی و میرزا محم���د مجاهدی 
گرفت و س���پس به دروس آیات عظام:  تبریزی فرا 
آق���ای بروجردی )6 س���ال در فقه و اص���ول( و امام 
خمین���ی )اص���ول( حاضر ش���د و بهره ه���ای فراوان 
ب���رد و این هم���ه 14 س���ال به ط���ول انجامی���د. در 
س���ال 1375ق )1334ش( رهس���پار نجف اش���رف 
ش���د و از محضر آیات عظام: حکیم، خویی، شیخ 
حس���ین حّلی، میرزا باقر زنجانی و دروس فلس���فه 
مرح���وم عالمه ش���یخ ص���درا بادکوبه ای اس���تفاده 
کرد و پس از وفات والد بزرگوارش در س���ال  فراوان 
1377ق/1337ش، بر حس���ب درخواست اهالی 
کرمانش���اه  زادگاهش از مرحوم آیت اهلل حکیم، به 
بازگش���ت و ِس���َمت نیاب���ت و نمایندگ���ی آی���ت اهلل 
گرف���ت و در نهم  العظم���ی بروج���ردی را بر عه���ده 
ذی حّجه 1377ق از سوی معظم له به سرپرستی 
کرمانشاه و مدیریت مدرسه آیت اهلل  حوزه علمیه 
بروج���ردی منص���وب ش���د و ب���ه تربی���ت ط���الب و 
تدری���س منظم فقه و اص���ول پرداخت و آثار و مآثر 
ک���ه عبارتند از:  گذاش���ت  بس���یار از خ���ود به یادگار 
توس���عه مس���جد آیت اهلل بروجردی، تجدید بنای 
مس���جد و حس���ینیه آی���ت اهلل حاج ش���یخ هادی، 
کنده از نسخه های  که آ کتابخانه جلیلی  تأسیس 
چاپ���ی و خط���ِی نفیس اس���ت و هم���ه آن وقف بر 
آستان قدس رضوی و فهرست نسخه های خطی 
آن هم منتش���ر شده اس���ت، احداث مسجد حاج 

عباسعلی زارعین.

آن مرح���وم، م���ورد توج���ه علم���ا و مراج���ع تقلی���د 

کرمانشاهی آیت اهلل جلیلی 
حض���رت آی���ت اهلل آق���ای ح���اج ش���یخ عبدالجلیل 
ب���زرگ فقی���ه  و  عال���م  کرمانش���اهی،   جلیل���ی 

کرمانشاه بود. 

ق(   1342( 1302ش  س���ال  در  س���عید  فقی���د 
تق���وا و فضیل���ت  بی���ت عل���م و  کرمانش���اه، در  در 
و فقاه���ت زاده ش���د. پ���درش فقی���ه ب���زرگ غ���رب 
ایران حضرت آیت اهلل حاج ش���یخ ه���ادی جلیلی 
عظ���ام:  آی���ات  گردان  ش���ا از  1377ق(،   -  1288(
آخون���د خراس���انی و ش���یخ الش���ریعه اصفهان���ی و 
کش���ف االس���رار  صاح���ب ارش���اد االنظار در تتمیم 
و او فرزن���د فقیه ب���زرگ آیت اهلل ش���یخ عبدالرحیم 
ب���ن عبدالرحمن ب���ن عبداالحد بن آی���ت اهلل عبد 
از  1305 ق(،  کرکوک���ی جلیل���ی )1232 -  الجلی���ل 
گردان آی���ات عظ���ام: صاح���ب جواهر، ش���یخ  ش���ا
کاش���ف الغطاء، ش���یخ راضی نجفی، شیخ  مهدی 
کاشف الغطاء  کاش���ف الغطاء، ش���یخ علی  حس���ن 
و س���یدعلی بحرالعل���وم، صاح���ب بره���ان قاطع و 
کتاب های بس���یار مانند کش���ف االسرار  نویس���نده 
ح دّره بح���ر العلوم، لمعات االن���وار، دقایق  در ش���ر
االصول، س���ّر االس���رار و جّد اعالیش آیت اهلل شیخ 
اعاظ���م  از  کرمانش���اهی،  حائ���ری  عبدالجلی���ل 

گردان وحید بهبهانی بوده است.1  شا

وی از ناحی���ه م���ادر ه���م ب���ه فتحعلیش���اه قاج���ار 
کرمانش���اه،  کم  نس���ب می برد و مادرش، نواده حا
محمدعل���ی می���رزا دولتش���اه فرزن���د فتحعلیش���اه 
قاج���ار بود. معظ���م له پ���س از تحصی���الت جدید 
و اخ���ذ دیپل���م، وارد دانش���کده حقوق دانش���گاه 
عل���وم  لیس���انس  اخ���ذ  ب���ر  اف���زون  و  ته���ران ش���د 

گنجینه دانشمندان؛ شریف رازی؛ ج 6، ص 366-361.  . 1

ناصرالدین انصاری

درگــــــــــــذشـتـــــــــــگـــــــــــــــــان
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اخباردرگذشتاگن

کالم���ی و تفس���یری و  و مق���االت متع���دد فقه���ی، 
تأسیس مؤسس���ه فقهی »بقیة اهلل االعظم« )عج( 
گروه بس���یاری از طالب و فض���ال را پرورش داده  که 
و خدمات فراوان به ساحت علم و فقاهت نموده 

است، پرداخت.

س���رانجام در پی س���کته، بیمار و خانه نشین شد 
و ب���ا این همه، دس���ت از ت���الش علم���ی و مباحثه 
گردان و  فقهی و رس���یدگی به حال دوس���تان و شا
طالب و فض���الی خرم آبادی بر نداش���ت و در این 
میان ب���ه ضایعۀ فقدان فرزن���د برومندش مرحوم 
حجت االس���الم و المس���لمین ح���اج س���یدمهدی 
طاه���ری )م 29 مهر 1389ش( هم مبتال ش���د و بر 
کتاب خاط���رات هم به چاپ  آن صبر نم���ود. از او 

رسیده است.

آثارش عبارتند از:
کت���اب البی���ع )2 ج( )تقری���رات درس فق���ه امام   .1

خمینی(
2. خاطرات )2 ج(

3. اس���الم و مسائل اجتماعی )درس های آیت اهلل 
مکارم شیرازی(

4. جهاد در قرآن
5. رسالة فی صلة الرحم و قطیعتها

کالم الشیخ االنصاری 7. مسالة والیة الفقیه فی 
کمیت مّلت 8. والیت فقیه و حا

9. منابع مالی اسالم در حکومت اسالمی
10. تفسیر سوره یوسف

محق���ق دام���اد و ابوالقاس���م خزعلی )مکاس���ب(، 
ش���یخ عبدالج���واد جبل عاملی و س���یدمحمدباقر 
گرفت و پ���س از آن به دروس  س���لطانی )کفایه( فرا
ج فقه و اصول آیات عظام: آقای بروجردی )2  خار
س���ال(، امام خمینی، س���یدمحمد محقق داماد، 
کی و حاج  گلپایگانی و سیدحس���ن فری���د ارا آقای 
آق���ا مرتض���ی حائ���ری و دروس حکم���ت و فلس���فه 
حض���رات: عالم���ه طباطبای���ی و ش���هید مرتض���ی 
مطهری )اسفار(، جوادی آملی )اشارات و الهیات 
ش���فاء(، س���یدمصطفی خمین���ی و ابراهیم امینی 
ح منظوم���ه( حاضر ش���د و بهره ه���ای فراوان  )ش���ر
ب���رد. او همزمان ب���ا تحصیل، به تدریس س���طوح 
عالی���ه، تألیف و همکاری با مج���الت حوزۀ علمیه 
ق���م: مکتب اس���الم و مکت���ب تش���ّیع، تبلیغ دین 
در ش���هرهای مختل���ف و س���خنرانی های پرش���ور 
پرداخت. با شروع نهضت اسالمی مردم ایران به 
رهب���ری امام خمینی، او به تروی���ج و تبلیغ پیام و 
مرام امام پرداخت و در خرم آباد، سخنرانی هایی 
کرد و از ش���هری به شهر دیگر می رفت و همه  ایراد 
ج���ا در ارتب���اط م���داوم و تنگاتنگ با ام���ام و علما 
و مراج���ع ح���وزه علمیه ق���م بود و بارها بازداش���ت 
و زندان���ی و تبعی���د ب���ه ان���ارک ی���زد و س���قز ش���د و 
در پ���ای تم���ام اعالمیه ه���ای »جامع���ه مدرس���ین 
ح���وزه علمیه ق���م«، ن���ام و امضای وی به چش���م 
می خ���ورد. پس از پیروزی انق���الب هم، در تثبیت 
و احکام نظام اس���المی، از همه تواِن خویش بهره 
ب���رد و به عن���وان نماینده امام در س���پاه پاس���دان 
انقالب اس���المی، نماینده مردم اس���تان لرس���تان 
در مجل���س خب���رگان قان���ون اساس���ی، نماین���ده 
کس���تان، نماین���ده ام���ام در ام���ور حج  ام���ام در پا
)خرداد 1360(، نماینده مردم لرستان در مجلس 
خب���رگان رهب���ری )از دوره اول ت���ا دوره چه���ارم(، 
ام���ام جمعه موق���ت ته���ران )1378(، عضویت در 
ش���ورای نگهبان و ریاس���ت مجمع فقهی ش���ورای 
نگهب���ان و عضو هیأت رئیس���ه مجل���س خبرگان، 
برگزیده ش���د و افزون بر آن در ح���وزه علمیه قم به 
کمپانی و دس���ته جمع���ی با آیات: محمد  مباحثه 
مؤمن، مرحوم رّبانی املشی، مرحوم حاج حسن 
کاشانی، تدریس  آقا تهرانی و سیدمحمد ابطحی 
کتب  ج فقه و اص���ول، تألیف  س���طوح عالیه و خار

آبان 1392ش )23 ذی الحّجة 1434ق( چش���م از 
کش در روز پنجشنبه 9  جهان فرو بس���ت و پیکر پا
کرمانشاه  آبان با حضور هزاران نفر از مردم استان 
تش���ییع و پس از نماز حجت االسالم و المسلمین 
آقای حاج شیخ مصطفی علما بر آن، در حسینیه 
ک س���پرده ش���د و فقدان���ش، اثری  جلیل���ی به خا

کرمانشاه نهاد. عمیق بر دل های مردم 

آیت اهلل طاهری خّرم آبادی
بیت رفیع و پرس���ابقه و عالم پ���رور طاهری، یکی از 
که ش���خصیت های  بی���وت علمی خّرم آباد اس���ت 
بزرگی مانند حضرات: آیت اهلل حاج س���یدابوطالب 
طاه���ری و فرزندش حجت االس���الم و المس���لمین 
ح���اج س���یدمحمد صالح طاه���ری و آقای���ان: حاج 
آن  از  طاه���ری  س���یداحمد  ح���اج  و  س���یدحیدر 
برخاستند و اینک، چراغ علم و دانش در این بیت 
عمی���ق و عری���ق، همچنان روش���ن اس���ت. یکی از 
دانشوران و فرزانگان این خاندان، مرحوم آیت اهلل 

آقای حاج سیدحسن طاهری خرم آبادی بود.

فقی���د س���عید در اول خ���رداد 1317ش )22 ربی���ع 
و  عل���م  بی���ت  در  آب���اد،  خ���رم  در  1357ق(  االول 
فضیلت زاده شد. پدرش آیت اهلل حاج سیدحیدر 
عموی���ش  و  1366ق(  ش���عبان   22 )م  طاه���ری 
از  دو  ه���ر  طاه���ری،  س���یداحمد  ح���اج  آی���ت اهلل 
گردان آیت اهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم  ش���ا
حائ���ری و از دوس���تان و ارادتمن���دان حاج ش���یخ 

محمدتقی بافقی بودند.2 

کودکی )9 س���الگی( پدر از دست داد  آن مرحوم در 
گرد یتیمی بر س���رش نشس���ت؛ اما پ���س از پایان  و 
کمالیه  تحصی���الت ابتدای���ی، به مدرس���ه علمی���ه 
رف���ت و ادبیات را آموخت. س���پس همراه مادرش 
ک���ه از خاندان اش���عریین قم اس���ت، به ق���م آمد و 
کبر هاش���می رفس���نجانی  س���طوح را ن���زد آی���ات: ا
)حاشیه مال عبداهلل(، حسین شب زنده دار )معالم 
و مطّول(، سیدحسین جزایری خرم آبادی، شیخ 
کنی و ش���یخ محمدتقی س���توده  حس���ین باق���ری 
ح لمعه(، ناصر مکارم شیرازی و جعفر  کی )ش���ر ارا
س���بحانی و علی مش���کینی )رس���ائل(، س���یدعلی 

گنجینه دانشمندان؛ شریف رازی؛ ج 5، ص 27 - 28.  .2
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که به چاپ رسیده است، عبارتند از: برخی از آنها 
1. تصحیح و تحقیق عیون اخبار الرضا)ع(، )2 ج(

کشکول شیخ بهایی )با حل  2. تصحیح و تحقیق 
مشکالت و معماها و مسائل ریاضی(

3. تصحیح و تحقیق دارالس���الم محدث نوری )2 
ج(

4 . تصحیح و تحقیق اسفار )سفر نفس(
ح فارسی معالم االصول 5. ترجمه و شر

6. تصحیح و مقدمه دیوان اصفهانی )حاج شیخ 
محمدحسین غروی اصفهانی(

7. فهرس���ت فضائ���ل الس���ادات )میر س���یداحمد 
عاملی اصفهانی(

کالم سیدالبش���ر )1080 س���خن  8. غوالی الدرر من 
کرم)ص( با ترجمه فارسی( کوتاه از پیامبر ا

کتاب های غیرچاپی اش هم عبارتند از: و 
1. تقریرات درس فقه آیت اهلل العظمی بروجردی

2. منتخب الرجال )دانشمندان نامی قم(
3. تذکره الجوردی

کفایة االصول ح  4. شر
5. ترجمه عیون اخبار الرضا)ع(

6. رساله در جبر و تفویض
7. سی منبر در ماه رمضان

8. رّد مذاهب باطله
ح مختصر نجاة العباد )صاحب جواهر( 9. شر

10. حاشیه بر الهیات شفاء

آن مرح���وم، دارای اج���ازات روای���ی و اجتهادی و 
امور حسبیه از آیات عظام: شیخ آقا بزرگ تهرانی، 
سیدمحمدمهدی اصفهانی خوانساری )صاحب 
احسن الودیعة(، مرعشی نجفی، شیخ عبدالنبی 
که در پای���ان غوالی  عراق���ی و آی���ت اهلل حکیم ب���ود 

الدرر، تصویر آنها آمده است.

در  س���الگی،   87 در  بزرگ���وار  عال���م  آن  س���رانجام 
ذیقع���ده   2( 1392ش  ش���هریور   17 یکش���نبه  روز 
کش روز  گفت و پیک���ر پا 1434ق( ب���درود حی���ات 
دوشنبه 18 شهریور، تشییع و پس از نماز آیت اهلل 
العظمی ش���بیری زنجان���ی بر آن، در یک���ی از بقعه 
های صحن حرم مطهر حضرت معصومه)س( به 

ک سپرده شد. خا

کوهکم���ری، میرزا  بروج���ردی )18 س���ال(، حجت 
محمد فیض قمی، س���یدمحمدتقی خوانساری، 
س���یداحمد خوانساری و س���یدصدرالدین صدر و 
دروس حکمت و فلس���فه فالسفه بزرگ و حکمای 
س���ترگ قم: حاج ش���یخ مهدی مازندران���ی، میرزا 
مهدی آش���تیانی و عالمه طباطبایی حاضر شد و 
کالم و فلس���فه  بهره ه���ای فراوان در فقه و اصول و 
ک���رد و مبانی علمی اش  کس���ب  و حدی���ث و رجال 
را اس���توار س���اخت و افزون بر تحصیل، به تدریس 
گ���ردآوری  و  دی���ن  تبلی���غ  و  تحقی���ق  و  تألی���ف  و 
کتابخانه ای  نسخه های خطی نفیس پرداخت و 
گرانبها  کتاب های خطی و چاپی  کنده از  بزرگ و آ
فراهم س���اخت. او از دوس���تان قدیم و قویم پدرم 
ب���ود و پدرم مرحوم حجت االس���الم و المس���لمین 
حاج ش���یخ محمد علی انصاری، چندین نس���خه 
گرفت���ه و مطالب���ی از آنها از  خط���ی از او ب���ه امان���ت 
کاشانی  کلیم  جمله: دیوان واعظ قزوینی، دیوان 
کتاب اختران ادب  و رس���اله »عجائب الدنیا« را در 

کرده است. پدرم درباره او می نویسد: نقل 

»جناب مس���تطاب حجت االس���الم و المس���لمین 
اقای ح���اج س���یدمهدی الجوردی قم���ی )دامت 
برکات���ه( یکی از افاضل حوزه علمیه قم هس���تند و 
گردآوری  تألیفاتی دارند. ایش���ان عشق عجیبی به 
که معروف اس���ت  نس���خ خط���ی دارد. ب���ه ط���وری 
کت���اب خط���ی دارند. ایش���ان  بی���ش از ه���زار جلد 
کاش���انی و واع���ظ قزوینی را در  کلیم  دیوان خطی 
که از معظم له سپاسگزاری  اختیار حقیر گذاشتند 

می نمایم«.4 

وی در فراهم آوردن و شناسایی نسخه های خطی 
کتابخان���ه آی���ت اهلل العظمی  گرانبه���ای  نفی���س و 
مرعش���ی نجفی س���هم بسزایی داش���ت و همراه با 
پس���رخاله بزرگوارش حجت االس���الم و المسلمین 
دکتر سیدمحمود مرعش���ی، در احکام و استواری 
کوش���ش های ف���راوان نمود و  این بنای باش���کوه، 
کتابخانه ش���ریف خ���ود را هم به  س���رانجام، تمام 

کرد. کتابخانه آیت اهلل مرعشی منتقل 

او یک���ی از اعضای اصلی »لجنۀ احقاق الحق« بود 
که  و آثار و تألیفات بس���یاری را به س���امان رسانید 

4. اختران ادب؛ محمدعلی انصاری؛ ج2، ص 145.

11. پاسخ به شبهات وهابیت )5 ج(
کتاب الخمس )در دست چاپ(  .12
13. ذبائح اهل الکتاب )آماده چاپ(

14. رسالة فی عموم حجیة البّینة )غیر چاپی(
15. رسالة فی مقدار المهر )غیر چاپی(

16. امامت و رهبری

آن مرحوم در 75 س���الگی، پس از سال ها بیماری 
و خانه نش���ینی، در روز شنبه 16 شهریور 1392ش 
گفت و در  )اول ذی قع���ده 1434ق( بدرود حیات 
پی آن در اس���تان لرستان، س���ه روز عزای عمومی 
کش پس از تش���ییع با شکوه و نماز  اعالم و پیکر پا
آی���ت اهلل العظمی ش���بیری زنجانی ب���ر آن، در جلو 
مس���جد، باال س���ر حرم حض���رت معصومه)س( به 

ک سپرده شد. خا

آیت اهلل الجوردی قمی
حضرت مستطاب آیت اهلل آقای حاج سیدمهدی 
و  علم���ا  از  یک���ی  قم���ی،  الج���وردی  حس���ینی 

کتابشناسان و نسخه شناسان نامی قم بود.

آن مرحوم، در س���ال 1305ش )1345ق(، در قم، 
در بیت علم و فضیلت و ش���رافت زاده شد. پدرش 
الج���وردی  س���یدابوالفضل  ح���اج  االخی���ار  زب���دة 
)فرزن���د حجت االس���الم ح���اج س���یدعباس فرزن���د 
حجت االس���الم حاج س���یدمحمدطاهر حس���ینی 
و  حجت االس���الم  صبّی���ه  م���ادرش  و  کاش���انی( 
المسلمین حاج سیدعباس فقیه رضوی مبرقعی 
قم���ی )1295-1335ق(، از فض���الی نام���ی ق���م و 
ابوالزوج���ه حض���رات آی���ات: سیدش���هاب الدی���ن 
مرعش���ی نجف���ی، فاضل قفق���ازی، ش���یخ محمد 
کرم���ی اه���وازی و دام���اد آیت اهلل حاج س���یداحمد 

طباطبایی قمی )م 1334ق( بوده است.3 

وی پ���س از ط���ی دوره دبیرس���تان و اخ���ذ دیپلم، 
ب���ه تحصیل علوم دینی روی آورد و س���طوح را نزد 
دایی اش آیت اهلل حاج س���یدمرتضی فقیه و شوهر 
خال���ه اش آی���ت اهلل فاض���ل لنکران���ی )پ���در بزرگ���وار 
گرفت  مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی( فرا 
ج آیات عظ���ام: آقای  و پ���س از آن ب���ه دروس خ���ار

3. اختران قم؛ ناصرالدین انصاری؛ ص 155 - 156.
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22. زندگانی چهارده معصوم)ع(
23. زندگانی امام هادی)ع(

24. زندگانی امام عسکری)ع(
25. زندگانی امام جواد)ع(

26. چنگجویان حقیقی
27. هدیه طوس

28. فضائل الزهراء
29. ظهور والیت در غدیر

آن مرحوم در 90 سالگی، در پایان ذی حجة الحرام 
گفت. 1434ق )13 آبان 1392ش( بدرود حیات 

مق���ام معظ���م رهب���ری در پی���ام تس���لیت خویش 
فرمود: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گرامی جناب آقای س���یدعلی مقدم )دامت  ب���رادر 

توفیقاته(

درگذش���ت وال���د مکرم را ب���ه جنابعال���ی و اخوان و 
اخوات و دیگر بازماندگان تس���لیت می گویم و علّو 
ک���ه عمر خ���ود را در راه خدمت  درجات ایش���ان را 
به اس���الم مص���روف داش���تند، از خداون���د متعال 

مسئلت می نمایم.
سیدعلی خامنه ای 
14 آبان 1392

خوش درخشید و بارها آیت اهلل العظمی میالنی از 
کرد. آن مرحوم در طول  خدمات ارزنده اش تقدیر 
مب���ارزات روحانیت بر علیه رژیم ش���اه، به ترویج و 
تأیی���د مرام و نام امام خمین���ی پرداخت و در عید 
کتاب »ظهور والی���ت در غدیر« را  غدی���ر 1343ق، 
کرد و چندین  همراه با تصویر امام خمینی منتشر 
گرفت. او بر ادعیه و  ک قرار  بار مورد مؤاخذه ساوا
اذکار و ختومات و علوم غریبه )جفر و رمل( و شعر 
و ادبیات بس���یار مسلط بود و دِر خانه اش تا پایان 
عمر ب���ه روی مردم باز و راهنمای آن���ان بود. او به 
م���ردم ختم و دع���ا و ذکر می داد و ب���رای دردهای 
درونی و بیرونی ایش���ان، نس���خه های ش���فابخش 
می پیچی���د و بس���یاری ه���م از اثر انف���اس و ادعیه 

گرفتند. وی، شفا 

برخی از تألیفات چاپی اش عبارتند از:
کردار )10 ج( کیفر   .1

2. راهنمای بهشت )5 ج(
که به عربی ترجمه ش���ده  3. خت���وم و ادکار )2 ج( 

است.
4. سرمایه سعادت و نجات

5. صفات متقین
6. معراج المؤمن )به عربی ترجمه شده است(

گنجینه نمازهای اسالم  .7
8. دستورات زندگی از والدت تا دفن

9. مفاتیح القلوب
10. سرگرمی یا رفع خستگی )هزار داستان(

11. حقوق والدین و اوالد
ح صلوات 12. شر
13. دیوان مقدم

14. نغمه های مقدم
15. مناجات نامه مقدم

16. مقاصد الرمل )فالنامه مقدم(
17. منطق مقدم )ترازوی دانش(

18. مجم���ع العل���وم و الح���روف: جف���ر جامع، علم 
نجوم، علوم غریبه و طب اسالمی

19. صرف مقدم )قواعد العربیه(
20. مقت���ل جام���ع: بزرگ تری���ن غوغ���ای جهان در 

کوفه و شام
21. زندگانی خاتم االنبیاء)ص(

المسلمین  و  حجت االسالم 
مقدم

حضرت مس���تطاب حجت االس���الم و المس���لمین 
آقای حاج سیدمحمدتقی مقدم، یکی از مؤلفین 
عل���وم اس���المی و از خدمتگذاران امی���ن و دیرین 

ع مقدس و از مرّوجین مذهب حّقه بود. شر

در  )1342ق(  1302ش  س���ال  در  س���عید،  فقی���د 
س���بزوار، در بیت علم و فضیلت زاده شد. اجداد و 
کانش از سادات اعرجی سبزوار و از علما و فضال  نیا
کودکی به مش���هد مقدس آمد و با  بودن���د. وی در 
سقوط رضاخان در 1320ش، به همراه دوستانش 
مرحوم���ان: اس���تاد زین الدی���ن جعف���ر زاه���دی5 و 
کاظم مدیر ش���انه چی6 ب���ه تحصیل علوم  اس���تاد 
دینی روی آورد و ادبیات عرب را نزد اس���تاد شیخ  
محمدتقی ادیب نیشابوری و شیخ محمدحسن 
ح لمع���ه را نزد مرحوم اس���تاد  ادی���ب هروی و ش���ر
سیداحمد مدرس یزدی و سطوح عالیه را هم نزد 
آیات: شیخ مجتبی قزوینی و شیخ هاشم قزوینی 
ج فق���ه و اص���ول را نزد آی���ات عظام:  و دروس خ���ار
س���یدمحمدهادی میالن���ی و حاج میرزا حس���ین 
فقیه س���بزواری آموخت و چند وقتی هم به نجف 
اش���رف رفت و در دروس آی���ت اهلل العظمی خویی 
کرد. سپس به مش���هد مقدس بازگشت و  ش���رکت 
ب���ه خطابه و منبر )در ده���ه 1330 و 1340(، تألیف 
کتب بسیار، تش���کیل هیئت های دینی و صنفی، 
اح���داث مؤسس���ات و بناه���ای دین���ی و مذهبی و 
آموزشی مانند انجمن انصار فاطمی، حزب حق، 
مؤسس���ه فرهنگ���ی دارالعل���م، انتش���ارات مق���دم، 
الزه���راء)س(،  بی���ت  مق���دم،  عموم���ی  کتابخان���ه 
کوچه  که دبس���تان مذهب���ی در  بن���ای محّمدی���ه 
که فرزندان مرح���وم آقای میالنی از  جدیده���ا بود 
کنن���دگان آن بودند، تش���کیل مجالس  تحصی���ل 
گوهرشاد  کمیل و دعای ندبه )در مس���جد  دعای 
و مس���جد مالحی���در و منزل خویش( و س���پس در 
حسینیه خود و اقامه مجالس جشن و ماتم ائمه 
اطهار و تدریس تفس���یر قرآن، اشتغال جست و در 
صحنه اجتماعی و دینی و مذهبی مشهد مقدس 

5 . انصاری، ناصر الدین، اختران فضیلت، ج2، ص415
6 . همان، ص761
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ج  گرفت و پ���س از آن به دروس خار تفس���یر( را فرا 
فق���ه و اصول آیات عظ���ام: آقای بروج���ردی، امام 
خمین���ی )اص���ول( و آق���ای ش���ریعتمداری )فق���ه( 
حاضر ش���د و این درس ها را با آقایان: علی دوانی، 
زین العابدین قربانی، شیخ نعمت اهلل ادیب الری 
کرد. او در  و ش���یخ حس���ین یاس���ینی مباحثه می 
س���ال 1348 ش، از ط���رف آیت اهلل ش���ریعتمداری 
ک���رد و 13 س���ال )تا  ب���ه مرودش���ت ش���یراز عزیمت 
س���ال 1361( به خدم���ات علمی و دین���ی و مبارزه 
ب���ا فرقه های منحرف ش���یخی و بهایی پرداخت و 
موفق شد چندین مدرس���ه علوم دینی، صندوق 
گذارد و  کتابخانه و مس���جد را بنا قرض الحس���نه، 
س���ال ها به تدری���س علوم دین���ی و تفس���یر قرآن و 
اقام���ه مجال���س مذهب���ی پرداخت تا آنک���ه پس از 
پیروزی انقالب اس���المی، از سوی امام خمینی به 
امامت جمعه همان ش���هر منصوب شد. او پس از 
چند سال در 1361 ش، به قم باز آمد و به تدریس 
کز دانش���گاهی پرداخت و س���پس در س���ال  در مرا
1376ش، از س���وی دفت���ر رهب���ر انقالب اس���المی، 
کش���ور آذربایجان )شوروی( رفت و به خدمات  به 
دینی و مذهبی پرداخت و در س���ال 1384 ش، از 
س���وی مرحوم آیت اهلل العظمی فاضل لنکرانی به 
مس���کو )پایتخت روس���یه( اعزام ش���د و سال ها به 

گسترش دین و مذهب پرداخت. نشر و 

آثار آن مرحوم عبارتند از:
1. تحلیلی بر تاریخ و عقائد فرقه شیخیه

کمونیسم 2. اسالم و 
ش���یخ  مرح���وم  )باهم���کاری  والی���ت  حدی���ث   .3

محمود طلوعی(
کتاب یوم الخالص، نوشته  4. روز رهایی )ترجمه 

کامل سلیمان(
کتاب مس���لکنا  5. راه ما در اصول و فروع )ترجمه 
ف���ی االصول و الف���روع و االخالق، نوش���ته آیت اهلل 

مشکینی(
6. رسالة فی طهارة اهل الکتاب )مخطوط(

چهارش���نبه  روز  در  س���الگی،   77 در  مرح���وم  آن 
18 بهم���ن 1391ش، چش���م از جهان فروبس���ت و 
پیکرش در روز پنچشنبه 19 بهمن 1391 )25 ربیع 
االول 1434ق( تشییع و پس از نماز آیت اهلل آقای 

که  3. مجموع���ه اس���تفتائات )از مراج���ع تقلی���د( 
چاپ شده است.

آن مرح���وم در 82 س���الگی، در روز ش���نبه 18 آبان 
از  چش���م  1435ق(  الح���رام  مح���رم   5( 1392ش 
کش روز یکشنبه 19 آبان  جهان فرو بست و پیکر پا
تش���ییع و پس از نماز آیت اهلل حاج ش���یخ محسن 
مجتهد شبس���تری بر آن، در وادی رحمت )تبریز( 

ک سپرده شد. به خا

حجت االسالم خدایی
حضرت مس���تطاب حجت االس���الم و المس���لمین 
آق���ای حاج می���رزا احم���د خدایی یک���ی از فضالی 

حوزه علمیه قم بود.

در  )1314ش(،  1354ق  س���ال  در  س���عید  فقی���د 
روس���تای لیقوان از توابع تبریز ب���ه دنیا آمد و پس 
از تحصی���الت نخس���تین در زادگاهش و شکس���ت 
حکومت ننگی���ن پیش���ه وری و آزادی آذربایجان، 
در س���ال 1325ش، هم���راه ب���ا ب���رادرش آی���ت اهلل 
رهس���پار   )1430-1340( خدای���ی  ی���داهلل  می���رزا 
آی���ات:  ق���م ش���د و س���طوح عالی���ه را از حض���رات 
محمدتق���ی س���توده، حس���ین ن���وری همدان���ی و 
ح لمعه(، علی  برادرش میرزا ی���داهلل خدایی )ش���ر
مش���کینی و ش���یخ مجتب���ی عراق���ی )مکاس���ب(، 
ح منظومه(  ش���یخ جعف���ر س���بحانی )کفای���ه و ش���ر
و س���یدمحمدباقر س���لطانی طباطبای���ی )کفایه(، 
و  )اس���فار  و عالم���ه طباطبای���ی  س���یدرضا ص���در 

آیت اهلل مرندی
حض���رت مس���تطاب آی���ت اهلل آق���ای ح���اج ش���یخ 
علی رض���ا خوش زب���ان، مع���روف به ح���اج آقا رضا 

مرندی، یکی از علمای نامی تبریز بود. 

در  )1340ق(،  1310ش  س���ال  در  س���عید،  فقی���د 
روس���تای »اوالن« از توابع مرند، زاده شد و پس از 
تحصیالت نخس���تین در س���ال 1325ش به خوی 
رف���ت و در مدرس���ه نم���ازی، از محض���ر اس���تادانی 
چون: حاج شیخ علی مجتهدی و حاج شیخ جابر 
گرفت و در س���ال 1329ش، به مرند  فاضل���ی بهره 
آم���د و از دروس حاج میرزا محم���د مرندی و حاج 
کرد. س���پس در سال  میرزا محمد فقیه اس���تفاده 
1331ش به تبریز آمد و سطوح عالیه را در مدرسه 
طالبیه از محضر حضرات آیات: سیدرضا مرندی، 
دروازه ای،  س���یدابراهیم  انگج���ی،  س���یدمهدی 
شیخ نصراهلل شبس���تری، س���یدکاظم طباطبایی 
مفی���د، می���رزا محم���د توتونچ���ی و می���رزا احم���د 
ح منظومه را از آیت اهلل س���یدمرتضی  اه���ری و ش���ر
ح تجرید را از آیت اهلل سیدمحمد  مس���تنبط و ش���ر
گرفت و ای���ن درس ها را با حضرات  بادکوبه ای فرا 
کوهکمری، ش���یخ  آقایان: س���یدعبدالطیف قرش 
جلیل هزورخویی، سیدملک موسوی طسوجی، 
عبدالکری���م  ش���یخ  و  پیغمبردوس���ت  س���یدعلی 

دستجردی مباحثه می نمود.

معظم ل���ه، س���الیان ف���راون در تبریز ب���ه خدمات 
دین���ی، مانند تألیف و تبلیغ دین و اقامه جماعت 
در مساجد راس���ته بازار، شهریار و مسجد مقدس 
و تدریس عروة الوثقی و رسائل و مکاسب اشتغال 
داش���ت و از آی���ات عظام: میالنی، ش���ریعتمداری، 
سیدمحمد روحانی، س���یدمحمد شیرازی، میرزا 
ج���واد تبری���زی، اج���ازات امور حس���بیه داش���ت و 
نماینده معروف آیت اهلل العظمی خویی و س���پس 

آیت اهلل العظمی سیدعلی سیستانی بود.7
از آثار اوست:

1. تصحیح مفاتیح الجنان
2. تصحیح مصباح الشریعة

7 . آل محم���د، س���یدرضا؛ عالم���ان آل محم���د )تحقی���ق و تکمیل: 
یی(؛ ص 517-516 محمد الوان سازخو
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اخباردرگذشتاگن

ح خمسه نظامی گزیده و شر  .15
ح داستان خسرو و شیرین نظامی 16. شر

17. غزل های ابونواس
از  داس���تان هایی  )ترجم���ه  زرّی���ن  کالس���که   .18

گریم( برادران 
کتابی از نویس���نده  کش���تی شکس���ته )ترجمه   .19

گور( هندی، رابیندرانات تا
کتابی از نویس���نده فنالندی:  20. بات���الق )ترجمه 

میکاوا لناری(
21. تاریخ فلسفه در جهان اسالمی

22. درب���اره فلس���فه اس���المی، روش و تطبیق آن 
کتابی از ابراهیم بّیومی مذکور( )ترجمه 

23. شکوه قصیده )گزیده سخن پارسی(
24. تحریر تاریخ وصاف

25. تحریر و تهذیب رساله الغفران )ابو العالء معّری(
26. بس���ی رنج بردم، بازنویسی داس���تان هایی از 

شاهنامه فردوسی
ح مقامات )حمیدی( گزیده شر  .27

28. قصه بارُبد و بیست قصه دیگر از شاهنامه
ح منظومه مانلی و پانزده قطعه دیگر 29. شر

آن مرح���وم در 87 س���الگی، در روز چهارش���نبه 20 
در  1434ق(  ذی القع���ده   6( 1392ش  ش���هریور 
گذش���ت و پیکرش صبح روز ش���نبه 23 ش���هریور، 
تش���ییع و پس از نماز حجت االسالم سیدمحمود 
دعایی، در قطعه نام آوران بهشت زهرا )تهران( به 

ک سپرده شد. خا

او اتف���اق دارند و او را بر داش���تن فضایل اخالقی و 
س���جایای انس���انی س���تایش می کنند. من از سال 
ک���ه وارد دانش���کده معقول و منقول ش���دم   1327
و  حج���ره  دارای  سپهس���االر  عال���ی  مدرس���ه  در  و 
ک���ردم و هماره  راتبه ش���دم، با آیتی آش���نایی پیدا 
گرمی با هم داشتیم و همیشه در  س���الم و علیک 
که  ج���زرو مّد زندگی او قرار داش���تم و حت���ی زمانی 
ک���ه بر علم  َجَهل���ه و َس���َفله زمان با حقد و حس���د 
این دانشی مرد داش���تند، موجب انتظار خدمت 
کار در دّکه بلیط فروش���ِی ش���رکت  او ش���دند و او با 
گاه گاه به او س���ر می زدم و  واحد ارت���زاق می نمود. 
که خورش���ید برای همیش���ه  او را دلداری می دادم 
که به  زیر ابر نمی ماند و علم را شرافتی ذاتی است 

کم نمی شود. تنقیص ناقصان 

بدان���ک ک���م  نش���ود  دان���ش   قیم���ت 
کنون جاهل و دون همت اس���ت  خل���ق 

کن���د ب���ر  س���ر  آخ���ر  عل���م   کوک���ب 
کن���ون تی���ره و در رجع���ت اس���ت گرچ���ه   

و این اندیش���ه ما تحقق یافت و عبدالمحمد آیتی 
همچ���ون س���تاره ای بر فرهنگس���تان زب���ان و ادب 

فارسی درخشید«.

برخی آثار فاخر و ماندگارش عبارتند از:
1. ترجمه قرآن کریم که از بهترین ترجمه های قرآن 
کنونی و انتخ���اب بهترین واژه ه���ا بوده و  در عص���ر 

پیراسته از واژه های نامأنوس و ساختگی است.
2. ترجمه نهج البالغة

3. ترجمه صحیفه سجادیه
4. ترجمه الغارات )ابوهالل ثقفی(

5. ترجمه الغفران )ابوالعالء معّری( به نام آمرزش
6. ترجمه تقویم البلدان )ابوالفداء(

7. ترجم���ه تاریخ االدب العربی )از حّنا الفاخوری( 
به نام تاریخ ادبیات زبان عربی

8. ترجمه تاریخ ابن خلدون
9. ترجمه معلقات سبع )شاهکار ادب عربی(

10. ترجمه معجم االدباء )یاقوت حموّی(
11. ترجمه الحوادث الجامعة )ابن الفوطی(

12. ترجمه شاهنامه )بنداری(
13. شکوه سعدی در غزل

14. تاریخ دولت اسالمی در اندلس

حاج ش���یخ محمد جواد فاض���ل لنکرانی بر آن، در 
ک  بقعة العلماء قبرس���تان باغ بهش���ت ق���م به خا

سپرده شد.

استاد آیتی
اس���تاد ب���زرگ عل���م و ادب ای���ران، مرح���وم آق���ای 
عبدالمحمد آیتی، یکی از مترجمان چیره دس���ت 
کش���ور و از چهره های مان���دگار جمهوری  و نام���ی 
اس���المی و صاح���ب ده ها اثر فاخ���ر و نفیس علمی 

و ادبی بود.

در  )1345ق(،  1305ش  س���ال  در  س���عید  فقی���د 
بروجرد زاده ش���د و پس از تحصی���ل در مکتبخانه 
و مدارس، رهس���پار حوزه علمیه بروجرد و سپس 
ح���وزه علمی���ه قم ش���د و پ���س از تکمیل س���طوح 
عالی���ه، در خ���رداد 1328ش، در رش���ته معقول از 
غ التحصیل  دانش���کده علوم معقول و منق���ول فار
ش���د و در »دانشس���رای عالی« ه���م روش تحقیق 
که به ادب عربی  گرف���ت و با عالقه ای  جدید را فرا 
کالسیک  داشت، به مطالعه و ترجمه متون ادبی 
و نو پرداخت و با تالش بسیار خویش، بر نثر عربی 
قدیم و جدید تس���لط یافت و تمام ش���روح دیوان 
متنّبی و ش���روح مقامات حریری و شروح معلقات 
س���بع را دید و نیوشید و در این رشته، شب از روز 
کرد.  نشناخت و آثار ادبا و شعرای عرب را تفحص 
او بی���ش از هفتاد س���ال عمر خوی���ش را به ترجمه 
متون مقدس اسالمی و شیعی و آثار فاخر فرهنگ 
عرب و عجم س���پری ساخت. دوس���ت دیرین او، 
استاد بزرگوار جناب دکتر مهدی محقق در باره او 

نوشته است:
گ���ر از مقام واالی علمی اس���تاد آیت���ی بگذریم و  »ا
به پایه ه���ای اخالقی و معنوی او به غور بپردازیم، 
که او همچون م���والی متقیان، دنیا را  می بینی���م 
کرد. جاه  کتفا  خوب ش���ناخت و از آن به حداقل ا
و ج���الل و مال و منال، او را فریب نداد و غرور دنیا 

را به دنیامداران سپرد.

بگ���ذر را  ت���و  ش���ناختم  چ���ون  م���ن   از 
خواه���ی را  ک���ه  ه���ر  بفری���ب  آنگ���ه 

دوس���تان آیتی، بر س���المت نفس و حس���ن خوی 


