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در س���ال 1379 ش وزارت فرهن���گ و ارشاد اسالمی وی 
ید و از او تجلیل و قدردانی  را به عنوان خادم کت���اب برگز

کرد. 

آثارش عبارت اند از:

1.تصحی���ح و تحقی���ق: فرائ���د االص���ول )شی���خ مرتضی 
ی(، 2 ج؛ انصار

کوان )سیداحمد حسینی  2.تصحیح و تحقیق: مرآة اال
یر شرح هدایه مالصدرا؛ اردکانی(، تحر
3.تصحیح و تحقیق: سلم السماوات 

ی(؛ )ابوالقاسم بن ابی حامد انصار
4.تصحی���ح و تحقی���ق: رسائل فارسی اده���م خلخالی 

)14 رساله در اخالق و کالم و عرفان(؛
5.تصحیح و تحقیق: مصنف���ات میرداماد )10 کتاب و 

رساله و اجازات و نامه ها(؛
)ابوعل���ی  والمع���اد  المب���دأ  تحقی���ق:  و  6.تصحی���ح 

ابن سینا(؛
7.تصحیح و تحقیق: المبدأ والمعاد )مالصدرا(؛

8.تصحیح و تحقیق: االفق المبین )میرداماد(؛
9.تصحیح و تحقیق: مصنفات غیاث الدین دشتکی 

ی )2 ج(؛ شیراز
10.ش���رح حکم���ة االش���راق سه���روردی )قطب الدی���ن 

ی دکتر مهدی محقق؛ ی(، با همکار شیراز
11.حکمت الهی در متون فارسی؛

12.فهرس���ت کتاب های خطی چه���ار کتابخانه مشهد 
ی مرحوم استاد کاظم مدیرشانه چی(؛ )با همکار

کتابخان���ه مسج���د  کتاب ه���ای خط���ی  13.فهرس���ت 
ی مرحوم مدیرشانه چی(. گوهرشاد )با همکار

آن مرح���وم، در 82 سالگ���ی، در روز شنب���ه 7 آب���ان 1390 
ش )اول ذیحجةالح���رام 1432ق( درگذش���ت و - بن���ا 
ب���ه وصیت آن مرح���وم - پیکرش در کم���ال سادگی و به 
یف���ات، ب���ا تشییع مختص���ر در روز یکشنبه، در  دور از تشر
ک سپرده شد و فقدانش،  گوشه ای از بهش���ت زهرا به خا
غمی عمیق بر دل دوستان و دانشمندان بر جای نهاد. 

پس از درگذشت ایشان مقام معظم رهبری پیامی بدین 
شرح فرمودند:

درگذشت روحانی فاضل و ذوفن���ون و آشنای باصفای 
ین مرح���وم حجت االس���الم والمسلمین آقای شیخ  دیر
عب���داهلل نوران���ی را ب���ه بازماندگ���ان مک���رم و دوست���ان و 
گ���ردان این عالم ست���وده و پارسا تسلیت می گویم و از  شا
ی���م و رحیم، مغرفت و رحم���ت و علو درجه را  خداوند کر

برای ایشان مسئلت می کنم.

سیدعلی خامنه ای

نسخه های خطی و احی���ای میراث کهن علمی شیعه و 
ید. ز تحقیق و نشر آثار فلسفی اشتغال ور

ی���س ادبی���ات ع���رب و فارس���ی، و  از س���ال 1352 ب���ه تدر
مبان���ی تحقی���ق در دانشک���ده ادبی���ات و عل���وم انسانی 
یس فلسفه  دانشگ���اه ته���ران و از س���ال 1354 هم ب���ه تدر
مالص���درا، متون فلسفی، منطق، ادبیات و شرح مثنوی 
در دانشکده الهی���ات و معارف اسالمی پرداخت. وی، 
ی انقالب اسالم���ی و تشکیل ستاد انقالب  پ���س از پیروز
ی���زی دانشک���ده الهی���ات  فرهنگ���ی، در کمیت���ه برنامه ر
ی با مرک���ز نشر  شرک���ت نم���ود و ع���الوه بر آن، ب���ه همک���ار
دانشگاه���ی برای بررسی و اظهارنظر و مشاوره دربارۀ نشر 
ی���ن کتاب ه���ای فقهی و فلسف���ی پرداخت و ده ها  و تدو
کت���اب و رساله را - ب���رای دوره ه���ای کارشناسی ارشد و 
دکت���را - راهنمای���ی و مشاوره ک���رد. وی عالم���ی ربانی، 
محقق���ی توانمن���د و عالقه مند به احی���ای میراث فکری 
تشیع و در کمال زهد و تقوا و بی اعتنایی به دنیا و مظاهر 
آن ب���ود. اخالق���ی خ���وش، سیمای���ی ج���ذاب و روحانی 
و نوران���ی، ب���ا لبخن���دی ملیح ب���ر لب داشت. ب���ه نوشتۀ 

کبر ایرانی قمی: استاد ا

»اخالق���ی خ���وش و طبع���ی ن���ازک داش���ت و هرگ���ز اجازه 
یم و فقط ب���ا اتوبوس تردد  کسی بگیر نم���ی داد ب���رای او تا
می ک���رد. همیش���ه اظه���ار عالق���ه می ک���رد که ای���ن الف، 
ی تبدی���ل به ه���زار کت���اب شود.  س���ه نقط���ه می���راث روز
هیچ وق���ت نگذاشت کسی ب���رای او بزرگداشت بگیرد. 
او از اصح���اب موس���وم ب���ه چهارشنب���ه ب���ود. اصح���اب 
چهارشنب���ه ه���ر هفته ب���رای تبادل اخب���ار علمی و بحث 
و گفتگ���و دور ه���م جم���ع می شدند. آنان عب���ارت بودند 
از: احم���د آرام، سیدمحم���د ف���رزان، حبی���ب یغمای���ی، 
سیدمحمدمحیط طباطبایی، مهدی محقق، محمد 
معی���ن، مرتض���ی مطه���ری، سیدمحمدکاظ���م عص���ار، 

سیدجعفر شهیدی و عبداهلل نورانی«.

السالم والمسلمین نورانی حجت ا
حض���رت مستط���اب حجت االس���الم والمسلمین آقای 
گران  حاج شیخ عبداهلل نورانی، یک���ی از محققان و احیا
کتابشناس���ان و فهرست نگ���اران  می���راث اسالم���ی و از 

مشهور بود.

آن مرح���وم در اول فروردی���ن 1308ش )1348 ق( در 
نیشاب���ور زاده ش���د و تحصیالت مقدمات���ی را در شهرش 
گرف���ت. سپ���س به مشهد مق���دس رف���ت و ادبیات را  فرا
ی و سطوح را ن���زد حضرات:  نزد مرح���وم ادیب نیشاب���ور
ح���اج سیداحم���د م���درس ی���زدی و ح���اج شیخ کاظ���م 
ینی  ین���ی و شیخ مجتبی قزو دامغان���ی، شیخ هاش���م قزو
گرف���ت و ب���رای استف���اده بیشتر به ق���م مهاجرت کرد و  فرا
گرف���ت. سپ���س به مشه���د مقدس  سط���وح عالی���ه را فرا
بازگش���ت و تحصی���الت فقه���ی خوی���ش را پ���ی گرفت و 
ین فهرست  به ک���ار کتابشناسی و نسخه شناس���ی و تدو
ی  نسخه ه���ای خطی کتابخانه های مشه���د )با همکار

مرحوم استاد مدیر شانه چی( هم پرداخت.

در س���ال 1347ش، ب���ه دع���وت است���اد شهی���د مرتضی 
مطه���ری ب���ه ته���ران آمد و مدت���ی به امام���ت جماعت در 
مسج���د »امام حسین« لوی���زان، و پ���س از آن به حسینیه 
کز علمی راه یافت و به کار پژوهش در  ارشاد و برخی از مرا
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ی  و در س���ال 1385 ب���ه عن���وان چه���ره ماندگ���ار جمه���ور
اسالمی ایران انتخاب شد. آثارش عبارت اند از:

الف( کتابهای چاپی:
ی  1.آی���ات االحک���ام )حقوق���ی - کیف���ری(، )ب���ا همکار

سیدمحمدهاشم موسوی(؛
2.مبانی اندیشه سیاسی اسالم؛

3.حقوق بین الملل اسالم؛
4.نظام سیاسی و رهبری در اسالم؛

5.حقوق اقلیت ها در فقه اسالم؛
6.حقوق و قواع���د مخاصمات در حوزۀ جهاد اسالمی و 

حقوق بین الملل اسالم؛
7.حقوق معاهدات بین المللی و دیپلماسی در اسالم؛

8.قواعد فقه )بخش حقوق جزا(؛
9.قواعد فقه )بخش حقوق خصوصی(؛

10.قواعد فقه سیاسی )مصلحت(؛
11.فقه و سیاست )تحول مبانی اندیشه سیاسی در فقه 

شیعه(؛
12.اندیشه سیاسی در جهان اسالم معاصر؛

ی ب���ر کلیات و مبانی  13.درآمدی ب���ر فقه سیاسی: مرور
حقوق اساسی؛

14.حقوق اساسی ایران؛
ی )با  15.نظ���ارت ب���ر اعم���ال حکوم���ت و عدال���ت ادار

ی ابراهیم موسی زاده(؛ همکار
16.حقوق اساسی تطبیق���ی: حقوق اساسی کشورهای 

بی و اسالمی؛ عر
یشه های آن؛ 17.انقالب اسالمی و ر

18.انقالب اسالمی ایران، علل، مسائل و نظام سیاسی؛
ین: محمدعلی  19.خاطرات )تدو

ی(؛  حاج بیگی کندر
ی یعقوب  20.واژه نام���ه تفصیل���ی فق���ه جزا )ب���ا همک���ار

ی(؛ خاور
21.جهاد از دیدگاه نهج البالغه؛

ی اسالمی ایران؛ 22.مبانی فقهی قانون اساسی جمهور

ی���م موسوی اردبیلی، ابوالقاسم  ی، سیدعبدالکر شیراز
خزعل���ی، سیدمحمدباق���ر سلطان���ی طباطبایی و شیخ 
عبدالج���واد اصفهان���ی فرا گرفت و پ���س از آن، به دروس 
آیات عظ���ام: بروج���ردی، امام خمینی، محق���ق داماد، 
ک���ی، شیخ عباسعلی شاه���رودی و عالمه طباطبایی  ارا
حاض���ر ش���د و مبان���ی علم���ی اش را است���وار ساخ���ت. او 
ی���س و تألی���ف مق���االت  همزم���ان ب���ا تحصی���ل، ب���ه تدر
یه ه���ای »ندای ح���ق« و »مکتب اسالم«  متع���دد در نشر
ه���م پرداخ���ت و در س���ال 1340ش )1380ق( رهسپ���ار 
ح���وزه علمیه نجف اشرف شد و در دروس آیات عظام: 
حکی���م، خویی، شاه���رودی و میرزاباق���ر زنجانی شرکت 
یرات درس آنان را نگاش���ت و پس از ورود امام  ک���رد و تقر
خمینی ب���ه نجف )1344ش( ب���ه دروس ایشان حاضر 
شد و مورد توجه معظم له قرار گرفت. در سال 1348ش، 
بر اث���ر درگذشت پ���در بزرگوارش ب���ه ایران آم���د و در حوزۀ 
ید و ب���ه دامادی آی���ت اهلل مرعشی  علمی���ه ق���م اقامت گز
نجف���ی درآم���د و در درس ه���ای ایشان ه���م شرکت کرد. 
در س���ال 1350ش، در پ���ی درخواست ع���ده ای از مردم 
ته���ران، به تهران آمد و امام���ت جماعت مسجد معروف 
»ل���رزاده« را برعه���ده گرفت و به خدم���ات دینی و علمی 
پایی جلسات سخنران���ی و تشکیل کالس های نقد  و بر
مارکسیس���م - ب���رای جوان���ان و دانشجوی���ان - و تشکیل 
کان���ون و کتابخانه پرداخت و ب���ه عضویت شورای مرکز: 
ز« ه���م درآم���د. وی، در طول  »جامع���ه روحانی���ت مب���ار
انق���الب اسالمی ای���ران، یکی از روحانی���ون فعال و کوشا 
- چ���ه در قم و چه در نج���ف - بود و بارها تحت بازجویی 
یور ته���ران، دستگیر  ق���رار گرفت و پ���س از واقع���ه 17 شهر
زات  ش���د و چن���د ماه در زن���دان به سر ب���رد ت���ا در اوج مبار
ی  م���ردم مسلم���ان، از زن���دان آزاد گش���ت. پ���س از پیروز
انق���الب اسالم���ی، ب���ه مشارک���ت فع���ال در ام���ور علمی 
پرست���ی »کمیت���ه انق���الب  و سیاس���ی پرداخ���ت. او سر
یاس���ت ست���اد پشتیبانی  اسالم���ی« )جنوب ته���ران(، ر
جنگ )استان ته���ران(، نماینده ام���ام خمینی در بنیاد 
مستضعف���ان، نماین���ده م���ردم تهران در مج���س شورای 
اسالم���ی )دوره س���وم و چه���ارم(، عضوی���ت در ش���ورای 
بازنگ���ری قانون اساسی )به انتخاب مجلس( را برعهده 
یس حقوق اسالمی،  داشت و در چندین دانشگاه به تدر
تفسی���ر قرآن و نهج البالغه پرداخت و در سال 1384 ش، 
یاست دانشگاه تهران  به عنوان نخستی���ن روحانی، به ر
انتخ���اب ش���د و سه س���ال در این سمت ب���ود )17 بهمن 
ین حقوق اسالمی  1386(. وی، یکی از پیشگامان تدو
- خصوص���ی و جزایی - بود و ده ها کتاب در این رشته از 
خ���ود به یادگار نهاد و در سال 1367ش هم »پژوهشکده 
مطالع���ات و تحقیقات علوم اسالم���ی« را تأسیس نمود 

آیت اهلل عمید زنجانی
حض���رت آی���ت اهلل ح���اج شی���خ عباسعل���ی عمی���د زنجان���ی از 

محققان، متفکران، فقیهان و حقوق دانان برجسته روزگار ما 

بود. زنده یاد عمید زنجانی سختکوش، پرتالش و زمان شناس 

ب���ود. سال های پایانی عمر با اینکه از ناهنجاری های جسمی 

رنج می برد اما هرگز از پژوهش باز نایستاد. او از همان روزگاران 

جوانی به پژوهش و نگارش روی آورد و در حوزه های مختلف 

عل���وم اسالمی قل���م زد؛ از جمله آثار بلن���دآوازه ایشان، »مبانی 

و روشه���ای تفسی���ری« اس���ت که پ���س از ویرایش ه���ای مکرر 

کن���ون یکی از مهم ترین مناب���ع درسی رشته های علوم قرآنی  ا

و حدی���ث است. پس از انق���الب و با حضور در دانشکده حقوق 

مطالع���ات و پژوهش ه���ای آن بزرگ���وار ب���ه موضوع���ات فقهی 

� حقوق���ی معطوف ش���د و در این سمت  و س���وی، آثار ارجمند، 

کارآم���د، خواندنی و ب���ه تعبیر معظم رهب���ری افاضات باارزش 

و عالمان���ه ای از خ���ود باقی گذاشت. روانش���اد عمید مصداق 

روش »کثیر المعونه وقلیل المؤنه« بود.

خلقی نیکو، محضری پرفیض و گرم و نگاهی روشن، هدفمدار 

و هوشمندان���ه داشت. از اینکه نیروه���ای کارآمد و ارجمند را 

شناسایی کند و زمینه به کارگیری و حضورشان را فراهم آورد، 

از هیچ دریغ نمی ورزی���د. او در روزگار تصدی خود در دانشگاه 

تهران نیروه���ای بسیاری را به بدنه علم���ی دانشگاه وارد کرد 

ک���ه قطع���ًا منشأ خدمات مهم���ی خواهند ش���د. روانش شاد و 

نام���ش بلندآوازه باد ک���ه مؤمنانه زندگی ک���رد، از فرصت های 

پیش آم���ده به درستی بهره برد و منش���أ خدمات فکری بزرگی 

در جامع���ه و دانشگ���اه ش���د. ای���ن سط���ور ادای دین���ی بود به 

بزرگواری ها، ارجمندی ها و شایستگی هایش.

سالم علیه یوم ولد ویوم مات ویوم یبعث حیا

سردبیر

حض���رت آی���ت اهلل آق���ای حاج شی���خ عباسعل���ی عمید 
زنجانی، یکی از فضالی مشهور و ائمه جماعات تهران و 

از نویسندگان بنام کشور به شمار می رفت.

معظ���م ل���ه، در 10 فروردی���ن 1316 ش )1356 ق(، در 
زنجان، در بی���ت فضیلت زاده شد. پدرش مرحوم حاج 
اصغ���ر عمید از تاج���ران مع���روف و خّیر شه���ر و در ارتباط 
م���داوم ب���ا علم���ا و مراج���ع تقلید ق���م، و دام���اد فیلسوف 
و حکی���م مشه���ور عالم���ه می���رزا عبدالمجی���د زنجانی - 

گرد نامدار حکیم جلوه - بود. شا

وی، پ���س از تحصیالت علوم جدی���د، به تحصیل علوم 
دین���ی روی آورد و ادبی���ات را در زادگاه���ش ف���را گرفت. 
سپ���س در ح���دود 1370 ق )1330ش( ب���ه قم مهاجرت 
ک���رد و سطوح عالی���ه را نزد حضرات آی���ات: ناصر مکارم 
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رضا علیه السالم، و چاپی(؛

6.شرح اذن دخول در مشاهد مشرفه؛

یر درس فقه آیت اهلل شیخ حسین حلی؛ 7.تقر

یر درس اصول آیت اهلل خویی. 8.تقر

آن عال���م بزرگ���وار، در روز سه شنبه 3 آب���ان 1390 ش )27 
ی بدرود  ذیقع���ده 1432 ق(، در 88 سالگی، براثر بیمار
کش، صب���ح روز جمعه، آخر ماه  حیات گف���ت و پیکر پا
ذیقع���ده - سالروز شهادت ام���ام جواد علیه السالم - در 
ته���ران و عصر جمعه در قم، تشییع و پ���س از نماز آیت اهلل 
العظم���ی وحی���د خراسان���ی ب���ر آن، در یک���ی از حج���رات 
صحن مطه���ر حضرت معصومه )حج���ره آیت اهلل داماد 

ک سپرده شد. و آیت اهلل زنجانی( به خا

آیت اهلل دشتی نجفی
حضرت آیت اهلل آقای ح���اج میرزااحمد دشتی نجفی، 

یکی از مفاخر علمای شیعه در عصر حاضر بود.

فقی���د سعی���د در ح���دود س���ال 1330ق )1290ش(، در 
ک���ی« از تواب���ع دشتی - در است���ان بوشهر -  روست���ای »کا
در بی���ت علم و فضیل���ت زاده شد. پدرش عال���م بزرگوار 
منطقه آیت اهلل آخون���د مالحسن دشتی، یکی از علمای 
ی علمای  ی و همی���ار مجاه���د بوشهر بود که ب���ا همکار
تی  فارس - به خصوص آی���ت اهلل حاج شیخ جعفر محال
تی  )وال���د بزرگوار آیت اهلل ح���اج شی���خ بهاءالدین محال
ی(- در س���ال 1335 ق علی���ه انگلیسی ه���ا قیام  شی���راز
ی از بوشهر اخراج  نمودن���د و آنان را با کمال خفت و خوار

کردند.

آن مرح���وم، مقدم���ات را ن���زد وال���د بزرگ���وارش آموخت و 
پ���س از درگذشت والدین���ش در س���ال 1350ق، رهسپار 
نج���ف اشرف ش���د و پ���س از یادگیری سط���وح عالیه، به 
درس ه���ای آی���ات عظ���ام: سیدابوالحس���ن اصفهانی، 
می���رزا  عراق���ی،  آقاضی���اء  اصطهبانات���ی،  میرزاآق���ای 

آیت اهلل کربالیی
حض���رت مستط���اب آی���ت اهلل آق���ای ح���اج شی���خ جواد 
حنایی کربالی���ی، یکی از علمای مشه���ور تهران بود. آن 
کرب���ال زاده  مرح���وم، در س���ال 1302 ش )1342 ق(، در 
ش���د و در اوان جوان���ی )20 سالگ���ی(، ب���ه تحصیل علوم 
دین���ی روی آورد. نخس���ت ادبی���ات را ن���زد مرحوم شیخ 
گرف���ت و پ���س از آن، در س���ال 1365 ق  جعف���ر رشت���ی فرا
رهسپ���ار حوزه علمیه نج���ف اشرف شد و سط���وح را نزد 
ی  آقای���ان: شی���خ مرتض���ی طالقانی، شیخ ج���واد انصار
همدان���ی، شی���خ عب���اس هات���ف و سیدمحمدحسین 
تهران���ی و سطوح عالی���ه را نزد آیت اهلل سی���د عبداالعلی 
گرفت. سپس ب���ه دروس خاج فقه و اصول  ی فرا سبزوار
ی، سیدمحمود  آیات عظ���ام: سیدعبدالهادی شی���راز
شاه���رودی، شی���خ حسین حل���ی، آقای خوی���ی و آقای 
حکی���م و دروس تفسیر و عرفان و اخالق حضرات آیات: 
ی، سیدعلی قاضی و )اندکی(  سیدعبداالعلی سبزوار
شیخ عباس قوچانی حاضر شد و در مدت بیست سال 
یرات  اقامت، مبان���ی علمی اش را استوار ساخ���ت و تقر
دروس آن���ان را نگاشت. پس از چندی برای روابط ایران 
ید  و ع���راق و اخراج ایرانی���ان از عراق، در ق���م سکونت گز
)1388 ق(، و ب���ه م���دت س���ه س���ال ب���ه دروس آیت اهلل 
گلپایگان���ی حاض���ر ش���د و  العظم���ی سیدمحمدرض���ا 
بهره های ف���راوان برد. سپ���س در س���ال 1391ق به تهران 
رف���ت و ب���ه خدم���ات علم���ی و دین���ی، مانن���د: تألیف و 
یس پرداخت و آث���ار بسیار به سامان رسانید  تبلی���غ و تدر
ی���ارت جامع���ه« است.  ی���ن آنه���ا »ش���رح ز ک���ه معروف تر
وی یک���ی از سرآم���دان معنوی���ت و اخ���الق و عرفان ناب 
شیعی بود ک���ه تحت تأثیر آموزه ه���ای استادان اخالقی 
گردان���ش،  نج���ف، همچ���ون می���رزا عل���ی قاض���ی و شا
ی، شیخ جواد  مانند آی���ات: سیدعبداالعل���ی سب���زوار
ی همدان���ی و شی���خ عب���اس هات���ف قوچانی، از  انص���ار
سرچشمه ه���ای اصی���ل معنویت و مکت���ب اهل بیت - 
علیهم الس���الم - سیراب شده ب���ود و از یادگاران مکتب 

فقهی و عرفانی نجف اشرف بود.

برخی از آثارش، عبارت اند از:

ی���ارة الجامع���ة، 5ج  1.االن���وار الساطع���ة ف���ی ش���رح الز
)چاپی(؛

یخ خلفای بنی عب���اس و بنی امیه و  2.تول���ی و تب���ری، تار
تحلیل آن )چاپی(؛

یارت امین اهلل؛ 3.شرح ز

یارت »جامعة ائمة المؤمنین«؛ 4.شرح ز

یارت امام  ی���ارة ثامن الحجج )شرح ز 5.قرة المهج فی ز

23.حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی؛
24.سرزمین و وطن از دیدگاه فقه اسالمی؛

25.درآمدی بر حقوق اسالمی تطبیقی یا: علم الخالف 
ن مبانی اجتهاد؛ و فقه مقار

یستی مسالمت آمیز؛ 26.اسالم و همز
27.اسالم و حقوق ملل؛

یخ تصوف؛ 28.تحقیق و بررسی در تار
29.بنیادهای اصیل؛

30.اسالم و سیستم بی طرفی؛
31.مبانی تفسیر و ورش های تفسیری قرآن؛

32.مجموع���ه مق���االت در مج���الت: مکت���ب اس���الم و 
ندای حق؛

33.بنیادهای ملیت در جامعه ایدئال اسالمی؛
ن و انتخابات؛ 34.ز

35.بالهای اجتماعی قرن ما.
ثار غیرچاپی ب( آ

1.حقوق جنگ در اسالم؛
یخ فقه سیاسی؛ 2.تار

3.سیاست شرعی، علم راهبردی فقه سیاسی؛
4.اسباب زمان یا مسئولیت مدنی؛

یرات درس اساتید. 5.تقر

سرانجام آن مرحوم، پس از عمری تالش و کوشش علمی 
و خدم���ات دینی، در 74 سالگی، در روز یکشنبه 8 آبان 
1390 )2 ذیحجةالح���رام 1432ق(، در ته���ران چش���م از 
جهان فروبست و پیکرش در روز سه شنبه 10 آبان تشییع 
و پ���س از نم���از آیت اهلل ح���اج شیخ محمدرض���ا مهدوی 
کنی بر آن، به قم انتقال داده شد و در یکی از مقابر صحن 
ک سپرده شد  حرم مطهر حض���رت معصومه)س( به خا
و در س���وگ فقدان���ش پیام های تسلی���ت متعدد از سوی 
ارک���ان نظ���ام ص���ادر شد. مق���ام معظ���م رهب���ری در پیام 

تسلیت خویش فرمود:

»با کم���ال تأس���ف خبر درگذش���ت عالم فرزان���ه جناب 
حجت االسالم والمسلمین آقای حاج شیخ عباسعلی 
یاف���ت ک���ردم. ایش���ان از دانش���وران  عمیدزنجان���ی را در
زش و  موف���ق و پرتالشی بودند که تألیفات و افاضات باار
عالمانه ای از خود باقی گذشت و منشأ خدمات فکری 

در دانشگاه و در میان نخبگان و عموم مردم بودند.

اینجان���ب درگذش���ت ای���ن روحان���ی بزرگوار را ب���ه همسر 
محترم���ه و فرزن���دان گرام���ی و دیگ���ر بازماندگ���ان و بی���ت 
مرح���وم آی���ت اهلل مرعش���ی نجف���ی رض���وان اهلل علی���ه و به 
گردان و ارادتمندان ایشان تسلیت می گویم و رحمت  شا

و مغفرت الهی را برای آن مرحوم مسئلت می کنم«. 

سیدعلی خامنه ای.
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یف مهدوی  و ادی���ب خردمند جناب آقای محم���د شر
یس علوم جدی���د و قدیم و خدمات  ک���ه در تهران ب���ه تدر

دینی اشتغال دارند« )همان،  ج4، ص574(.

آن مرح���وم سال ه���ا در ته���ران، در دبیرستان ه���ای تهران 
بی و  ی���س زب���ان عر به خص���وص مدرس���ۀ عل���وی به تدر
بیت دینی دانش آم���وزان پرداخت و پس  انگلیس���ی و تر
ی انق���الب اسالم���ی ای���ران، ب���ه نمایندگی امام  از پی���روز
یده شد  خمین���ی در کشوره���ای استرالی���ا و زالندن���و برگز
پرستی نمود  و ام���ور دین���ی شیعیان آنج���ا را بررس���ی و سر
ی اسالم���ی ایران  و پ���س از آن، ب���ه عن���وان سفیر جمه���ور
یق���ا )مانند: کنی���ا، اوگاندا،  در کشوره���ای مختل���ف آفر
یلند( و هم نمایندۀ دائم ایران در  یقای جنوبی، سواز آفر
سازمان های جهانی، مدیرکل ام���ور پارلمانی و مدیرکل 
یقا در وزارت ام���ور خارجه، معاون���ت بین الملل  ام���ور آفر
بعثه مق���ام معظم رهبری و دانشگ���اه مذاهب اسالمی و 
ین سمت  چن���د مسئولیت دیگ���ر انتخاب شد ک���ه آخر
وی معاونت بین الملل مؤسسه فرهنگی دارالحدیث و 

آستان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟ بود.

آن مرح���وم، در طول سال ها خدمات علمی و دینی اش، 
موفق ش���د ده ها نفر را به صراط مستقی���م تشیع رهنمون 
یج  گون ب���ه تبلیغ و ترو س���ازد. ایشان در کشوره���ای گونا
یف���ات و دیپلماس���ی  تشی���ع پرداخ���ت و ب���ه دور از تشر
رسم���ی، پیوسته به تبلیغ دی���ن و مناظره با علمای عامه 
و حض���ور در همایش ه���ای علم���ی ب���رای معرفی مکتب 
اهل بی���ت و شرک���ت در برنامه ه���ای زن���ده رادیوی���ی و 
یون���ی - ب���ه ص���ورت هفتگ���ی - و تألی���ف و ترجمۀ  تلویز
کتاب ه���ای متع���دد ب���ه زب���ان انگلیس���ی می پرداخت. 
ک���رم؟ص؟ - در کنیا  ایش���ان در تأسی���س مدرس���ه رس���ول ا
یقای جنوب���ی و تجهیز  - و اح���داث ی���ک مسج���د در آفر
یقا، نقش اساسی داشت. درمانگاه های شیعیان در آفر

در  علم���ی اش،  و  دین���ی  فعالیت ه���ای  کن���ار  در  وی 
جامعه و خان���واده  شخصیتی خدمتگزار ب���ود. مردم دار 
و دلس���وز و مهرب���ان و عاطفی ب���ود و در اصالح ذات البین 

السالم مهدوی شاهرودی حجت ا
حض���رت حجت االسالم والمسلمین آق���ای حاج شیخ 
ی���ف مه���دوی شاه���رودی، یک���ی از فاضالن  محمدشر
نست���وه و کوش���ا و از مبلغ���ان و منادی���ان تشی���ع و امام���ت 
اهل بیت - علیهم الس���الم - در عرصه های بین الملل و 

کشورهای خارجی بود.

در  )1365ق(،  اسفن���د 1325ش   10 در  سعی���د  فقی���د 
شاه���رود، در بی���ت علم و فضیلت و فقاه���ت زاده شد. 
پ���در بزرگوارش آی���ت اهلل ح���اج شیخ عب���داهلل مهدوی 
گ���ردان آی���ات عظام: میرزای  )1321 - 1399ق( - از شا
نائینی، حاج شیخ عبدالکریم حائری، آقاضیاء عراقی 
و سیدابوالحسن اصفهانی - فرزند آیت اهلل حاج شیخ 
گ���ردان  احم���د شاه���رودی )1281 - 1350ق( - از شا
آیات عظام: میرزا حبی���ب اهلل رشتی و آخوند خراسانی 
- و صاح���ب کتاب ه���ای: حق المبی���ن )رّد بهائیت( 
و ازال���ة االوه���ام )رّد نص���اری( و مدین���ة االس���الم، فرزند 
عالم���ه بزرگ���وار ح���اج مالمحمدعل���ی )م 1293 ق( - از 
گردان آیت اهلل سیدمحمدابراهیم قزوینی صاحب  شا
ضوابط - فرزند آیت اهلل شهید حاج شیخ محمدکاظم  
گ���ردان  )ب���ن اهلل آورد( شاه���رودی )م ح 1245ق( از شا
ی���اض و  آی���ت اهلل سیدعل���ی طباطبای���ی صاح���ب ر
حجت االسالم سیدمحمدباقر شفتی بوده است )ر.ک 
به: محمدشری���ف رازی؛ گنجینه دانشمن���دان؛ ج5، 
ص354 - 358/ آقاب���زرگ تهرانی؛ ک���رام البررة؛ ج3، 

ص257/ نقباءالبشر، ج1، ص115(.

وی پ���س از کودک���ی، در اوای���ل نوجوانی ب���ه تحصیل 
دروس دبیرست���ان و دروس ح���وزوی )در مدرس���ه 
گیری زبان انگلیسی  مرح���وم آیت اهلل مجتهدی( و فرا
گیری سطوح عالیه،  ب���ی پرداخت و همزمان با فرا و عر
از دانشک���ده حقوق دانشگاه ته���ران لیسانس حقوق 
گرف���ت و در مجامع روحانی ته���ران، خوش درخشید. 
ی، در س���ال 1350ش )چهل سال  یف راز مرح���وم شر

پیش( دربارۀ او نوشته است:

»حفی���د گرام���ی او - ح���اج شی���خ احم���د شاه���رودی 
یز م���ا جناب آقای  - دانشمن���د گرانق���در و دوست عز
ی���ف مه���دوی است ک���ه گذشته از  شی���خ محمدشر
مقام���ات عل���وم دینی، واج���د عل���وم روز و مخصوصًا 
بی می باشند« )گنجینه  استاد در زبان انگلیسی و عر

دانشمندان، ج5، ص358(.

ایشان در جای دیگر می نویسد:

»آی���ت اهلل ح���اج شی���خ عب���داهلل مه���دوی شاه���رودی، 
فرزندان ارجمندی دارد که از آنهاست فاضل دانشمند 

ی، شیخ موسی  ابوالحسن مشکینی، شیخ کاظم شیراز
ی  ی و بی���ش از هم���ه میرزا عبداله���ادی شیراز خوانس���ار
حاضر شد و حدود چهل سال از علوم آنان استفاده کرد 
یافت  و مبان���ی علمی اش را استوار ساخت و از آنان به در

اجازۀ اجتهاد نائل آمد.

یس سطوح عالیه  آن جن���اب، عالوه بر تحصیل، ب���ه تدر
ی���ر دروس استادان���ش ه���م پرداخت و در  و تألی���ف و تقر
تقوی���ت »جامعة النجف« با مرحوم آیت اهلل سیدمحمد 
ی را نمود و در معیت ایشان، شرح  کالنت���ر، کمال همکار
لمع���ه را تحشی���ه و چ���اپ جدی���د نم���ود. وی، ب���ا اخراج 
ایرانی���ان از عراق، به ح���وزه علمیه قم آم���د و به خدمات 
علمی و دینی پرداخ���ت )از جمله آنها، احداث مدرسه 
علمی���ه امام عصر - در مح���ل بیت شهید آیت اهلل مدنی 
- است( و در ای���ام تعطیل حوزه علمیه قم، به زادگاهش 
مراجعت می نمود و م���ردم منطقه از برکات وجودی اش 

بهره می بردند.

معظم ل���ه، چن���د سال اواخ���ر عم���رش را ب���ه منطقه خود 
بازگش���ت و تمام وقتش را در خدمت ب���ه مردم گذرانید. 
تواض���ع و فروتن���ی، احترام ب���ه سادات )ب���زرگ و کوچک 
آن���ان(، دقت بسیار در مص���رف وجوهات شرعیه، عشق 
ی مجال���س  ب���ه اهل بی���ت - علیه���م الس���الم - و برگ���زار
ی از شهرت و مرجعی���ت، رعایت آداب و  هفتگ���ی، دور
یستی  مستحب���ات و پرهی���ز از مکروهات،  زه���د و ساده ز

یژگی هایش بود. ی از لذایذ زندگی و تعینات، از و و دور

از آثار چاپی اش کتاب���ی در عقائد و شرح و تعلیقه »شرح 
لمعه« )5ج( است.

آن فقی���ه بزرگ، در بی���ش از صدسالگی، در روز شنبه 26 
کش  یور 1390ش، چشم از جهان فروبست و پیکر پا شهر
یور 1390  در روز یکشنب���ه در بوشهر و روز دوشنبه 28 شهر
)20 ش���وال 1432ق( تشیی���ع ش���د و پس از نم���از آیت اهلل 
ی، در یک���ی از بقعه های صحن  العظم���ی مکارم شی���راز
حرم مطه���ر حضرت فاطمه معصومه)س( )بقعه شهید 

ک سپرده شد. مفتح( به خا
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مقدس، عازم شهرست���ان مرودشت استان فارس شد و 
نزدیک به یک دهه با حضور در مساجد و منابر آن شهر به 
یج مبانی انقالب و احک���ام اسالمی پرداخت و بارها  ترو
زمندگان اسالم به جبهه های حق  برای تقویت روحیه ر

علیه باطل شتافت.

بع���د از دوران دفاع مقدس، به شهر مقدس قم بازگشت 
گذاشت���ن ساختم���ان مسج���د الحسی���ن )علیه  و ب���ا بنا
گیری  الس���الم(در انتهای خیابان آذر سال ه���ا در کنار فرا
ی���س علوم اسالمی به امامت جماعت این مسجد  و تدر
پرداخ���ت و از هی���چ کوشش���ی در راستای نش���ر معارف و 
یغ نک���رد و طی این سال ها در دروس  احکام اسالمی در
آی���ات عظام وحی���د خراسان���ی،  سیدمحم���د روحانی، 
صافی  گلپایگانی ،سیدمحمدرضا گلپایگانی ، علوی 
ی  گرگانی، جوادی آملی، فاضل لنکرانی ، مکارم شیراز

و شبیری زنجانی حضور مستمر داشت.

ین خدم���ات عالمانه ایشان، تحقیق درباره علم  مهمتر
انس���اب سادات ب���ود که حاصل ده ها س���ال تحقیقات 
ایش���ان، پاسخ گوی���ی ب���ه مراجع���ان و محقق���ان بسیار از 
سراس���ر کش���ور و تهی���ه و تنظی���م صدها شجره نام���ه برای 

سادات و رفع نواقص و اشکال های شجره نامه ها بود.

از دیگر فعالیت ه���ای علمی ایشان، تالیف کتاب های 
ین برخی از آنها بدین شرح است: ی بود که عناو بسیار

1.اهمیت انساب
2.دوستی اهل بیت ؟مهع؟ 

3.مزد رسالت
4.کرامات سادات

یده خصال شیخ صدوق 5.برگز
یم یده موضوعی آیات قرآن کر 6.برگز

یده تحف العقول 7.برگز
8.زندگینامه عالمان

آن مرح���وم پ���س از 70 س���ال زندگ���ی، سرانج���ام در روز 
آی���ت اهلل  بیمارست���ان  م���اه 1390 در  پنجشنب���ه 8 دی 
یوی چشم از جهان فروبست و  گلپایگانی بر اثر بیم���اری ر
ک سپرده شد. کش در قبرستان بقیع شهر قم به خا پیکر پا

بی؛ یه و ترکیب عر 1.خودآموز تجز
2.عباس؟ع؟ پرچمدار انقالب حسینی؛

کنان آسمان از نظر قرآن؛ 3.سا
4.مرگ و زندگی از دیدگاه قرآن؛

5.قضاوت از دیدگاه قرآن و حدیث؛
ن در اسالم؛ 6.ز

ن؛ 7.برتری های ز
یان زندان؛ 8.ز

9.قوانین مزاحم؛
10.نیاز به نماز؛

11.مفسد فی االرض و مستضعفین؛
12.محاسبه نفس یا روش پیشگیری از وقوع جرم؛

13.محاسب���ة النف���س: انس���ان در دادگ���اه خ���ود و خ���دا 
)ترجمه محاسبة النفس سیدبن طاووس(؛

14.مصالح ساختمانی جهنم؛
15.وهابیت، مسلک ضد اسالم؛

ی از زندگی حیوانات؛ 16.اسرار
ن و مرد در قصاص. یه جدید دربارۀ برابری ز 17.نظر

آن مرحوم در 88 سالگی، در روز شنبه 21 آبان 1390 )15 
ذیحجةالحرام 1432 ق( در تهران درگذشت و پیکرش 

ک سپرده شد. در بهشت زهرا به خا

السالم و المسلمین سیدعلی  حجت ا
باقریان موحد

نس���ب شن���اس و محق���ق ارجمن���د، حج���ت االس���الم و 
یان موحد، یک���ی از فضالی  المسلمی���ن سید عل���ی باقر
ح���وزه علمی���ه ق���م ب���ود. آن مرح���وم در س���ال 1320 در 
خانواده ای مذهبی در منطق���ه بلخاب خراسان به دنیا 
آم���د. مقدم���ات تحصیل عل���وم دین���ی را در زادگاه خود 

گرفت و سپس برای ادامه تحصیل در علوم  فرا

یمت ک���رد و از محضر  دین���ی به شهر مق���دس نج���ف عز
درس علم���ای بزرگ آن دی���ار از جمله آی���ت اهلل العظمی 
حکی���م، آی���ت اهلل العظمی خوی���ی و دیگ���ر مراحع عظام 
کس���ب فیض نم���ود و مدارج علمی را ب���ا موفقیت پشت 

سر نهاد.

همزم���ان ب���ا اوج گی���ری جنای���ات حکومت بع���ث علیه 
شیعیان به خص���وص ایرانیان شش م���اه در زندان های 
بع���ث محبوس ب���ود و سپس ب���ه همراه دیگ���ر روحانیون 
ع���ازم ایران شد و در شهر مق���دس قم رحل اقامت افکند 
ی���س علوم و معارف اسالمی  و مشغ���ول به تحصیل و تدر

گردید.

ی انق���الب اسالم���ی و همزم���ان ب���ا دف���اع  بع���د از پی���روز

می کوشی���د. ب���ر مصائ���ب اهل بی���ت - علیه���م السالم - 
یست و در مورد امیرالمؤمنین - علیه السالم  بسیار می گر
- غی���رت و حمّیت فراوان داش���ت و وصیت کرد ترجمه 
کتاب »سیاست نام���ه امیرالمؤمنین« را با او دفن کنند. 
هماره به یاد حضرت ولی عصر )عج( بود و در کارهایش 
رضای���ت آن حض���رت را می طلبی���د. در اتاق���ش به روی 

همه باز و متواضع و فروتن بود.

آثار وی عبارت اند از:

1.بی گناه متهم شده ایم )پاسخ به شبهات اهل سنت، 
انگلیسی(؛

2.ترجمه »منتخب میزان الحکمة« به انگلیسی؛

3.ترجمه »سیاست نامه امام علی؟ع؟« به انگلیسی؛

4.ترجمه »حکمت نامۀ کودک« به انگلیسی؛

5.ترجمه »حدیث تالش«؛

یش« به انگلیسی. 6.ترجمه »ابوطالب مؤمن قر

ی، در 65 سالگ���ی، در روز  آن مرح���وم، در پ���ی بیم���ار
پنجشنب���ه 8 اردیبهشت 1389 ب���درود حیات گفت و 
کش روز یکشنب���ه 11 اردیبهشت پس از تشییع و  پیک���ر پا
ی شهری،  نم���از حجت السالم والمسلمی���ن محمدی ر
در صح���ن ب���اغ طوط���ی ح���رم حض���رت عبدالعظی���م 

ک سپرده شد. حسنی؟ع؟ به خا

محمودی سبزواری
دانشمن���د محت���رم است���اد عباسعلی محم���ودی، یکی 
از خدمتگ���زاران صدی���ق علم و دانش ب���ود. فقید سعید 
در س���ال 1302ش )1342ق( در سب���زوار زاده ش���د و پس 
از تحصیالت دورۀ دبیرست���ان، به خدمات فرهنگی در 
زادگاه���ش پرداخ���ت. در سال 1332ش ب���ه تهران آمد و 
ب���ه تحصی���ل در دانشک���ده حق���وق پرداخ���ت و در سال 
1334 لیسان���س رشته قضایی گرف���ت. در سال 1336 
خ���ود را از وزارت فرهنگ ب���ه دادگستری منتقل ساخت 
ین سمت  گ���ون خدم���ت ک���رد )آخر و در سمته���ای گونا
وی، عضوی���ت در دی���وان عال���ی کشور ب���ود(. او در سال 
یس  1369ش، پروان���ه وکالت گرفت و عالوه بر آن به تدر
ی���ت و اطالع رسانی  حق���وق اساسی در دانشک���ده مدیر
پزشک���ی و دانشکده امور خدم���ات اجتماعی پرداخت 
و مشاورت حقوقی چند نهاد را هم برعهده داشت. وی 
در سال ه���ای دهه 1340ش، به همراه مرحوم فخرالدین 
ی، مؤسسه انتش���ارات بعثت را در تهران تأسیس  حجاز

ی منتشر ساخت. کرد و کتاب های شیعی بسیار

برخی از آثارش عبارت اند از:


