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آیتاهلل افتخاری
آیتاهلل آقای حاج ش���یخ علی افتخ���ار ی گلپایگانی ،یکی از علمای
معروف حوزه علمیه قم بود .فقید سعید در سال 1344ق (1304ش)،
در گلپای���گان ،در بی���ت عل���م و حدیث زاده ش���د .پدرش ثقةاالس�ل�ام
مالحیدرآقا فرزن���د آقامالحبیب بود .وی پس از تحصیالت ابتدایی و
دبیرستان ،در سال 1320ش به تحصیل علوم دینی در مدرسه علمیه
«گوگد»  -که توسط آیتاهلل میرزا هدایتاهلل وحید تأسیس شده بود-
پرداخت و بخشی از ادبیات عرب را آموخت.

شد .بیشتر مباحثات او با حضرات آیات :صابری همدانی ،سیدعلی
بطحائ���ی و س���یدمحمد علماله���دی ب���ود و پس از درگذش���ت آیتاهلل
بروجردی و تبعید امام خمینی ،تنها به درس آیتاهلل گلپایگانی رفت

او در س���ال  1365ق ،رهس���پار ح���وزه علمی���ه ق���م ش���د و در کمال فقر

و آنه���ا را ه���م تقریر نمود .وی مورد توجه بس���یار معظم ل���ه بود و چهل

و تنگدس���تی ،در مدرس���ه فیضی���ه س���اکن ش���د و هم���راه ب���ا همدرس

سال عضو هیئت استفتاء و بعثه حج ایشان ،ممتحن دروس سطوح

و همحج���ره خ���ود به دروس اس���تادانی چ���ون :حضرات آی���ات :حاج

عالی���ه ،عض���و اولین و س���ومین دوره ش���ورایعالی ح���وزه علمیه قم و

آقامهدی حائری یزدی ،ش���یخ علیپناه اش���تهاردی ،ش���هید صدوقی

مدت���ی هم به امر امام خمینی ،ام���ام جمعه گلپایگان و امام جماعت

(ش ��رح لمع���ه) ،ش���یخ احم���د غ���روی س���بط (معال���م) ،ح���اج ش���یخ

مس���جد بزرگ آی���تاهلل گلپایگانی ب���ود که صدها نف���ر از علما و فضال

حس ��ینعلی منتظری و ش���یخ عزیزاهلل نهاوندی (مطول) ،حاج ش���یخ

و م���ردم متدی���ن با کمال اطمین���ان نفس ،بدو اقت���دا میکردند و درک

مه ��دی مازندران���ی (فصول) ،مجاه���دی تبریزی و ش���یخ عبدالجواد

جماعتش را فوزی بزرگ میشمردند.

س ��دهی و ش���یخ عبدال���رزاق قائینی (رس���ائل) ،سیدحس���ن مدرس���ی
ی ��زدی (مکاس���ب) ،س���لطانی طباطبای���ی (کفای���ه) ،بهج���ت فومن���ی
(ش ��رح منظومه) و عالمه طباطبایی (تفس���یر و اس���فار) ،حاضر ش���د و
مبانی علمیاش را استوار ساخت .او همچنین به درس شرح تجرید
آیتاهلل حاج س���یداحمد خوانس���ار ی هم رفت و ب���ا منطق و حکمت
آش ��نا شد .سپس در سال 1372ق ،برای استفاده بیشتر رهسپار حوزه
علمیه نجف اش���رف ش���د و در دروس آیات عظام :سیدجمالالدین
گلپایگان���ی (خ���ارج مکاس���ب) ،میرزاحس���ن ی���زدی ،آی���تاهلل خویی
(اص ��ول) ،می���رزا باق���ر زنجانی و حاج ش���یخ حس���ین حل���ی و آیتاهلل
ش ��اهرودی (ص�ل�اة وطه���ارت) ،با ّ
جدی���ت حضور یاف���ت و بهرههای
ف ��راوان ب���رد و ای���ن درسه���ا را ب���ا آیتاهلل ش���هید حاج ش���یخ مرتضی
بروجردی مباحثه مینمود.

آن مرح���وم ،پ���س از پی���روز ی انق�ل�اب اس�ل�امی ،هماره مداف���ع نظام و
رهبری بود و فرزندش  -ش���هید محیی الدین افتخار ی  -را هم برای
یار ی حق ،به جبهههای دفاع مقدس گس���یل داشت و خود نیز چند
بار  4 -مرتبه  -به جبهه های نبرد شتافت و افتخار پدر شهیدبودن را
هم دریافت .بیش از چهل سفر به حج تمتع داشت و بارها به زیارت
عتبات عالیات ش���تافت و یک���ی از بااطالعترین علمای حوزۀ علمیه
ق���م ،از مس���ائل پرپیچوخم حج بود و تم���ام کتاب های چاپی اش هم
درباره حج و عمره است .آیتاهلل رضا استادی دربارۀ او مینویسد:
«ایش���ان همیش���ه مقید بودند ک���ه در ایام ماه مب���ارک رمضان
جه���ت تبلی���غ و ارش���اد ب���ه گلپای���گان رفت���ه و در مس���جد
حجتاالس�ل�ام به اقامه جماعت و تبلی���غ میپرداختند ،که

در س ��ال 1375ق به ایران بازگش���ت و به درسهای فقه آیات عظام:

س���الها ادامه داشته اس���ت .مدتی هم امام جمعه گلپایگان
ً
بودند و فعال از مدرسان سطوح عالیه هستند و در دو مسجد

آق ��ای بروجردی و آقای گلپایگانی و درس اصول امام خمینی حاضر

 -ظه���ر و ش���ب  -اقام���ه جماع���ت میکنند و نم���از جماعت
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ایشان از شکوه خاصی برخوردار است و همواره مورد احترام
خاص حوزویان بودهاند».
آن مرحوم از علما و مراجع گذشته و حال ،مانند آیات عظام :حکیم،
گلپایگانی ،اراکی ،سیدجمال گلپایگانی و سیدعبدالهادی شیراز ی،
بهجت ،تبریزی ،سیستانی ،صافی ،روحانی و منتظری اجازه حسبیه
و روایت داشت .او خود مینویسد:
«باید بگویم که ایام عمر س���ر آمد و چیزی از نس���یم انسانیت و آدمیت
استشمام نکردم .عمرم در غفلت و گناه سپری شد و اگر نباشد فضل
و رحم ��ت الهی ،گرفتار عقوبت خواهم بود .هفتاد س���ال عمر کردم -
روزه ��ای آخر س���ال  1374ش  -و من روس���یاه هفت���اد روز هم اطاعت

درگذشتاگن

آیتاهلل فقیه امامی
آی� �تاهلل آقای حاج سیدحس ��ن فقی ��ه امامی ،یکی از مش ��اهیر علما و
فقهای بزرگ اصفهان به ش ��مار میرفت .معظم له در اول صفرالخیر
1354ق (1314ش) در بیت علم و تقوا و فضیلت زاده شد.
پ ��درش آی� �تاهلل حاج س ��یدعطاءاهلل فقیه امام ��ی (متوف ��ای  1387ق)
 ام ��ام جماعت مس ��جد «باغچه عباس ��ی» و از ش ��اگردان آیات عظام:س ��یدمحمدباقر درچ� �های ،س ��یدمهدی درچ� �های ،ش ��یخ محمدرضا
ابوالمجداصفهانیودرنجفاشرفازشاگردانعظام:آقاسیدابوالحسن
اصفهانی ،آقاضیاء عراقی و سیدمحمد فیروزآبادی بوده است ،او فرزند

ندارم ،چه رسد به هفتاد سال».

عالم بزرگوار حاج میرسیدمحمد (متوفای 1359ق) ،فرزند عالم بزرگوار

آث ��اراوعبارتن���داز:

حاج سیدعبدالباقی  -بنسیدمیرزابن میرمحمدصادقبن عالمه فقیه

الف) کتاب های چاپی:
 .1آراء المراجع فی الحج؛
 .2قبل از حج بخوانید؛
 .3حج االنبیاء واال ئمة؛
 .4الحج والعمرة ومعرفة الحرمین؛
 .5احکام عمره؛
 .6تقریرات درس فقه آی� �تاهلل بروج ��ردی (ص�ل�اة ،در ح���ال چ���اپ).
ب) کتاب های غیرچاپی
 .1تقریر درس اصول امام خمینی؛
 .2تقریر درس فقه آیتاهلل گلپایگانی (خیارات مکاس���ب و حج در3
ج ،که آیتاهلل گلپایگانی آن را به خط خودشان تصحیح کردهاند)؛
 .3تقریر درس تفسیر عالمه طباطبایی؛
 .4تقریر درس اصول آیتاهلل بروجردی (قاعده فراغ و تجاوز)؛
 .5تفسیر آیات االمثال قرآن کریم؛
 .6خطبههای جمعه ( 4جلد برای  4سال نماز جمعه)؛
 .7زندگی امام غایب(عج)؛
 .8رسالههایی درباره شب و روز ماه مبارک رمضان؛
 .9زندگی دوازده امام ؟مهع؟ (چند رساله).
س ��رانجام آن عال���م بزرگ���وار ،در روز یکش���نبه اول اس���فند 1389ش
( 16ربی ��ع االول  1432ق) در ای���ام زیارت���ی مخصوص���ه امیرالمؤمنین
علی؟ع؟ ،در  84سالگی در سفر زیارتی عتبات عالیات در کاظمین،
پ ��س از زی���ارت قبور مطه���ر کاظمین؟امهع؟ ب���درود حیات گف���ت .پیکر
پاکش به نجف اش���رف انتقال داده ش���د و پس از طواف مرقد مقدس
امیرالمؤمنین و نماز حجتاالس�ل�ام والمس���لمین حاج ش���یخ حس���ن
جواهری بر آن ،در قبرستان وادی السالم به خاک سپرده شد و مراسم
تجلیل از مقام علمیاش تا مدتی ادامه یافت.

محدث عالمه س ��یدعلی امامی عریضی  -از مش ��اهیر شاگردان عالمه
مجلسی و آقاحسین خوانساری و نویسنده آثاری مانند :هشت بهشت،
جامع سلیمانی ،مجمع البحرین و تذکره امامی ( -فرزند میرسیدمحمد
مس ��توفی االوقاف ،بن سیداس ��داهلل ،بن میرابوطالب  -از علمای عصر
ش ��اه طهماسب  -بن سید اسداهلل ،بن ش ��اه حیدر ،بن عضدالدین بن
امیرحاج ،بن شاه علی بن جالل الدین جعفر ،بن کمال الدین مرتضی،
بن عضدالدین یحیی ،بن قوام الدین جعفربن شمس الدین محمد ،بن
نظام الدین اشرف ،بن قوام الدین جعفر ،بن مجدالدین حسن ،بن وجیه
الدین مس ��عود ،بن قوام الدین جعفر بن ش ��مس الدین محمد ،بن زین
العابدین ابوالحس ��ن علی ،بن نظام الدین احمد ابج ،بن شمس الدین
عیس ��ی رومی ،بن جمال الدین محمدبن ابوالحسن علی ُعریضی ،بن
االمام جعفر الصادق؟ع؟ بوده است.
وی در ش ��انزده س ��الگی (1370ق) تحصی ��ل عل ��وم دین ��ی را نزد پدر
بزرگ ��وارش آغ ��از کرد و س ��پس ادبی ��ات را نزد ایش ��ان و مرح ��وم میرزا
محمدعل ��ی معل ��م حبی ��ب آب ��ادی و پ ��س از آن س ��طوح را ن ��زد آیات
بزرگ ��وار :ش ��یخ عباس ��علی ادی ��ب (مختصر و ش ��رح منظومه) ش ��یخ
محمدحس���ین فقی ��ه (معال ��م) ،ش ��یخ محمدحس ��ن نج ��ف آب ��ادی
(ش ��رح لمعه) ،س ��یدمحمد هاش ��می (قوانین) ،س ��یدمرتضی موحد
ابطح ��ی (علم طب) ،ش ��یخ مجدالدی ��ن نجفی (هیئ ��ت و نجوم) و
سطوح عالیه را هم از آیات عظام :شیخ علی قدیری (رسائل) ،حاج
آقاحس ��ین خادمی (مکاسب) ،شیخ احمد فیاض (جلد اول کفایه)
و س ��یدعلیاصغر برزانی (جلد دوم کفایه) ،و ش ��یخ علی مش ��کاة فرا
گرفت و پس از آن به مدت پانزده س ��ال از دروس خارج فقه و اصول
آیات عظام :حاج میرس ��یدعلی موس ��وی بهبهانی و حاج آقاحس ��ین
خادمی بهرهمند شد و مبانی علمیاش را استوار ساخت.
او به تدریس عالقه بس ��یار داش ��ت و روزانه به تدریس منظم س ��طوح
عالی ��ه ،تفس ��یر ،رج ��ال و عقای ��د میپرداخ ��ت و ش ��اگردان فراوان ��ی
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پ���رورش داد .او ،از آی ��ات محترم :مرعش ��ی نجف ��ی ،محمدباقر موحد

َ
 .7تکمیل و نماساز ی مدرسه ع َربان (مدرسه آیتاهلل خادمی)؛

ابطح���ی ،محمدعلی روضات ��ی ،صافی گلپایگان ��ی و فاضل لنکرانی

 .8تجدیدبنا و توسعه مدرسه خالصیه؛

اج���ازه روای ��ت حدی ��ث داش ��ت و دارای کتابخانهای ب ��زرگ و نفیس
با نس���خههای خطی بس ��یار بود که فهرست نس ��خههای خطی آن را
دوس���ت محترم آقای س ��یدصادق حس ��ینی اش ��کوری نگاشته و به
چاپ رسیده است.
آن عالم بزرگوار ،عال وه بر تدریس و تألیف و اقامه جماعت (هر سه وعده:
صبح در مسجد النبی ،ظهر در مسجد الکریم و شب در مسجد امامی)،
تمام عمر پربارش را به احیاء و عمران و آبادی مساجد و مدارس ،چاپ
به ��ای عالم ��ان و فقیهان پیش ��ین ،مبارزه با گمراه ��ان و منحرفان
کتا 
(بهائیت ،منحرفان از والیت ،وهابی مس ��لکان) پرداخته اس ��ت .ایشان
نقش مؤس ��س و مدیر و اش ��راف بر ش ��بکه جهانی ماهوارهای «س�ل�ام» را
داشت و بسیاری از مدارس اصفهان را رونق داد .که عبارتند از:
 .1تجدید بنای سه طرف جنوبی ،شمالی و شرقی مدرسه ذوالفقار و

 .9تعمیر و بازسازی مدرسه کاسهگران (نزدیک مسجد جامع اصفهان)؛
 .10تعمیرات مدرسه میرزا حسین (واقع در بازارچه بیدآباد)؛
و همچنی ��ن تعمی ��ر و بازس ��ازی مدرس ��ه ثقةاالس�ل�ام ،مدرس ��ه نوریه،
مدرسه الماسیه ،مدرسه میرزاحسن و مدرسه درب کوشک.
آن م ��رد ب ��زرگ ،کوش ��ش بس ��یار در دس ��تگیری از نیازمن ��دان و یاری
مس ��تمندان ،هم ��کاری م ��داوم با مؤسس ��ات خیریه ،مانن ��د :انجمن
خیری ��ه حض ��رت ابوالفض ��ل (ویژه پیوند کلیه) ،س ��ازمان آموزش ��ی و
درمان ��ی ابابصی ��ر (ویژه روش ��ندالن) ،انجمن م ��دددکاری امام زمان،
صندوق قرضالحس ��نه اباصالح المهدی ،آزمایش ��گاه و رادیولوژی
مهدی ��ه و س ��اخت و تهی ��ه مس ��کن برای ط�ل�اب و فض�ل�ا ی اصفهان
داشت.

تکمیل طرف غربی آن؛

آثار او عبارتند از:

 .2تأسیس و تجدید بنای مدرسه محمدیه (در سه طبقه)؛

الف) کتابهای چاپی

 .3بنیاد مدرسه جوادیه  -متصل به مدرسه محمدیه ( -در چهار طبقه)؛
 .4تعمی ��ر بنیادی ��ن مدرس ��ه امامی ��ه (نزدیک چه ��ارراه ابن س ��ینا ،در
مجاورت قبر باباقاسم)؛

 .1صراط مستقیم؛

 .2فتنهها از کجا آغاز میشود؟؛
.3مباحث ��یپیرام ��ونبهائی ��ت؛
 .4آیا فهم قرآن آسان است؟؛

 .5تجدیدبنای مدرسه الغدیر؛

 .5نقش عقل در احکام الهی؛

 .6تعمیر و بازسازی مدرسه نیمآور؛

 .6پاسخ به شبهات پیرامون خمس ( 2جلد).

ب) کتابهای غیرچاپی
 .1تفسیر سوره یوسف؛
 .2فلسفه حج؛
 .3ایدئولوژی اسالم؛
 .4شرح زندگی و خاطرات؛
 .5امامت؛
 .6تنظیم العروة الوثقی؛
 .7رساله در هیئت (تقریر درس مرحوم مجدالعلماء).

ج) اهتمام در چاپ و نشر

 .1مطالع االنوار (سیدمحمدباقر شفتی 6 ،جلد)؛
 .2الرس ��ائل الرجالیة (مرحوم حجتاالس�ل�ام ش ��فتی)؛
 .3ترجمه منهج الرشاد (شیخ جعفر کاشف الغطاء)؛
 .4جامع الشواهد (مالمحمدباقر شریف)؛
 .5اللؤلؤة الغالیة فی اسرار الشهادة (مالابوطالب حسینی قائینی)؛
 .6فلسفه احکام (مالاحمد اهتمام)؛

 .7ی ��ادگاری از خطبای پیش ��ین (میرمحمدحس ��ین امامی عریضی-
قوام المحدثین).
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س���رانجام ،آن عال ��م و فقیه بزرگ ��وار و خدمتگزار در صبح روز یکش ��نبه

مذه ��ب و ام ��ر به مع ��روف و نه ��ی از منکر و تعظیم ش ��عائر و

 15اس���فند 1389ش (اول ربیع الثانی 1432ق) در  74س ��الگی بدرود

مبارزه با فرقههای ضاله نیز ش ��خصیتی تالشگر و موفق بود.

حی���ات گفت و با اع�ل�ام خبر وفاتش ،حوزه علمی ��ه اصفهان تعطیل و

فقدان ای ��ن عالم عالیمقام و دلس ��وز ،ضایعهای بزرگ برای

س���ایه حزن و ماتم بر ش ��هر افکنده شد .پیکر پاکش ،صبح روز دوشنبه

ح���وزۀ علمیه کهنس ��ال اصفه ��ان و مردم پا کنه ��اد و والیی

ب���ا حض���ور دههاهزار نفر تش ��ییع و پ ��س از پیمودن مس ��یر طوالنی 20 -

آن شهر میباش ��د .اینجانب ،این ضایعۀ بزرگ را به ساحت

کیلومتر  -اصفهان تا خوراس ��گان و بع ��د از نماز حضرت آیتاهلل حاج

مقدس حضرت بقیةاهلل االعظم و به حضرات علمای اعالم

س���یدمحمدباقر موحدابطح ��ی در امام ��زاه ابوالعب ��اس ،در کن ��ار مرق ��د

و آی ��ات بزرگوار و روحانیت واالمقام اصفهان و مردم مذهبی

ب ��رادر بزرگوارش مرحوم آیت ��اهلل حاج آقااحمد فقیه امام ��ی (متوفای11 :

آن ش ��هر و بهویژه به بیوت علمی وابس ��ته و به بیت ش ��ریف

جمادیالثانی 1414ق) به خاک س ��پرده ش ��د و در غم فقدانش ،پیام

آن فقی ��د س ��عید  ...تس ��لیت گفته و ب ��رای روح بلند آن عالم

ه���ای تس ��لیت بس ��یار از س ��وی مراجع معظم تقلی ��د و رهب ��ر انقالب و

بزرگوار ترفیع درجات و برای بازماندگان محترم صبر جمیل

شخصیتها و نهادها صادر شد .رهبر انقالب در پیام خویش فرمودند:

و اجر جزیل از خداوند متعال مسئلت دارم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
رحل ��ت عالم فقی ��د و بزرگ ��وار ،مرح ��وم آیتاهلل آق ��ای حاجآقا
ً
حس ��ن امام ��ی را به م ��ردم عزیز و مؤمن اصفه ��ان خصوصا
ح ��وزه علمی ��ه و علم ��ای اع�ل�ام و ارادتمن ��دان آن مرح ��وم و
باالخص به خاندان و آقازادگان مکرم ایش ��ان تسلیم میگویم.
در م ��دت بیش از پنجاه س ��ال دوس ��تی و رفاقت ب ��ا این عالم
بزرگ ��وار ،وف ��اداری و صداقت و دعای دلس ��وزانه ایش ��ان برای
اینجان ��ب س ��رمایهای مغتن ��م ب ��ود .خداوند روح ایش ��ان را با
اجداد طاهرینش ��ان محشور فرماید و مشمول غفران و رحمت
خود نماید.
سیدعلی خامنهای
وآی���تاهللالعظم ��یصاف ��ی گلپایگان ��یه ��مفرمودن ��د:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ثلم ��ه جبرانناپذیر ارتحال عال ��م ربانی و مدافع مقام والیت
ائم ��ه طاهری ��ن ؟مهع؟ حضرت آیتاهلل آقای حاج سیدحس ��ن
فقیه امامی  -رضوان اهلل علیه  -موجب تأثر و تأسف شدید
گردید .آن عالم بزرگوار ،یکی از س ��تارههای درخش ��ان علم و
عمل و اخال ق و ادب و جهاد فی س ��بیل اهلل بود ،که در عمر
بابرک ��ت خود ،منش ��أ خدمات و برکات ف ��راوان بود .آن فقید
سعید ،مدافع سختکوش مذهب و مروج مخلص مکتب
اهلبیت ؟مهع؟ و خادم بااخالص آستان مقدس حضرت بقیة
اهلل االعظ ��م (ارواح العالمی ��ن ل ��ه الفداء) ب ��ود و ملجأ و مالذ
مردم به شمار میرفت.
خدمات آن عالم بزرگوار عال وه بر حوزه کهنسال اصفهان و
تربیت فضال و ارتقای علمی طالب ،در سایر علوم اسالمی و
اجتماعی مانند تأسیس مراکز علمی و خیریه ،همه ستودنی
و موج ��ب محبوبی ��ت ایش ��ان ب ��ود .در دفاع از ح ��دود و ثغور
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آیتاهلل حکیم
آیتاهلل آقای حاج س ��یدمحمدعلی طباطبایی حکیم ،یکی از مشاهیر
علمای نجف بود .فقید س ��عید ،در س ��ال 1329ق ،در نجف اشرف ،در
بیت علم و فضیلت زاده شد .پدرش مرحوم حجتاالسالم والمسلمین
حاج س ��یداحمد حکی ��م (متوف ��ای 1350ق) و مادرش صبی ��ۀ آیتاهلل
س ��یدمهدی طباطبایی حکیم (متوفای 1312ق) و خواهر مرجع تقلید
شیعیان جهان ،آیتاهلل العظمی سیدمحسن حکیم بوده است.
معظ ��م ل ��ه ،در نوجوانی ادبیات را نزد مرحوم س ��یدمحمدامین صافی و
سیدمحمود حکیم (عموی مادرش) و سطوح عالیه را نزد حضرات آیات:
داییاش سیدمحسن حکیم ،میرزا حسن بجنوردی ،شیخ محمدرضا
کاشف الغطاء و شیخ عبدالحسین حلی فرا گرفت و در کنار آن با علوم
جدید مانند حساب و هندسه ،شیمی و فیزیک ،هیئت و نجوم ،تاریخ
و جغرافیا هم آشنا شد و در آنها به کمال چیرگی و مهارت دست یافت.
پس از آموختن سطوح ،به دروس خارج فقه و اصول آیات عظام :آقاضیاء
عراقی ،شیخ محمدحسین غروی اصفهانی ،سیدمحسن حکیم ،شیخ
حسین حلی حاضر شد و با کمال تالش و کوشش ،به درجه اجتهاد نایل
آمد و همزمان به تدریس و تألیف هم پرداخت.
او ،در مرجعیت دایی بزرگوارش ،آیتاهلل العظمی حکیم ،نقشی فعال بر
عهده داش ��ت و بس ��یاری از مشکلها را با درایت و حسن تدبیرش حل
میکرد؛ از جملۀ آنها حل مش ��کالت ش ��یعیان هند و پاکس ��تان در سال
1385ش و حل اختالفات و ایجاد محبت و دوستی بین سران آنان بود.
همچنین در اثر تبحر در ریاضیات و هیئت و نجوم ،از سوی آیتاهلل
حکیم مأمور به تش ��خیص دقیق قبله حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه
الس�ل�ام ش ��د که با تحقیقاتش ،روش ��ن ش ��د که قبلۀ حرم و مس ��اجد
نجف ،اندکی به س ��مت راس ��ت انحراف دارد .او همچنین مباحث
ارث را مطاب ��ق فرموله ��ای ریاض ��ی نگاش ��ت و آنها را ب ��ا ریاضیات
جدید ،تطبیق کرد.
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اخبار
«منتدی النشر» با مرحوم عالمه شیخ محمدرضا مظفر ،کمال مساعدت
و یاری را مبذول داشت و در مبارزه با رژیم ستمگر بعث عراق هم از هیچ
کوشش ��ی فروگذار نکرد و از امضای اعالمیه بر علیه جمهوری اسالمی و
ش ��رکت در سمینار جنگ بر علیه ایران ،امتناع کرد و تمام مخاطرات و
دش ��وار یها را به جان خرید .ایش���ان در شب  26رجب 1403ق همراه با
تمام خاندان آیتاهلل العظمی حکیم دستگیر و به زندانها و سیاهچالها
انتقال داده شد و پس از اعدام و شهادت گروه بسیاری از آنان و تحمل
مدتی اس���ارت ،به علت پیری و کهولت س���ن ،از زندان آزاد شد ،ولی در
خانهاش تحت نظر و حبس خانگی قرار گرفت ،تا پس از سقوط صدام،
از خانه بیرون آمد و آزاد ش���د .آن عالم بزرگ ،به ش���رف دامادی داییاش
آیتاهلل حکیم نایل آمد و فرزندانی چون :حضرت آیتاهلل العظمی سید
محمدسعید حکیم (متولد 1353ق) و حضرات آقایان :سیدمحمدتقی
حکیم ،مرحوم س ��یدعبدالرزاق حکیم ،ش ��هید س ��ید محمدحس ��ین و
سیدمحمدصالح حکیم از او بر جای مانده است.
وی ،عالمی خلیق و متواضع و س ��اده زیس ��ت ب ��ود .اخال ق ،اخالص
و تدی ��ن او در ح ��وزه نجف ،زبانزد همگان بود .در محیط خانواده هم
بامحبت و صفا زندگی میکرد و از محولکردن کارهایش به دیگران
 حتی همسر ،فرزندان و نوادگانش  -دوری میکرد و تا میتوانست،خود کارهایش را انجام میداد .خشم خود را فرو میخورد و رضایش
را نمای ��ان میکرد و در یاری و دس ��تگیری بیماران و نیازمندان و رفع

وی ،تا پایان زندگیاش دارای حافظهای قوی و شگفت بود و از نوادر
عم���رش و اطالع ��ات علمیاش بازگ ��و میکرد .طالب و دانش ��جویان،
نزدش آمده و از مطالب علمیاش  -چه در علوم دینی و چه در جبر

طالب غریب و بیپناه سر از پای نمیشناخت و از بذل جاه
مش ��کل
ِ
و مال و مقامش در این راه ،دریغ نداشت.

تألیف ��اتویعبارتن ��داز:
 .1تقریرات درس اصول آیتاهلل شیخ محمدحسین اصفهانی؛

و هندسه و ریاضیات  -بهرهها میبردند.

 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل العظمی حکیم؛

سالیان فراوان به تدریس ادبیات و سطوح عالیه و خارج فقه و اصول

 .3حاشیه بر کفایة االصول؛

پرداخت و شاگردانی چون حضرات آیات :سیدمحمدسعید حکیم،
س���یدمحمدتقی حکیم ،شهید سیدمهدی حکیم ،شیخ محمدعلی
عم���روی ،س ��ید محمدج ��واد فض� �لاهلل ،ش ��هید س ��یدعالءالدین
بحرالعل ��وم ،ش ��هید س ��یدعزالدین بحرالعل ��وم ،ش ��هید س ��یدجعفر
بحرالعلوم ،ش ��هید ش ��یخ احمد سماوی ،شهید س ��یدعبدالصاحب
حکی���م ،دکت ��ر مه ��دی مخزوم ��ی ،دکت ��ر عبدال ��رزاق محی ��ی الدی ��ن
شهید س ��یدعبدالوهاب حکیم ،سید علی فضل اهلل ،شیخ سلیمان
یحفوفی و بسیاری دیگر را پرورش داد.

.4حاش ��یهبررس ��ائل؛
 .5بحوث فی تفسیر القرآن؛
 .6رسالة فی الوقت والقبلة؛
 .7رسالة فی الهیئة؛
 .8رسالة فی علوم الریاضیات؛
 .9رسالة فی تحدید المثقال الشرعی؛
 .10کتاب المیراث (وفق الریاضیات الحدیثة).
سرانجام ،چراغ عمر آن بزرگوار در  103سالگی ،در روز جمعه  21ربیع

او س���الها در مس ��جد «هندی» اقامه نماز جماعت میکرد و بسیاری از
علما و فضال بدو اقتدا میکردند .هر ش ��ب جمعه برای زیارت حضرت
یش ��د و در اواخر عمرش -
ابی عبداهلل الحس ��ین ؟ع؟ به کربال مش � ّ�رف م 
ک���ه ق���ادر بر راه رفتن نبود  -س ��وار بر صندلی چرخدار در مراس ��م زیارت،
شرکت میکرد .در نجف اشرف هم ،مجالس عزای اهلبیت را در خانه
خود اقامه میکرد و در مجالس دیگران هم شرکت مینمود .در تأسیس
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االول 1432ق ( 6اسفند 1389ش) خاموش شد و پیکر پاکش در روز
یکشنبه  23ربیع االول ،پس از تشییع باشکوه و نماز فرزندش آیتاهلل
العظمی سیدس ��عید حکیم بر آن ،در مقبره «خاندان حکیم» در کنار
مس ��جد هندی ،به خاک س ��پرده ش ��د .در س ��وگ فقدانش ،پیامهای
تس ��لیت ف ��راوان از س ��وی مراج ��ع معظ ��م تقلی ��د و ش ��خصیتهای
سیاسی و اجتماعی ایران و عراق صادر شد.
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اخبار

آیتاهلل انصاری اراکی
حض���رت آی� �تاهلل آقای ح ��اج ش ��یخ محمدابراهیم انص ��اری اراکی،
یکی از علمای کربال بود.
فقید س���عید در دهم فروردین 1315ش (1355ق) ،در اراک ،در بیت
عل���م و تق ��وا زاده ش ��د .پدرش مرحوم حجتاالس�ل�ام ش ��یخ موس ��ی
(فرزند حجتاالس�ل�ام ش ��یخ علی اصغر ،فرزند حجتاالسالم حاج
مالعلیاکبر انصاری کرهرودی) بود .وی نخست مقدمات و ادبیات
و س���طوح را در زادگاه ��ش فراگرفت و پ ��س از آن در حدود 1372ق به
حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالیه را از استادانی همچون :اعتمادی
و س���لطانی طباطبای ��ی فرا گرفت و پ ��س از آن در دروس خارج آیات
عظام :آقای بروجردی ،امام خمینی و آقای گلپایگانی و درس تفسیر
عالمه طباطبایی حاضر ش ��د و س ��پس در س ��ال 1380ق (1340ش)
رهس���پار نجف اشرف ش ��د و در درسهای آیات عظام :آقای حکیم
و آق���ای خو ی ��ی و بی ��ش از هم ��ه به درسه ��ای فقه و اصول و فلس ��فه
(اس���فار) آیتاهلل ش ��هید س ��یدمحمدباقر صدر حاضر شد و تقریرات
درس ایشان را هم نگاشت و مورد توجه فراوان استادش قرار گرفت.
پ���س از مهاج ��رت امام خمینی ب ��ه نجف ،در درس خارج مکاس ��ب
معظم له نیز حاضر شد و بهرههای فراوان برد .وی در سال 1350ش،
همزم���ان با اخ ��راج ایرانیان از ع ��راق ،به قم آمد و ب ��ه تدریس ،تألیف
و تبلی���غ دین پرداخ ��ت و در ایام دفاع مقدس نی ��ز ،خود و فرزندانش
ب���ه جبه هه ��ای نبرد ش ��تافتند و در راه یاری اس�ل�ام و نظام جمهوری

درگذشتاگن
اس�ل�امی ،دو تن از فرزندانش  -ش ��هید محسن و شهید محمدعلی -
هم به خیل شهیدان انقالب اسالمی پیوستند.
وی برای تدریس خارج فقه و اصول ،چند سال هم به سوریه (حوزه
علمی ��ه زینبیه) و لبن ��ان (بعلبک) رفت و پس از س ��قوط نظام بعث
عراق و س ��رنگونی صدام (اردیبهشت  2002/1382م) به کربال رفت
و در باالس ��ر حرم امام حس ��ین (علیه الس�ل�ام) به اقامه جماعت (سه
وع ��ده) و تدری ��س (در پایی ��ن پ ��ای ش ��هدا) پرداخت ،تا آنک ��ه آن هم
تعطیل شد و در نجف اشرف سکونت گزید.
آثارش عبارتند از:
 .1زبدة االحکام؛
 .2مناسک الحج؛
 .3احیاء الموات (تقریرات درس فقه مرحوم شهید صدر)؛
 .4مبحث القطع (تقریر درس اصول آیتاهلل صدر)؛
 .5حاشیه بر منهاج الصالحین (غیرچاپی)؛
 .6کتاب القضاء (غیرچاپی).
آن عال ��م بزرگ ��وار ،س ��رانجام در پی بیم ��اری و عمل جراح ��ی ،در 74
سالگی در قم درگذشت و پیکر پاکش در روز سهشنبه  18ربیع االول
1432ق ( 3اسفند 1389ش) تشییع و پس از نماز آیتاهلل سیدکاظم
حا ئ ��ری ب ��ر آن ،در یک ��ی از حجرهه ��ای صح ��ن بزرگ ح ��رم حضرت
معصومه (سالم اهلل علیها) به خاک سپرده شد.

دکتر گرجی
دانش ��مند بزرگ ��وار ،عال ��م پرمای ��ه ،بلندپای ��ه ،چه ��ره ماندگار و اس ��تاد
پرافتخ ��ار مرحوم دکتر ابوالقاس ��م گرجی ،یکی از اس ��تادان دانش ��گاه
تهران و از مفاخر علوم فقه بود.
معظ ��م ل ��ه ،در س ��ال 1340ق ( 1300ش) ،در ته ��ران زاده ش ��د و پ ��س
از تحصی�ل�ات نخس ��تین ،ب ��ه تحصی ��ل عل ��وم دین ��ی روی آورد .پس
از فراگی ��ری ادبی ��ات ن ��زد مرح ��وم آقاس ��یدمحمد قصی ��ر و آقاش ��یخ
محمدحس ��ین بروج ��ردی ،ب ��ه تحصی ��ل فلس ��فه و عرفان ن ��زد مرحوم
آی ت ��اهلل ح ��اج ش ��یخ محمدعلی ش ��اهآبادی و آی� �تاهلل ش ��یخ ابراهیم
امام ��زاده زیدی پرداخت و س ��طوح عالیه را ن ��زد مرحوم آیتاهلل حاج
ش ��یخ محمدرض ��ا تنکابن ��ی آموخت .رس ��ائل و مکاس ��ب و قوانین و
کفایه را همراه با دوس ��ت و رفیق مهربانش مرحوم حاج میرزاعلی آقا
فلس ��فی ،نزد والد ایش ��ان فرا گرفت و پس از آن نزد مرحوم تنکابنی به
تحصیل خارج فقه و اصول پرداخت و در خالل تحصیل ،به تدریس
ادبی ��ات و س ��طوح و منط ��ق هم پرداخ ��ت .وی در س ��ال 1322ش به
تش ��ویق آی� �تاهلل تنکابنی همراه با دوس ��ت همبحث ��ش آیتاهلل میرزا
علیآقا فلس ��فی ،رهسپار نجف اشرف ش ��د و در دروس آیات عظام:
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سیدعبدالهادی شیرازی ،شیخ محمدعلی کاظمی خراسانی ،شیخ
محمدکاظم ش ��یرازی و بیش از هم ��ه در درسهای آیتاهلل العظمی
خویی ش ��رکت ک ��رد و عال وه بر تحصیل ،به تدریس س ��طوح عالیه -
رسائل و مکاسب و کفایه  -اشتغال ورزید و از تنی چند از استادانش
و آیتاهلل ش ��یخ محمدحسین کاشف الغطاء اجازه اجتهاد دریافت
کرد .مرحوم آیتاهلل خویی در رمضان المبارک 137ق طی نامه ای به
آیت اهلل حاج شیخ محمدرضا تنکابنی مینویسد:
«حقیقة چش ��م حضرتعال ��ی و احقر و عموم مس ��لمین با این
آق ��ازادۀ محترم و هم ��دوش محترمش حجتاالس�ل�ام آقای
آقامی ��رزا ابوالقاس ��م ایدهم ��ااهلل تعال ��ی روش ��ن اس ��ت .گرچه
نس ��بت به حضرتعال ��ی بیان مقام آن دو نور چش ��می ش ��اید
بیمحل باشد ولی از باب شکرانه نعمت عرضه میدارم که
بحمداهلل تعالی موفق شدم در حوزه بحث خود مثل این دو
جوان فاضل دیدم که در سن جوانی ،مرتبه اجتهاد را حائز و
از استنباط احکام شرعیه متمکن میباشند».
مرح���وم اس ��تاد ،در س ��ال 1330ش (1370ق) ب ��ه ته ��ران بازگش ��ت و
در مدرس ��ه مروی و مدرس ��ه حاج ابوالفتح به تدریس س ��طوح عالیه
پرداخت .در 1332ق ،وارد دانش ��کده الهیات دانش ��گاه تهران ش ��د و
در  ،1338دوره دکت ��را را ب ��ه پایان رس ��انید و در س ��ال  ،1342موفق به

 .8ش ��یخ انص ��اری و ش ��ک در مقتض ��ی ،قم :کنگره ش ��یخ انصاری،
 1373ش؛
 .9صرف و نحو (با همکاری دیگران) ،تهران ،دانشگاه تهران 1349 ،ش؛

اخذ درجه دکترای فلسفه با درجه ممتاز گردید .از آن سال به بعد به

 .10دیات در اسالم (با همکاری) ،تهران :دانشگاه تهران 1349 ،ش؛

تدریس در دانش ��کده ادبیات ،دانشکده الهیات و دانشکده حقوق و

 .11حدود و تعزیرات و قصاص (با همکاری روش ��ن علی ش ��کاری و

علوم سیاسی پرداخت و در سال  1361هم ریاست دانشگاه تهران را
پذیرفت .او در این سالها به تدریس ،تألیف ،شرکت در کنگرههای
داخل���ی و خارج ��ی و ایراد س ��خنرانی پرداخت و انبوه ��ی از کارهای
تألی���ف و تحقی ��ق و ترجم ��ه از خ ��ود به ی ��ادگار نهاد .اس ��تاد ،ت ��ا پایان
عم���رش و ب ��ا اینکه از لباس روحانیت خارج ش ��ده بود ،فکرش فقه و
اصول بود و فقهی میاندیشید و مینوشت و میگفت .مناعت طبع
داش���ت و از حق دفاع میکرد و در س ��الهای  1358و  1359از والیت
فقیه در محیط دانشگاه در برابر مخالفان ،دفاع میکرد.

حسین فریار) ،دانشگاه تهران1381 ،ش؛
 .12دای ��رة المع ��ارف زن ایرانی (ب ��ا همکاری دیگ ��ران) ،تهران :بنیاد
دانشنامه بزرگ فارسی1383 ،ش؛
 .13تحقیق کتاب «جوامع الجامع» امین االسالم طبرسی ( 4جلد)،
دانشگاه تهران1359 ،ش؛
 .14تحقی ��ق کت ��اب «الذریعة الی اصول الش ��ریعة» ،س ��ید مرتضی (2
جلد) ،دانشگاه تهران 1346 ،و 1348ش؛
 .15تحقیق کتاب «خالف» ش ��یخ طوس ��ی ،بخش معامالت ،تهران،

آث���اردکت ��ر گرج ��یعبارتن ��داز:

 1344ش؛

الف) کتابهای چاپی

 .1آیات االحکام (حقوقی و جزائی) ،تهران :میزان 1380 ،و 1385ش؛
 .2ادوار اصول فقه ،تهران :میزان1385 ،ش؛

�ام» دکت ��ر
 .16تحقی ��ق و تعلی ��ق و حواش ��ی اضاف ��ات ب ��ر «تاری ��خ اس�ل ِ
محمدابراهیم آیتی ،دانشگاه تهران 1361 ،و  1362ش؛
 .17مجموعه مقاالت (فقهی ،اصولی ،حقوقی و تاریخ و تراجم)؛

 .3تأثیر منطق در علم اصول ،تهران؛
 .4نگاه ��ی به تحول علم اص ��ول و مقام آن در میان علوم دیگر که به

 .18مقاالت دانشنامه ایران و اسالم (چهل مقاله در شرح حال علما
و دانشمندان اسالمی)؛

زب���ان عربی ،توس ��ط محمدعلی آذرش ��ب به نام «نظرة ف ��ی تطور علم

 .19ترجمه جزء چهارم «جوامع الجامع» ،تهران :سمت 1379 ،ش.

 .5ترجمه و تلخیص «عدةاالصول» مشهد ،دانشگاه فردوسی 1354 ،ش؛

ب) کتابهای غیرچاپی

االصول» ترجمه شده است ،تهران :بنیاد بعثت1361 ،ش؛
 .6تاریخ فقه و فقها ،تهران :انتشارات سمت 1375 ،و 1384ش؛
 .7مقاالت حقوقی ( 2ج) ،تهران ،دانشگاه تهران 1375 ،و 1378ش؛
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 .3حقوق اسالمی؛

میرس ��ید .عاب ��د ،زاهد و ب ��ه دور از خودنمایی و ش ��هرت و دنیاطلبی

 .4رساله در صالة؛

ب ��ود .او در عی ��ن ح ��ال که اس ��تاد «کلیةالفقه» بود ،اما پ ��س از تدریس

 .5رساله در مکاسب؛

خود ،به مغازه عطرفروش ��ی پدرش میآمد و به پدرش کمک میکرد.

 .6رساله در عقود و ایقاعات؛

وی تمام دوره «جواهر» و «حدائق» و «وس ��ائل» را به دقت خوانده بود

 .7رساله در قاعده فراغ و تجاوز؛

و یک دوره کامل فقه را  -به شکل خاص  -نگاشته بود .درباره وی،

 .8مجموعه مصاحبهها و سخنرانیها.

کتاب الدکتور محمود البس ��تانی مفکر اس�ل�امیا به قلم ش ��یخ محمد

س���رانجام ،آن اس ��تاد بیهمانن ��د ،پ ��س از چن ��د س ��ال بیم ��اری ،در
 90س���الگی ،در روز یکش ��نبه  8اس ��فند 1389ش ( 23ربی ��ع االول
1432ق) چش ��م از جهان فروبس ��ت و پیکرش روز سهشنبه  10اسفند
از مسجد دانشگاه تهران تشییع و در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم
حسنی؟ع؟ به خاک سپرده شد.

دکتر بستانی
ادیب دانش ��مند و ش ��اعر نقاد اندیش ��مند دکتر محمود بستانی ،یکی
از ادب���ا و ش ��عرای معاص ��ر ع ��راق ب ��ود .فقید س ��عید در س ��ال 1937م

ساعدی ،در  220صفحه ،و در سال  14241ق نگاشته شده است.
تألیف ��اتوی،عبارتن ��داز:
 .1المناهج النقدیة فی نقد المعاصرین (رساله دکتورا)؛
 .2فی النظریة النقدیة؛
 .3النقد االدبی فی العراق؛
 .4دراسات فنیة فی التعبیر القرآنی؛
 .5دراسات فنیه فی قصص القرآن (به فارسی ترجمه شده است)؛
 .6دراسات فی علم النفس االسالمی ( 2ج)؛
 .7القواعد البالغیة فی ضوء النهج االسالمی؛

(1366ق) در نجف اش ��رف ،در خانه مرحوم عبدالحسین ابوالریحه،

 .8تاریخ االدب العربی فی ضوء المنهج االسالمی؛

از دوستان باوفا و مخلص عالمه امینی ،زاده شد .پس از تحصیالت

 .9االسالم والفن؛

دبیرستان ،به دانشگاه قاهره رفت و در سال 1392ق ،دکترای خود را
در رش���ته نقد ادبی از آنجا دریافت کرد و به نجف اش ��رف بازگشت و
در «کلیة الفقه» به عنوان اس ��تاد ادب عربی و نقد ادبی انتخاب ش ��د
و همزمان به تحصیل فقه و س ��رودن اش ��عار و قصاید و تألیف کتب
فنی در نقد ادبی و روانشناسی ،همچون :علم النفس االسالمی  -که
در برخی رشتههای دانشگاهی تدریس میشود  -پرداخت و از تمام
وقت���ش در تألی ��ف و تدری ��س و مطالعه به ��ره برد .ایش ��ان از متفکران،
اندیش���مندان و نویسندگان مش ��هور در علومی مانند جامعهشناسی،
روانشناس ��ی ،ادب عربی ،نقد ادبی ،تفس ��یر و بالغت قرآنی به ش ��مار
میآم���د .اش ��عار و مقاال ت ��ش در مج�ل�ات ای ��ران و ع ��راق ب ��ه چ ��اپ

 .10االس�ل�ام وعلم النفس (به فارسی بنام اسالم و روانشناسی ترجمه
شده است)؛
 .11االسالم وعلم االجتماع؛
 .12تحقیق کتاب «المراسم العلویة» ،ساالر دیلمی؛
 .13مقدمه بر «منتهی المطلب» عالمه حلی ،مشهد؛
 .14مقدمه بر «الدروس الشرعیه» ،شهید اول ،مشهد؛
.15دوره کام ��لفق ��ه(مخط ��وط).
وی پس از عمری  66ساله ،در شهر قم ،در  16ربیع الثانی 1432ق (1
فروردین 1390ش) چش ��م از جهان فروبست و پیکرش پس از تشییع
و نماز آیتاهلل سیدمرتضی موسوی اصفهانی به نجف اشرف انتقال
داده شد و در وادی السالم به خاک سپرده شد.

آیتاهلل غروی قزوینی
آی� �تاهلل آق ��ای حاج ش ��یخ محمد غ ��روی س ��راجی قزوین ��ی ،یکی از
علمای پرتالش حوزه علمیه قم بود .فقید س ��عید در ذیحجة الحرام
1345ق (1305ش) در نج ��ف اش ��رف ،در بی ��ت عل ��م و فضیل ��ت
زاده ش ��د .پ ��درش مرح ��وم حجتاالس�ل�ام والمس���لمین حاج ش ��یخ
محمداسماعیل غروی قزوینی (م 1370ق) ،از شاگردان آیات عظام:
فاضل شرابیانی و سیدمحمدکاظم یزدی و از خطبای مشهور بود که
از او کشکول برجای مانده است.
برادرش هم حجتاالس�ل�ام والمسلمین ش ��یخ محمدحسن سراجی
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که او را از س ��الیانی که فراوان به محضر حجت تاریخ عالمه
امینی میآمد ،میشناختم».
او در پ ��ی عل ��م و دان ��ش میرف ��ت و جس ��تجو میک ��رد .زمان ��ی از من،
قضی ��ه ش ��عر «به ذره گر نظ ��ر لطف بوتراب کند .به آس ��مان رود و کار
آفتاب کند» را میپرسید و از من میخواست تا آن را برایش بنویسم.
ایش ��ان پس از شروع درس تفسیر آیتاهلل وحید خراسانی در روزهای
چهارشنبه با وجود کهولت سن ،هر هفته حاضر میشد.
آثار ایشان عبارتند از:

الف) کتابهای چاپی

.1االمث ��الالنبوی ��ه(2جل ��د)؛
 .2االمث ��ال والحکم المس ��تخرجة م ��ن نهج البالغه ،کتاب س ��ال در
سال 1364ش؛

 .3االمثال والحکم المستخرجة من کلمات االمام الرضا ؟ع؟ (  2جلد)؛
.4امث ��الوحک ��ماالم ��امالکاظ ��موکلمات ��هالمخت ��ارة(3جل ��د)؛
قزوین���ی (1406 - 1333ق) از ش ��اگردان آی ��ات عظ ��ام :آقای حکیم،
آقای خویی ،آقای ش ��اهرودی ،میرزا عبدالهادی شیرازی و میرزا باقر
زنجانی و در قم از شاگردان آیات عظام :گلپایگانی و نجفی مرعشی
و نویسنده کتاب زندگانی چهارده معصوم بوده است.
معظم له ،در کودکی به مدرسه علوی ایرانیان رفت و دوران ابتدایی
را گ���ذرادی و در س ��ال 1360ق ب ��ه تحصی ��ل عل ��وم دین ��ی روی آورد.
ادبیات ،تجوید و تفس ��یر و معالم را از آقاشیخ محمد تهرانی متوفای
1384ق)  -بنیانگذار هیئت قائمیه تهران  -و فلسفه و کالم و شرح

 .5المختار من کلمات االمام المهدی ؟ع؟ ( 3جلد)؛
 .6السالم فی القرآن والحدیث؛
 .7االسم االعظم او معارف البسملة والحمدلة؛

 .8الش ��یخ المفید والتوقیع ��ات الصادرة من الناحیة المقدس ��ة بین
االخذ ّ
والرد؛
 .9تحقیق :رسالة فی ذبائح اهل الکتاب (نوشته شیخ مفید).

ب) کتابهای غیرچاپی

 .1البصائر فی تفسیر آیات االمثال والنظائر (ناتمام)؛

مطال���ع را از ش ��یخ ص ��درا بادکوبهای (متوفای 1394ق) و س ��طوح را

 .2امثال وحکم المعصومین ؟مهع؟؛

نزد حضرات آیات :ش ��یخ مجتبی لنکرانی (ش ��رح لمعه و بخش ��ی از

 .3تقریرات درس فقه آیتاهلل خویی (مکاسب محرمه)؛

رسائل و مکاسب) ،شیخ احمد اهری (رسائل) ،شیخ محمدحسین

 .4تقریرات درس اصول آیتاهلل خویی (دوره کامل)؛

دهاقانی (قوانین) ،س ��یدعلی بهشتی (ش ��رح لمعه و رسائل) و میرزا
حس���ن باعثی یزدی (کفایه) آموخت و آماده حضور در دروس خارج

 .5رساله در اجتهاد و تقلید؛
 .6رساله در احکام الحج (شرح عروة الوثقی)؛

استادان نجف شد.

 .7رساله در ربا؛

در س���ال 1377ق ،به دروس آیات عظ ��ام :آقای خویی (فقه و اصول

 .8رساله در «تشبیه و استعاره و مثل»؛

و تفس ��یر) ،آقای حکیم ،س ��یدعبدالهادی ش ��یرازی و ش ��یخ حس ��ین
حلی حاضر ش ��د و مبانی علمیاش را اس ��توار س ��اخت و همزمان با
تحصیل ،به تدریس س ��طوح عالیه هم پرداخت .در سال 1395ق ،از
عراق  -در اثر اخراج ایرانیان از عراق  -اخراج شد و نخست به حج
الح���رام رف ��ت و پس از آن به قم آمد و به تدریس در منزل ش ��خصی و
تألیف و تصنیف کتب حدیثی پرداخت.
مرحوم محمدهادی امینی دربارهاش مینویسد:
«عالم کامل ،فاضل جلیل ،مؤلف متتبع ،پرمطالعه و دارای
اطالعات گس ��ترده ،پرهیزگار شایس ��ته متواضع پسندیده ...
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 .9رساله در علم اصول (دوره مختصر)؛
 .10رساله در شرح حال زرارة بن اعین؛
 .11رس ��اله در ش ��رح حال فیض کاش ��انی؛
 .12مناظرات االمام الرضا ؟ع؟؛
 .13االمثال والحکم العلویة (هزار حدیث با شرح آن)؛
 .14المخت ��ار من کلم ��ات االم ��ام امیرالمؤمنین علیه الس�ل�ام (3000
حدیث بدون شرح)؛
ً
 .15شرح نخستین غزل حافظ :اال یا ایها الساقی ادر کاسا وناولها؛
 .16شرح برخی از مواضع :شرح تجرید؛
 .17حاش ��یه بر :ش ��رح لمعه ،قوانین ،مکاسب ،کفایه ،شرح منظومه و
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طهارت ریاض؛

دست گرفت که برخی از آنها عبارتند از:

.18ح���ولبع ��ضالمع ��ارفااللهی ��ة؛

 .1توس���عه و تعریض حرم مطهر حضرت علیبن موس���ی الرضا ؟ع؟ در

.19تج���ارةالنب ��ی؟ص؟قب ��لالبعث ��ةوتزویج ��هبخدیج ��ة؟ع؟؛

ای���ن پروژه ،ایش���ان بدون آنکه آس���یبی به گنبد مطهر برس���د ،دیوار ی

 .20رسالة فی تحریم الغناء والمعازف والموسیقی؛

ضخی���م را از داخ���ل حرم برداش���ت و اطراف ضریح مبارک را توس���عه

 .21رسالة فی تحریم القمار والشطرنج والزد؛

داد؛ کار ی که مهندسان خارجی هم از عهده آن ،برنیامدند؛

 .22دروس تهذیبیة وتوجیهیة؛

 .2کارخانه سیمان آبیک قزوین؛

 .23دروس من کتاب صالة العروة الوثقی؛
 .24دروس من کتاب طهارة العروة الوثقی؛
 .25الکتاب والکتابة فی الکتاب والسنة؛

 .3بن���ای صده���ا خان���ه ب���رای زلزل���هزدگان مناطق خراس���ان (کاخک
خراس���ان به دس���تور آیتاهلل العظمی میالنی؛
 .4ایج���اد راهه���ای مواصال تی مکه  -عرفات  -منی به دعوت وزارت

 .26تعلیقات علی مقاصد الرسائل للشیخ االنصاری.

حج عربستان؛

س���رانجام آن عال ��م پرت�ل�اش پ ��س از  84ی ��ا  89س ��ال زندگ ��ی ،در روز

 .5ایجاد بزرگترین مخزن آبی و کشتارگاه صنعتی و بهداشتی در منی؛

سهشنبه  24اسفند 1389ش ( 8ربیع الثانی 1432ق) بدرود حیات

 .6ساخت پلهای فلزی متحرک  SPANدر برخی کشورها؛

گف���ت و پیک ��ر پا ک ��ش پس از تش ��ییع و نم ��از آی� �تاهلل العظمی وحید
خراس���انی  ،ب ��ه نجف اش ��رف انتقال داده ش ��د و در قبرس ��تان وادی

علمی کاربری جنگلهای غیرمفید به مزارع نمونه در
 .7ط���رح تغییر
ِ
اندونزی ،مالزی و ساحل عاج و ایجاد کار برای صدها نفر؛

السالم به خاک سپرده شد.

 .8اختراع موتور متحرک دیزلی نفت و ثبت آن در ادارۀ اختراعات انگلیس.

مهندس شهرستانی

مرح���وم دکتر شهرس���تانی ب���ه دلیل ای���ن خدمات ارزش���مند ،به مدال
طال از برخی دانش���گاههای آمریکا دست یافت و سازمان یونسکو هم

اس ��تاد دانش���مند ،دکتر مهندس حاج س���یدمحمدعلی شهرس���تانی،

وی را برای ریاس���ت و کارشناس���ی ارش���د معمار ی اسالمی در جهان

یک ��ی از ن���امآوران عرصه معمار ی اس�ل�امی در جهان ب���ود .او در عراق

انتخ���اب کرد .آن مرحوم در طول اقامتش در انگلیس ،دانش���گاه بین

به «ش ��یخ العمارة االس�ل�امیة» مش���هور و آث���ارش در مرقدهای مقدس

المللی علوم اس�ل�امی را در لندن تأس���یس کرد و فصلنامه آکادمیک

و عتب ��ات عالی���ات ائمه اطهار؟مهع؟ نش���انگر حس���ن س���لیقه و باقیات

«الجامعة االس�ل�امیة» را به زبان عربی و انگلیس���ی منتش���ر ساخت که

صالحات وی است.

دهها نفر از اندیش���مندان مس���لمان در آن به ارائه مقاله میپرداختند.

آن مرح ��وم ،در س���ال 1932م (1350ق1310/ش) ،در کرب�ل�ا ،در بی���ت
س ��یادت و ش���رافت و علم و فضیلت زاده ش���د .پدرش مرحوم ساللة
االطیاب حاج س���یدصالح شهرس���تانی  -بزرگ خاندان شهرس���تانی
 و مادرش صبیه حاج س���یدجعفر شهرس���تانی و خواهر مکرمه دکترسیدحس���ین شهرس���تانی ،وزیر نف���ت عراق ،از احفاد و ن���وادگان آیات
عظ ��ام :می���رزای محمدحس���ین شهرس���تانی (متوف���ای  )1315فرزن���د

او خود نیز در کنفرانسهای علمی در جهان شرکت میکرد و به ارائه
مقاله و ایراد س���خنرانی میپرداخت و همه او را به عنوان ش���خصیتی
علم���ی و فرهنگ���ی میش���ناختند .همچنی���ن در ته���ران ب���ا هم���کار ی
و همفک���ری برخ���ی از علم���ای ته���ران ،مانن���د حضرات آیات :ش���یخ
محمدرضا جعفری ،شیخ محمدصادق جعفری و سید محمدنور ی
 -رحمةاهلل علیهم  -مؤسس���ه جهانی خدمات اسالمی  WOFISرا بنا

آیتاهلل س���یدمحمدعلی مرعشی شهرس���تانی (متوفای  ،)1290فرزند
آی� �تاهلل سیدمحمدحس���ین شهرس���تانی (متوف���ای  - )1246دام���اد
آی� �تاهلل العظمی س���یدمحمدمهدی شهرس���تانی (متوف���ای - )1216
یکی از مهادی اربعه و از برترین شاگردان وحید بهبهانی  -بود.
فقی ��د س���عید پ���س از نوجوان���ی به تحصی���ل عل���وم دین���ی پرداخت و
ادبیات و س���طوح عالیه را در کربال از اس���تادان ف���ن فراگرفت و پس از
آن ،در بغ���داد ،دروس جدی���د را آموخت .آنگاه به خارج از عراق رفت
و درجه دکترای مهندس���ی را از دانش���گاههای انگلیس اخذ کرد و به
بغداد بازگش���ت و با تش���کیل شرکتی به کارهای مهندسی پرداخت و
در خالل آن در س���ایر کش���ورهای عربی و اسالمی هم پروژههایی را به
سالبیستودوم،مشارهیکم،فروردینواردیهبشت 1390
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نهاد که به کارهای انتش���اراتی و خدماتی در سراس���ر جهان و چاپ و

س���رانجام آن معم���ار نامآش���نا در  80س���الگی ،در  10اس���فند 1389ش

ترجمه و انتشار کتب شیعی در سطح بین المللی میپرداخت.

( 25ربیع االول 1432ق) در بیمارس���تان خاتم االنبیاء تهران چش���م از

ایش ��ان در زمان رژیم س���فاک بعث عراق مورد اذیت و آزار قرار گرفت
و ب ��ه لندن مهاج���رت کرد و در آنجا عال وه بر تأس���یس «جامعة العلوم
االس�ل�امیة» ،در تأس���یس مرکز اس�ل�امی اهل البیت با هم���کار ی آقای
دکت ��ر س���یدمحمد بحرالعل���وم و رابطة اهل البیت العالمیة ومؤسس���ة
االم ��ام الخویی الخیریة همکار ی و مش���ارکت فعال داش���ت و پخش
ماه ��وارهای برنامهه���ای اس�ل�امی از لن���دن را پایهگ���ذار ی و مدیری���ت

جهان فرو بس���ت و پیکر پاکش به کربال انتقال داده ش���د و پس از نماز
حجتاالسالم والمسلمین شیخ عبدالمهدی کربالیی  -امام جمعه
ن
کرب�ل�ا و تولیت حرم امام حس���ی 
ع  -در حجره س���ادات شهرس���تانی،
کنار باب السدرة ،به خاک سپرده شد.

آیتاهلل دهسرخی

میک ��رد و در س���ال 1410ق ،کنگ���ره بینالملل���ی و جهان���ی غدی���ر را در

آیتاهلل آقای حاج س ��یدمحمود موس ��وی دهس ��رخی یک ��ی از علما و

لن ��دن برگ���زار ک���رد و در س���مت دانش���گاه بینالملل���ی علوم اس�ل�امی

محدثین مش ��هور حوزه علمیه قم بود .فقید س ��عید در نیمه ش ��عبان

) ،(ICISس���مینار ی را ب���ا هم���کار ی دانش���گاه لن���دن ) (Sosaدرب���اره

1345ق (1305ش) ،در روس ��تای «دهس ��رخ»  -از تواب ��ع مبارک���ه

«تمدن بش���ری در میان تصور مذهبی و نظریات وضعی» برگزار کرد و

اصفه ��ان  -زاده ش ��د .پ ��درش ح ��اج س ��یدمهدی (بن سیداس ��داهلل)

پیش ��نهاد خود را تحت عنوان «بحران تمدن معاصر و برنامه رهایی»

دهس ��رخی ،از س ��ادات مورد توجه و احترام اهالی روس ��تا بود که از او

مطرح کرد ،که مورد توجه دانش���مندان غربی قرار گرفت .همچنین او

برای حل مش ��کالت خود ،دعا میگرفتند و او هم به کار وعظ و منبر

در قیام انتفاضه شعبانیه و قیام شیعیان بر علیه رژیم بعثی ،به یار ی

و کش ��اورزیاش ��تغالداش ��ت.

همه جانبه مردم ش���تافت و در کمکرس���انی به آس���یبدیدگان ،نقش
مهمی بر عهده داشت.

آن مرحوم ،در کودکی  8 -سالگی  -پدرش را از دست داد و با سختی
و دش���واری هم ��راه ب ��ا مادرش زندگ ��ی را ادام ��ه داد و تا  19س ��الگی در

پس از سقوط رژیم بعثی عراق در سال  1382ش  2003 /م ،آن مرحوم

روس���تایش ماند .سپس در 1364ق ،رهسپار اصفهان شد و در مدرسه

به عراق بازگشت و با تمام توان به خدمت به مرقدهای مقدسه ائمه

کاسهگران ،نخست قرآن و سواد فارسی و جامع المقدمات را آموخت

اطهار ؟مهع؟ پرداخت ،که عبارتند از:

��ت مرحوم حاج س ��یدمحمدباقر ابطحی سدهی معمم شد و
و به دس� ِ

 .1مس���قف نم���ودن صحن حرم امام حس���ین؟ع؟ و ایج���اد صحن دوم
در زیرزمین آن؛
 .2ایجاد مراکز رفاهی و بهداش���تی در اطراف حرم امیرالمؤمنین؟ع؟؛
 .3ایجاد سه شهرک (و زائرسرای بزرگ) در اطراف حرم حسینی؛
 .4توس���عه حرم امامین کاظمین با برداش���تن س���تونها و اجرای طرح
صحن جدید؛
 .5بازس���از ی اساس���ی حرم مطهر س���امرا به دس���تور آی���تاهلل العظمی
سیستانی پس از تخریب به دست دشمنان دین.

س ��یوطی را ه ��م در آنج ��ا فرا گرفت .س ��پس چندماهی به ق ��م آمد و در
مدرس ��ه مبارکۀ رضویه ساکن ش ��د .اما عشق به تحصیل در نجف ،او
را در اواخر سال 1367ق به نجف اشرف کشاند و در کمال جدیت و
کوشش در دروس حضرات :شیخ محمدعلی مدرس افغانی (مطول)،
ّ
ش ��یخ احمدزاهد نجفی اصفهانی (شرح نظام) ،شیخ محمدحسین
موحد حججی (مغنی) حاضر شد و ادبیات عرب را فرا گرفت .سپس
در دروس س ��طوح عالیه آیات :ش ��هید مدنی و شیخ غالمرضا باقری و
ش ��یخ محمدعلی سرابی (ش ��رح لمعه) ،شیخ مجتبی لنکرانی ،میرزا
علی غروی تبریزی و شیخ محمدتقی آل راضی (رسائل و مکاسب)،

خطرات ترور و انفجار ،به ش���هر س���امرا مسافرت
او هر هفته  -با وجود
ِ
میکرد و بر تمام مراحل بازس���از ی حرم مطهر اش���راف کامل داشت و
تمام خطرها را به جان میخرید ،اما در عزمش خللی پدید نمیآمد.
وی ،عال وه بر این کارها  -که نامش را در زمرۀ خدمتگزاران به آستان
مقدس ائمه اطهار ؟مهع؟جاودانه خواهد ساخت  -تألیفاتی هم داشت
که عبارتند از:

مدرس افغانی (قوانین) ،میرس ��یدعلی فانی اصفهانی (کفایه) ،ش ��یخ
محمدفاضل قائینی (ش ��رح تجرید و باب حادی عش ��ر) ،شیخ صدرا
بادکوب� �های (ش ��رح منظوم ��ه) ،س ��یدعباس مهری و ش ��یخ محمدباقر
ناصری دولت آبادی حاضر ش ��د و سطوح را به خوبی آموخت .آنگاه
در دروس خارج آیات عظام :آقای حکیم ،آقای خویی ( 15س ��ال و دو
دورۀ اص���ول) ،فانی اصفهانی (هفت س ��ال ،فقه) ،میرزا حس ��ن یزدی
(هف ��ت س ��ال ،فقه) و کمی ه ��م درس آیتاهلل آقای س ��یدعبدالهادی

 .1النهضة الحسینیة وصلتها بقاعدة اللطف؛

ش ��یرازی و آیتاهلل س ��یدجمال الدین گلپایگانی حاضر ش ��د و مبانی

 .2ازمة الحضارة المعاصرة واطروحة الخالص؛

علمیاش را اس ��توار ساخت و از اس ��تادش آیتاهلل میرسیدعلی فانی

 .3التصور االسالمی للتنویر بین النظریة والتطبیق؛

اصفهانی به دریافت اجازه اجتهاد و از حضرات آیات :ش ��یخ آقابزرگ
تهران ��ی ،س ��یدجواد طباطبای ��ی تبریزی ،ش ��یخ محمدطاهر آل ش ��بیر

 .4السبب فی اشتمال القرآن علی المتشابهات.
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خاقانی ،سیدحس ��ن موسوی خرسان و س ��یدجمال الدین گلپایگانی
هم به دریافت اجازه روایت نایل آمد .او در خالل تحصیل ،به تدریس
س���طوح و تألیف کتب متعدد پرداخت .از جمله ش ��اگردانش آقایان:
ش���یخ غدیرعلی ممیز ،ش ��یخ موس ��ی قمی ،ش ��یخ غالمرض ��ا نجفی،
سیدحسن نبوی و شیخ محمود تبار بودند.
وی ،در نج ��ف اش ��رف پ ��س از ترجم ��ه و ش ��رح منیة المری ��د و آداب
المتعلمین ،به کار بزرگ و س ��ترگ مفتاح الکتب االربعه پرداخت .او
نخس���تین کس ��ی بود که در نیم قرن پیش به فکر آس ��انیابی احادیث
افت���اد و کار کامپیوت ��ر را تنه ��ا بر عه ��ده گرفت .او در ای ��ن کتاب تمام
احادی���ث کتب اربعه ش ��یعه را از نظر گذراند و آنه ��ا را بر طبق لغات
و روات مرتب س ��اخت ،بدین ش ��کل که اگر کسی راوی حدیث و یا
لغتی از حدیث را درنظر داش ��ته باش ��د ،میتواند آن را در کتب اربعه
بهآسانی بیابد .وی در پی اخراج ایرانیان از عراق ،در سال  1350ش
به قم آمد و به تدریس و تألیف پرداخت.
در خانهاش هر روز به
او دس���تی گش ��اده و س ��فرهای کریمانه داش ��تِ .

روی همگان باز بود و نهار و محل اس ��تراحت آماده .هر روز خانهاش
میهمان داش ��ت و اس ��باب پذیرای� �یاش مهیا بود .زندگیاش س ��اده
و قان���ع و زاهدان ��ه و خلق ��ش خ ��وش و مجلس ��ش نک ��و ب ��ود .دیدارش
ّ
مصداق «من یذکرکم اهلل» بود و سخنش پند و اندرز .خدایش رحمت
و با اجداد طاهرینش محشور کناد.
آثارش عبارتند از:

الف) کتابهای چاپی:

 .1مفتاح الکتب االربعة ( 38جلد) که بزرگترین کار او بود و با تقریظ
حضرات آیات :خویی و شیخ آقابزرگ تهرانی به چاپ رسید؛
 .2رم ��ز المصیب ��ة فی مقتل من ق ��ال :انا قتیل العب ��رة ( 3جلد ،مقتل
امام حسین ،فارسی)؛
 .3معجم المالحم والفتن ( 4جلد)؛

ّ
 .15حال ل مشکالت بین زن و مرد یا گرهگشای خانواده؛
 .16فهرست بحاراالنوار (تنظیم بحار چاپ قدیم و جدید)؛
 .17خالصة المفتاح (شیوه زندگی)؛
 .18ثواب اعمال حج؛
 .19منتخب المناسک (مطابق با فتوای  9مرجع)؛

 .4یاتی علی الناس زمان ( 2جلد ،عال ئم آخر الزمان)؛

 .20ترجمه النساء فی االسالم (آماده چاپ).

 .5کشکول دهسرخی ( 2جلد)؛

ب) کتابهای غیرچاپی

 .6ایضاح الطریقة فی الجمع بین کشف الظنون والذریعة ( 3جلد)؛
 .7سراج المبتدئین (ترجمه منیة المرید شهید ثانی)؛
 .8هدایة الطالبین (ترجمه آداب المتعلمین)؛

 .1تقریرات درس اصول آیتاهلل خویی؛
 .2تقریرات درس فقه آیتاهلل فانی؛
 .3هدی ��ة االخ ��وان (ترجم ��ه و تلخی ��ص خص ��ال و توحی ��د ص ��دوق

 .9مفاتیح الصحة فی طب النبی واال ئمة (ترجمه طب النبی وطب

(مفقود).

 .10الجمان الحسان فی احکام القرآن؛

س ��رانجام آن عال ��م بزرگ ��وار ،در  84س ��الگی ،در روز یکش ��نبه  9ربیع

اال ئمة وطب الرضا؟ع؟؛
 .11رمز الصحة؛
 .12رمز الجلی فی طب الوصی؛
 .13النساء فی اخبار الفریقین (فارسی)؛
 .14النساء فی االسالم؛

سالبیستودوم،مشارهیکم،فروردینواردیهبشت 1390

االول 1432ق ( 24بهم ��ن 1389ش) در اثر س ��کته و بیماری ،چش ��م
از جهان فرو بس ��ت و پیکر پاکش روز دوش ��نبه پس از تشییع باشکوه
و نم ��از آیتاهلل العظمی وحید خراس ��انی بر آن ،در صحن عتیق حرم
حضرت فاطمه معصومه سالم اهلل علیها به خاک سپرده شد.
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استاد ایر ج افشار (یزدی)
جواد بشری
محق���ق ،متفکر ،روزنامهنگار ایرانش���ناس ب���زرگ ،زندهیاد ایرج
افش���ار را گو اینکه رویارو کم دی���ده بودم؛ اما از دیرباز با آثارش
آشنا بودم ،آنها میخواندم و لذت میبردم و بر همت بلندش
هماره آفرین میگفتم .سالها پس از این آشنایی ،چون «آینه
پژوه���ش» نش���ر یاف���ت ،آن بزرگ���وار از مجله اس���تقبال کرد و در
نام���های بلن���د کار را س���تود و تأ کید کرد که ح���وزه باید این کار
را پنج���اه س���ال پی���ش انجام م���یداد 1.او گاه با تلف���ن ،دیگر با
نام���ه و باالخره ا گر دیداری دس���ت م���یداد« ،آینه پژوهش» را
میستود و راهنمایی میکرد و با نامههایی چند ،گاه لغزشها
را برمینم���ود ک���ه برخی از نامهها را در صفحات مجله منتش���ر
کردیم .به هرحال ا کنون که رخ در نقاب خا ک کشیده است.
ً
ب���ه پاس آنهم���ه و اینکه برای ای���ران حقا دلس���وزی میکرد و
عالم���ی ب���ود فرهیخت���ه ،پخت���ه و ارجمن���د و میراثی گرانس���نگ
داش���ت ،زندگینامه کوتاهی را از وی میآوریم و بر شیوۀ هماره
مجله ،در این صفحات یادش را گرامی میداریم.
آینه پژوهش

قلب او در سینهای که میراثبان
ایرج افشار در  85سالگی درگذشتِ .

نس���لهای متعددی از محققان بزرگ ایرانش ��ناس بود ،س ��رانجام پس
از س���پریکردن دورۀ کوتاه ��ی بیم ��اری در بیمارس ��تانهای خارجی و
داخلی (بیمارس���تان جم) ،در روز چهارش���نبه  18اس ��فند  1389و تنها
َ
دو هفته مانده به آغاز دهۀ ن َو ِد قرن چهاردهم خورش���یدی ،ساعت دو
و نیم بعدازظهر از ضربان ایس���تاد و ایران را داغدار خود کرد .بالفاصله

بزرگ ایران ،کش���ور لرزهای کرد و
�ادم بهواقع ِ
پس از درگذش � ِ
�ت این خ � ِ

این واقعه را در زمانی که هنوز عمق فاجعه بهدرستی قابل درک نبود،
انعکاس خبری داد .همۀ خبرگزار یها از درگذشت او سخن گفتند .از
منزل شخصیاش ،فرهنگ غنی ایران اسالمی
اویی که سالها بود در ِ

را سکّ-انداری میکرد و حتی بسیاری از خواص نمیدانستند ایرج
افش���ار ب ��زرگ زنده اس ��ت یا نه .ایرج افش ��اری که تم ��ام کتابخانههای
ِ
ّ
کش���ور دس� �تکم ،چند ده عنوان از کارهای پرتنوعش را در قفسههای

اخبار
هم در یزد ،از همان اوان نوجوانی و در سن نوزده سالگی با اشرافی که
ّ
به امور مجله و مطبوعات به دست آورده بود ،مدیر داخلی دورۀ سوم
مجلۀ مش ��هور آینده ش ��د و به ق ��ول رهی ّ
زبان
معیری ،در نوش ��تهای از ِ
ِ
ّ
ی
ه
هم
اکبر حسین
عل
به
را
او
«خدا
:
شد
ه
مجل
کارۀ
افشار،
دکتر محمود
ِ
2
ببخشد که پسر نیست ،یک پارچه جواهر است» .
او دیپلم «ادبی» داش ��ت و البته فراتر از اینکه رش ��تۀ درس� �یاش ادبی
ب ��ود ،از هم ��ان ابت ��دا ذوق سرش ��اری در ران ��دن قلم ب ��ر روی کاغذ از
خود نش���انداد .قلم در همنوایی س ��الیان با او ،همس ��از و دمس ��ازش
رام دس ��ت توانایش بود .در س ��ال 1324ش
ش ��ده و ب ��ه قول مع ��روفِ ،

با شایس���ته افش ��اریه ازدواج ک ��رد ،دیپلم ادبی گرف ��ت و نگارش برای
ّ
مشهور تهران قدیم را در همان سال آغاز کرد .او در
س ��ایر مجلههای
ِ
سال 1328ش از دانشکدۀ
دانشگاه تهران ،رشتۀ قضایی خواند و در ِ
حق ��وق آنجا لیس ��انس گرف ��ت .عن ��وان پایاننامهاش در ای ��ن مقطع،
پایمردی دکتر محس ��ن
اقلیته ��ا در ایران بود .در س ��ال 1329ش ،به
ِ

صبا ،اس ��تادش در دانشکدۀ حقوق تهران ،به
استخدام کتابخانۀ آن
ِ
ّ
دانش مرحوم
خرمن
شکل جدیتری از
دانشکده درآمد و توانست به
ِ
ِ
ِ
ّ
معاونت کتابخانه
سمت
محمدتقی دانشپژوه –که سالیانی بود در
ِ
ِ
امر کتابشناسی و نسخهشناسی ارشاد
دانش ��کده ،افش � ِ
�ار جوان را در ِ
میکرد -بهره ببرد.

لاّ

کار مطبوعات ،نگارش مطلب برای مج ت
اگر دهۀ دوم زندگی او به ِ
ّ
ّ
و نیز آش ��نایی با مجله
نگاران آن ایام س ��پری ش ��ده باش ��د ،دهۀ سوم
ِ
بیش ��تر به کتابشناس ��ی و تجهیز کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق گذشت.
کتابخان���های ک ��ه در خاورمیانه بیبدیل بود و البته چند س ��ال قبل و
�تر آن نفایس
در «همی���ن ی � ِ
�ادی م ��ا» ،در آتش س ��وخت و جای خاکس � ِ

ن چنان ��ی گرف ��ت .او در پای ��ان ای ��ن دهه،
را ،میزه ��ا و صندلیه ��ای آ 
م ��ردی پخته در اموری چند بود که از او ایرانشناس ��ی شناخت هش ��ده
اهالی این فن س ��اخت .س ��یدفرید قاس ��می ،عال وه ب ��ر فعالیت
ب ��رای
ِ

�ار
در کتابخانۀ دانش ��کده حقوق این مس ��ئولیتها را برای ایرج افش � ِ
سیساله برشمرده است:
ّ
گروه ملی کتابشناسی ایران ،عضو
عضو انجمن ایرانشناس ��ی،
دبیری ِ
ِ
ایرانی فلسفه و علوم انسانی وابسته به کمیسیون ملی
مؤسس انجمن
ِ

یونسکو ،قائممقام مدیرعامل بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،عضو مؤسس

و دبیر کلوب /انجمن کتاب ،عضو ش���ورای کتابخانۀ وزارت خارجه،
ّ
عضو کمیتۀ تشکیل بایگانی کل کشور از طرف کمیسیون ملی یونسکو

خود جا دادهاند و به هر شکلی حساب کنیم ایران مدیون اوست.

و نظارت بر انتشارات گروه کتابشناسی ایران و انجمن کتاب.3

ایرج ،فرزند دکتر محمود افشار یزدی ،در خاندانی مسلمان و اصیل -

او در اواخ ��ر ده ��ۀ چه ��ل ب ��ه دالیل ��ی ،از جمله نام ��ۀ هش ��دارآمیز دکتر

از افشارهای یزد  -در تاریخ  16مهر 1304ش در تهران به دنیا آمد .پس
ِ
ّ
از گذراندن مراحل ابتدایی و دبیرستان در تهران و برای مدت کوتاهی
 . 1آینه پژوهش شماره  ،100ص .2
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موس ��ی عمی ��د به او مبنی ب ��ر رفت ��ن از کتابخانۀ دانش ��کدۀ حقوق به
ّ
مطبوعاتی ایرج افش ��ار)؛ تهران:
 .2قاس���می ،س���ید فرید؛ ایرانش ��ناس مجلهنگار (زندگی و کارنامۀ
ِ
خانۀ فرهنگ و هنر گویا -نشر امرود ،1389 ،ص.9
 .3همان ،ص.14
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دلی���ل حضور افش ��ار در کنفرانسه ��ای بینالمللی ،پ ��س از حدود ده
س���ال کار کتابداری در دانش ��کدۀ مزبور ،به کارهای دیگری منسوب
ش���د ک���ه در این میان ّ
حتی هفت ماه ریاس ��ت کتابخان ��ۀ ملی نیز به
بنیان
چش���م میخ ��ورد .هفت ماه حض ��وری ک ��ه تحولآفرین ب ��ود و
ِ
کتابشناس ��ی مل ��ی ای ��ران و نی ��ز فهرس� �تنگاری نس ��خه های خط ��ی
کتابخانۀ ملی ایران در آن گذارده شد.
در س���ال  1344او ب ��ه ریاس ��ت کتابخان ��ۀ مرک ��زی دانش ��گاه ته ��ران
درآم���د و ای ��ن یکی از نقاط برجس ��تۀ زندگ� �یاش یا بهت ��ر بگویم یکی
از توفیق���ات بزرگ کش ��ور برای بهرهبردن از مدیری ��ت بزرگترین مدیر
فرهنگی ادوار مختلف ایران شد .نشریۀ نسخههای خطی در همین
ایام با همکاری محمدتقی دانشپژوه تأس ��یس ش ��د که بینظیرترین
فعالی���ت در س ��اماندهی اوضاع نس ��خههای خطی کل کش ��ور در آن
س���الها و حتی سالیان بعد به شمار میآید .مجلۀ کتابداری آغاز به
کار کرد و اصلیترین فعالیت کتابخانۀ مرکزی در خرید نس ��خههای
نفیس کتابخانههای
خطی و نیز تهیۀ میکروفیلم از دس ��تنویسهای
ِ
ب���زرگ جهان آغاز ش ��د و ت ��ا زمانی که افش ��ار حضور داش ��ت این کار

ب���ا روندی خیرهکننده دنبال ش ��د .وجود گنجینۀ نفیس نس ��خههای
خط���ی کتابخان ��ۀ مرک ��زی با ح ��دود نههزار نس ��خۀ خط ��ی  -در ابتدا
فق���ط کتابخان ��ۀ مزبور حدود  1200نس ��خۀ اهدایی مرحوم مش ��کوة را
در اختیار داش ��ت که در زمان ریاس ��ت افش ��ار به این آمار رسید .پس
از او نیز ،در حدود سی سال ،آمار خرید و اهداییهای نسخ خطی از
دو هزار و اندی تجاوز نکرد) و نیز حدود ش� �شهزار حلقه میکروفیلم
�رقی جهان ،مرهون ریاس ��ت اوس ��ت.
از نفایس نس ��خههای خطی ش � ِ
اگر کس���ی به مکاتبات او ب ��ا کتابخانههای بزرگ جهان در خصوص
درخواس���ت نس ��خ خطی دسترسی داش ��ته باش ��د و آنها را نشر دهد،
بهوضوح درخواهیم یافت که چه مرارتهایی بر او در این خصوص
میکروفیلم بهترین کتابهای خطی جهان را -
گذش���ته تا توانس ��ته
ِ

که کتابخانهها به این س ��ادگی عکس ��ی از آنها را هم در اختیار کس ��ی

نمیگذارند و البته افشار از اعتبارش در این راه بسیار مایه گذاشت-
گذار بزرگترین جریان تصحیح متون کش ��ور در
ب���ه وطن بیاورد و پایه ِ

ادوار بعدی ش ��ود .این نفایس به حدی فراوان اس ��ت که هنوز تعداد

زی���ادی از آنه ��ا ،پس از حدود چهل س ��ال ،حتی بررس ��ی هم نش ��ده و
در انتظ���ار نگاه تیزبین محققان و مصححان آینده اس ��ت .کتابخانۀ
مزکزی دانشگاه تهران همان جایی است که در دهۀ شصت تصدی
آن را از افشار گرفتند و به دیگرانی سپردند.4

ُ
از سال  1348تا  1357ایرج افشار دبیر ثابت نه دورۀ «کنگرۀ تحقیقات
ایرانی» و همهکارۀ آن بود که هر بار در مرکزی دانشگاهی برگزار میشد
و ایرانشناس ��ی را در کش ��ور با تحولی ش ��گفتانگیز روبرو کرد .این کار
و عضو ی ��ت در چندی ��ن مرک ��ز و انجم ��ن فرهنگی ،مان ��ع از تحقیقات
ش ��خصیاش نشد و آمار آن را در پایان سال ( 1358سال بازنشستگی
خودخواستۀ وی از دانشگاه) به بیش از  150جلد کتاب رساند؛ آماری
که به گمانم ،ش ��اید از چهل نفر هم که ّ
طی ده س ��ال ،به ش ��کل مستمر
کار فرهنگ ��ی کنن ��د ،برنیاید ،ام ��ا وی به تنهایی ای ��ن کار را انجام داد.
ممکن اس ��ت بس ��یاری ،کیفیت کارهایی را که آن مرحوم نشر میداد
در مواجه ��ه ب ��ا این آمار زیر س ��وال ببرند یا حداقل راج ��ع به آن با تردید
مواجه شوند .در اینباره ،در مجالی به این کوتاهی نمیتوان حرف آخر
را زد؛ اما بیاغراق باید بگویم ،او نابغۀ تالش در احیای مواریث علمی

 .4پس از حدود س���ه دهه که از آن زمان گذش���ته بود ،چند سال قبل باز پای استاد ایرج افشار
گذاری
به کتابخانۀ مرکزی باز ش���د .که این بار برای کارشناسی نسخههای خطی و قیمت
ِ
م ��واردی ب���ود ک���ه هر از چن���دی برای فروش به کتابخانه عرضه میش���د .او ای���ن کار را که از
دین
س ��وی ش���اگردان جوانش به وی پیشنهاد ش���ده بود ،با دل و جان پذیرفت تا همچنان ِ
نداشتهای را به کتابخانهای که خود پایهگذارش بود ادا کند .اسناد این حضور گاهگاهی ،در
کتابخانۀ مرکزی موجود است که امیدوارم به کوشش متصدیان کاربلد آنجا منتشر شود.
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و فرهنگی پیش ��ینیان بود و در ِآن واحد به مس ��ائل بس ��یاری اش ��راف

ذهنی داش���ت .مراجع پژوهشی را به طرز شگفانگیزی میشناخت
ِ
و با اغلب ایرانشناس ��ان جهان مرتبط و آثارش ��ان را بررسی کرده بود.
آنچه در مقدمۀ اثری مینگاش ��ت ،روزآمدترین اطالعات رشتۀ خود را
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درگذشتاگن
ُ
ش زمانی ،هم سرپرستی
در بر داش���ت و این چیز کمی نبود .در یک ب ِر ِ

اخبار
این ��ک ،فهرس ��تی ابتدای ��ی ،تنه ��ا از «تصحیحات» ایرج افش ��ار که به

یک ��رد ،هم
نش���ریاتی چن ��د را ب ��ر عه ��ده داش ��ت ،ه ��م کار مدیریت ��ی م 

صورت کتاب نش ��ر یافته و البته این فهرس ��ت تا س ��الیانی بعد قابل

تصحیح متون ،در چند موضوع متفاوت ،هم مقالۀ علمی مینوشت
ِ
کار خلقی را راه
و در همای 
شه ��ای بینالملل ��ی ش ��رکت میکرد و ه���م ِ
میانداخت .نبوغ افش���ار ،او را افشار کرد .آیندهنگر بود و بسیار از زمان
ِ
خ���ودش جلوتر .به همین دلیل ک ��ه وقتی مدیریت کتابخانۀ مرکزی را

افزایش است :

برای ده س���ال به دس���ت گرفت ،به اندازۀ سه نسل و شاید برای پنجاه
ش ��صت س���ال کارها را س���امان داد تا در آینده ،خیال دو س���ه نسل (از
جمله نس ��ل ما) تا حدودی راحت باش ��د؛ تا زمانی که افش ��اری دیگر
ظهور کند و با نثار جانش ،چند نسلی کار کند و دوباره عقبماندگیها
را جبران نماید .این شیوه ،شیوۀ ما در کشوری روبهپیشرفت است که
فرهنگی ثابتی نداشته و ندارد.
مدیریت
ِ
ِ
پنجم این
ایرج افش���ار در  1358تا  1372بیش ��تر به مجلۀ آینده  -دورۀ ِ
مجل ��ه  -پرداخت و کاری را که در راهنمای کتاب انجام میداد پی

�اد موقوفات دکتر محمود افش ��ار را
گرفت .ش ��ورای نش � ِ�ر کتاب در بنی � ِ
راهاندازی کرد و آن را روز به روز توسعه داد .در دهۀ شصت و هفتاد ،با

مراکز بزرگی همکاری کرد که از آن میان میتوان به مؤسسۀ مطالعات
آسیای مرکزی و غربی دانشگاه کراچی ،بنیاد میراث اسالمی «الفرقان»
در لندن ،دانش���نامۀ ایرانیکا در امریکا ،و دایرةالمعارف بزرگ اس�ل�امی
در تهران اش���اره کرد .در سالهای دهۀ هشتاد ،او کارهایی را به انجام
رس���اند ک ��ه حدس میزد پ ��س از وی ،زمین بمان ��د .تصحیح متونی را
که میخواس ��ت تمام ش ��ود و به دست خواننده برس ��اند اولویت داد و
البت���ه پروژههای جدیدی در نگارش و تصحیح نیز به دس ��ت گرفت.
مرکز
کتابخانۀ نفیس خود را در همان دهۀ هفتاد (سال  )1378وقف ِ
ناتمام
دایرةالمع���ارف بزرگ اس�ل�امی کرده و در وقفنام���هاش ،کارهای
ِ
خ���ود را برش ��مرد .او در س ��الهای پایان ��ی ده ��ۀ هفت ��اد و در تم ��ام دهۀ

بهتر جاهای
هشتاد ،عال وه بر سفرهای بسیاری که به نیت شناسایی ِ
عتیق���ۀ کش ��ور ک ��رد و مواری ��ث بس ��یاری را شناس ��ایی نمود ،پیوس ��ته

مش���غول اتمام کارهای پیش ��ینش بود .به راس ��تی ،عاقبت ایرج افشار
بخیر شد؛ زیرا در رشتههایی که او فعالیت داشت ،کمتر کسی در ایام
حیاتش موفق میشود به هر آنچه مایل است نایل شود .سفر میکرد تا
هم س�ل�امت روحش را تأمین کند و هم سالمت جسم را .کویر نوردی
شجاع ،کوهپیمایی پرطاقت و طبیعتدوستی ایرانشناس بود .همه
به نوعی مدیونش بودند و تا ایرانشناسی زنده است ،همچنان هستند:
«همگان روند و آیند و تو همچنان که هستی».
نمیتوان چنانکه حق او و شایستۀ اوست ،دربارهاش نوشت .قلم که
یار ی نمیکند هیچ ،کس ��ی هم باید بنویس ��د که در مقام ،تا حدودی
به او نزدیک باش ��د که البته من کس ��ی را نمیشناس ��م که به مقام او
حتی نزدیک هم شده باشد.

* * *
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 فردوس المرش ��دیه فی اس ��رار الصمدیه؛ محمود بن عثمان؛ تهران:ّ
طهوری ،1330 ،چاپ دوم ،انجمن آثار ملی.1358 ،
 ح ��االت و س ��خنان ابوس ��عید؛ تألی ��ف یک ��ی از احف ��اد او؛ ته ��ران:کتابفروش ��ی دان ��ش( 1331 ،از چ ��اپ دوم به بعد ،انتش ��ارات فروغی.
بهتر این کتاب از دکتر شفیعی کدکنی است)
تصحیح ِ

 قندی ��ه و س ��مریه؛ ابوطاه ��ر س ��مرقندی و محم ��د ب ��ن عبدالجلی ��لسمرقندی؛ چاپهای نخست این دو رساله به شکل مجزا در 1331
(آخرین چاپ :تهران :مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری.)1367 ،
 آغاز و انجام؛ نصیرالدین طوسی؛ تهران :دانشگاه تهران.1335 ، عال� �مآرای عباس ��ی؛ تالی ��ف اس ��کندربیگ ترکم ��ان؛ مقدم ��ه وفهرس� �تها از ایرج افش ��ار 2 .ج ،ته ��ران :امیرکبی ��ر1334 ،ش( .چاپ
دیگری در همانجا.)1350 ،
تاریخ کاش ��ان؛ عبدالرحیم ّضرابی کالنتر کاش ��انی؛ تهران :فرهنگ
ایرانزمی ��ن( 1337 ،از چ ��اپ دوم ب ��ه بعد در انتش ��اراتیهای دیگر با
یادداشتهای اللهیار صالح).
تاری ��خ ی ��زد؛ جعفربن محمدبن جعفری؛ تهران :بنگاه ترجمه و نش���رکتاب( 1338 ،و چاپی دیگر در همانجا در .)1343
 مس ��الک و ممالک؛ ابواس ��حاق ابراهی ��م اصطخری؛ ته ��ران :بنگاهترجم ��ه و نش ��ر کت ��اب( 1340 ،و دو چ ��اپ دیگر در همانج ��ا و نیز در
انتشارات علمی و فرهنگی)1368 ،
 جام ��ع مفی ��دی؛ محم ��د مفی ��د مس ��توفی بافق ��ی؛ ج 1و ،3ته ��ران:کتابفروشی اسدی( 1343-1340 ،و چاپ جدید :تهران ،اساطیر).
 اس ��کندرنامه؛ کالیس ��تنس دروغی ��ن؛ ته ��ران :بن ��گاه ترجمه و نش���رکتاب( 1343 ،چاپ جدید :تهران ،چشمه.)1387 ،
 ذخیرۀ خوارزمش ��اهی؛ اس ��ماعیلبن حس ��ین جرجانی ب ��ا همکاری .5آن مرحوم پس از نگارش وقفنامۀ مشهورش که ّ
طی آن کتابخانۀ بینظیرش را وقف مرکز
دایرةالمعارف بزرگ اس�ل�امی در دارآباد کرد ،از چند کتاب ّ
مهیای چاپ که نمیدانس ��ت
عم���رش ب���ه تکمیل آنها برس���د یا نه ،نام برد .خوش���بختانه در اواخر عمر ش ��ریفش ،عالوه بر
نش���ر چن���د اثر تازهیاب ،به چاپ بس���یاری از آن موارد نیز توفیق یاف ��ت .او در این کار بعضا
ش���اگردپروری را نی���ز در دس���تور کار خ���ود ق���رار م���یداد و با اعتم ��اد به تنی چن ��د از جوانان
ایراندوس���ت و ایرانش���ناس ،کارهایی را بدیش���ان میسپرد تا بخش ��ی از امور نشر را آنها به
عه���ده بگیرن���د .این افتخار در س���ه کار تصحیحی نصیب بنده نیز ش ��د که یک ��ی از آنها با
عنوان اخبار مغوالن در انبانۀ قطب ش ��یرازی توس���ط کتابخانۀ مرعشی قم نشر یافت .کتاب
دیگ���ر ،نزهةالعقول عوفی اس���ت که عنقریب در بنیاد موقوفات دکتر محمود افش ��ار چاپ
میش���ود .کار س���وم که هنوز در مرحلۀ نمونهخوانی اولیه قرار دارد و از کارهای قدیم اس ��تاد
افشار با مرحوم دانشپژوه محسوب میشود ،انیسالوحده و جلیسالخلوه از گلستانه است
ک���ه پ���س از نش���ر مقالتی کوتاه از این بنده در مجلۀ ش���هاب ،اس ��تاد ادام ��ۀ کار آن را واگذار
فرمود تا پیگیرش باشم و آن را به انجامی نیکو رسانم .امیدوارم در سال آینده موفق بدین
مهم ش���وم و یکی از آخرین کارهایی را که از اس���تاد افش���ار نشر خواهد یافت ،به یاری حق
به اهالی فرهنگ تقدیم کنم.
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اخبار

درگذشتاگن

محمدتقی دانشپژوه؛ ج  1و  ،2تهران :دانشگاه تهران.1350-1344 ،

 کارنام ��ه و م � ّ�ادة الحی ��وة (دو رس ��اله در آش ��پزی از عصر صفوی)؛

 -اوراداالحب ��اب و فص ��وص اآلداب؛ ابوالمفاخ ��ر یحی ��ی باخ ��رزی؛

تهران :انتش ��ارات س ��روش( 1359 ،چاپ جدیدی از آن در همانجا

آخرین آن توسط
تهران :دانشگاه تهران( .1345 ،و دو چاپ دیگر که
ِ

دانشگاه تهران در سالهای اخیر انجام شده است).

انجامش ��دهاس ��ت).
 -دو رسالۀ عرفانی در عشق؛ احمد غزالی و سیفالدین باخرزی؛ تهران:

 -تاریخ جدید یزد؛ احمدبن حس ��ین کاتب؛ تهران :ابنس ��ینا1345 ،

کتابفروشی منوچهری( 1359 ،و چاپهای جدیدی در همانجا).

(دو چاپ دیگر توسط امیرکبیر 1357 ،و .)1386

 -مناق ��ب الصوفی ��ه؛ ابومنص ��ور مظفر عبادی؛ با هم ��کاری محمدتقی

 -عرائسالجواهر و نفائساالطایب؛ ابوالقاسم کاشانی؛ تهران :انجمن

دانشپژوه؛ تهران :کتابفروشی منوچهری( 1362 ،چاپ همزمان دیگری

آثار ملی(1345 ،چاپ جدیدی توسط المعی ،تهران.)1386 ،

از آن به تصحیح نجیب مایل هروی در انتشارات مولی نشر یافت).

 -خوابگزاری (متن قدیم از قرن شش ��م)؛ تهران :بنیاد فرهنگ ایران،

 -دیوان وثوق (حسن وثوقالدوله)؛ تهران :انتشارات ما.1363 ،

( 1346چ ��اپ جدی ��دی به هم ��راه التحبیر ف ��ی علم التعبیر ،توس ��ط

 -جامعالتواریخ حس ��نی (بخش تیموریان پ ��س از تیمور)؛ تاجالدین

المعی ،تهران.)1385 ،

حسن بن شهاب یزدی ،با همکاری دکتر حسین مدرسی طباطبایی؛

 -فرخنامه؛ ابوبکر مطهر جمالی یزدی؛ تهران :امیرکبیر( 1346 ،چاپ

کراچی :مؤسسۀ تحقیقات علوم آسیای میانه و غربی.1366 ،

جدیدی در همانجا.)1386 ،

 -آث ��ار و احیاء (کش ��اورزی)؛ خواجه رش ��یدالدین فض� �لاهلل همدانی

 -گزی ��ده در اخال ق و تص ��وف؛ ابونصر طاهر خانقاه ��ی؛ تهران :بنگاه

با همکاری دکتر منوچهر س ��توده؛ تهران :دانش ��گاه تهران -دانش ��گاه

ترجمه و نشر کتاب( 1347 ،چاپ بعدی ،علمی و فرهنگی.)1374 ،
 دیوان کهنۀ حافظ؛ تهران :ابن س ��ینا( 1348 ،چاپهای بعدی درانتشارات امیرکبیر ،مکرر).
 نوادر التبادر لتحفة البهادر؛ شمسالدین محمد دنیسری با همکاریشپ ��ژوه؛ ته ��ران :بنی ��اد فرهن ��گ ای ��ران( 1350 ،چ ��اپ
محمدتق ��ی دان 

مکگیل.1367 ،
 خالصةالسیر؛ تاریخ روزگار شاه صفی؛ محمد معصومبن خواجگیاصفهانی؛ تهران :انتشارات علمی.1368 ،
 عالمآرای ش ��اه طهماس ��ب (زندگی داس ��تانی دومین پادش ��اه دورۀصفوی)؛ تهران :دنیای کتاب.1370 ،

جدیدی توسط پژوهشگاه علوم انسانی ،و مطالعات فرهنگی .)1387

 -کلیات آثار ادیب قاسمی کرمانی (نیستان ،خارستان و )...؛ کرمان:

 -انیس الناس؛ تألیف ش ��جاع (در س ��ال )830؛ تهران :بنگاه ترجمه

مرکز کرمانشناسی.1372 ،

و نشر کتاب( 1350 ،چاپهای بعدی انتشارات علمی و فرهنگی).

 -ذی ��ل تاریخ گزیده؛ زینالدین قزوینی (پس ��ر مؤل���ف تاریخ گزیده)؛

 -آث ��ار درو ی ��ش محمد طبس ��ی؛ با هم ��کاری محمدتق ��ی دانشپژوه؛

تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1372 ،

تهران :خانقاه نعمةاللهی.1351 ،

 -زنگینامه؛ مجموعه رسالهها ،مقامه و مناظره از محمد بن محمود

 -صیدنه؛ تألی ��ف ابوریحان بیرونی؛ ترجمۀ ابوبکربن علیبن عثمان

زنگی بخاری؛ تهران :انتشارات توس.1372 ،

کاش���انی با همکاری دکتر منوچهر س ��توده؛ ج ،1تهران :شورای عالی

-ممالک و مس ��الک ،ترجمۀ دیگری از مسالک و ممالک اصطخری

فرهنگ و هنر .1352 ،چاپ دوجلدی(متن کامل) در تهران :سازمان

در س ��ال  696هجری ،ترجمه از محمد بن اس ��عد بن عبداهلل تستری؛

مل���ی خدم ��ات اجتماع ��ی( 1358 ،چاپ جدیدی توس ��ط دانش ��گاه

تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1373 ،

شهید بهشتی.)1387 ،

 -بس ��تان العق ��ول ف ��ی ترجم ��ان المنقول ی ��ا مناظ ��رۀ انس ��ان و حیوان؛

 -التحبیر فی علم التعبیر؛ تألیف فخرالدین رازی؛ تهران :بنیاد فرهنگ

محمدب ��ن محمودب ��ن محمد زنگی بخ ��اری با هم ��کاری محمدتقی

ایران( 1354 ،چاپ جدیدی توسط المعی که مشخصاتش گذشت).

دانشپژوه؛ تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1375 ،

 -الوقفیة الرشیدیة (وقفنامۀ ربع رشیدی)؛ تألیف رشیدالدین فضلاهلل

 -مجم ��ل الحکمه ،ترجمۀ کهن فارس ��ی از رس ��ائل اخ ��وان الصفا؛ با

همدان���ی ،با هم ��کاری مجتبی مین ��وی و برای قس ��مت آذربایجان با

هم ��کاری محمدتقی دانشپژوه؛ تهران ،پژوهش ��گاه علوم انس ��انی و

همکاری عبدالعلی کارنگ؛ تهران :انجمن آثار ملی.1357 ،

مطالعات فرهنگی.1375 ،

 -خطاینام ��ه (ش ��رح مس ��افرت در چی ��ن)؛ علیاکبر خطائ ��ی؛ تهران:

 -تحفة المحبین؛ س ��راج شیرازی با همکاری کرامت رعناحسینی؛

مرک���ز اس ��ناد فرهنگی آس ��یا( 1357 ،چ ��اپ جدیدی از آن به پیوس ��ت

تهران :میراث مکتوب.1376 ،

سفرنامههای چین ،تهران :مؤسسۀ مطالعات علمی و فرهنگی.)1372 ،

 -فروغس ��تان ،دانش ��نامۀ ف ��ن اس ��تیفا و س ��یاق؛ محمد مه ��دی فروغ

 -انوار المرشدیه و اسرار الصمدیه؛ (همراه چاپ دوم فردوس المرشدیه

اصفهانی؛ تهران :میراث مکتوب.1378 ،

که در ابتدا وصف آن گذشت) ،تهران :انجمن آثار ملی.1358 ،
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 -المختارات من الرسائل؛ با همکاری غالمرضا طاهر و فهرستهای

شصت جلد کتاب تصحیحی از منابع مرتبط با تاریخ عصر قاجار و

مریم میرشمسی؛ تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1378 ،

پهلوی نیز در کارنامۀ او وجود دارد که یک آمار ش ��گفتانگیز است.

 -س ��عادتنامه ی ��ا روزنام ��ۀ غ ��زوات هندوس ��تان؛ غیاثالدین علی

از بیان این موارد به دلیل نبود مجال خوددار ی میشود.

یزدی؛ تهران :میراث مکتوب.1379 ،
 گلبدننام ��ه ،گلبدنبانو دخت ��ر بابر و خواهر همای ��ون؛ تهران :بینادموقوفات دکتر محمود افشار یزدی.1383 ،
 -جواهرنام ��ۀ نظام ��ی؛ محمدب ��ن ابیالبرکات جوهری نیش ��ابوری با

دلبس ��تگی او به یزد باعث ش ��د ،بهترین و جدیترین کارها را راجع
�هر پرمطلب انج ��ام ده ��د و یادگارهای ی ��زد را –که مرجع
ب ��ه ای ��ن ش � ِ

بینظیری در این ش ��اخه از پژوهشهای ایرانشناسی است -در سه
جل ��د تألی ��ف کند .کارهای دیگ ��ری نیز از وی در ای ��ن زمینه موجود

همکاری محمدرسول دریاگشت؛ میراث مکتوب.1383 ،

اس ��ت .فعالیت دیگر او ،مطالعات کتابداری و کتابشناس ��ی بود که

 قصه حس ��ین کرد شبس ��تری بر اس ��اس روایت ناشناخته موسوم بهحسیننامه؛ با همکاری مهران افشاری؛ تهران :چشمه.1385 ،

در ای ��ن زمین ��ه ،در غ ��رب دورههای ج ��دی دیده بود و س ��الها بدان
دلبس ��ته بود .ش ��اید عالقۀ ایرج افش ��ار به تصحیح متون هم از تعلق

 -ریاض الفردوس خانی؛ محمد میرکبن مس ��عود حسینی منشی با

خاطرش به نسخۀ خطی شکل گرفته باشد .در حوزۀ نسخهشناسی،

همکاری فرشته صرافان؛ بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.1385 ،

کتابشناسی و کتابداری کیست که نداند او صاحب آثار زیر است:

 -دفت ��ر اش ��عار صوف ��ی؛ تالیف صوفیمحم ��د هروی؛ ته ��ران :میراث

 -فهرست مقاالت فارسی؛  7ج در  8مجلد (جلد  7در دو مجلد به

مکتوب.1386 ،

کوشش خانم ایرانناز کاشیان و زیر نظر ایرج افشار).

 -منظومات؛ شرفالدین علی یزدی؛ ثریا.1386 :

 -فهرس ��ت نسخههای خطی کتابخانه مجلس؛ جلدهای 11تا ، 16با

 -هفت کشور و سفرهای ابنتراب (متنی پیشینه در اخال ق و سیاست

هم ��کاری محمدتقی دانشپژوه ،احمد منزوی و علینق ��ی من ��زوی.

�ور فخری
برگرده داس ��تان)؛ [بعدا مش ��خص ش ��د که همان هفت کش � ِ

-فهرس ��تنامۀ کتابشناس� �یهایایران.

هروی است] ،با همکاری مهران افشاری؛ تهران :چشمه.1386 ،

ویرایش س ��وم آن با
 کتابشناس ��ی فردوس ��ی؛ که پ ��س از دو ویرایش،ِ

 -معرف ��ت فالح ��ت؛ عبدالعلی بیرجن ��دی؛ تهران :می ��راث مکتوب،

اضافات بسیار زیر چاپ است.

.1387

 -فهرست نسخههای خطی کتابخانۀ ملک؛ با همکاری محمدتقی

 -منش ��ئات؛ ش ��رفالدین علی یزدی با همکاری محمد رضا ابوئی

شپ ��ژوه،احم ��دمن ��زویومحمدباق ��رحجت ��ی13،ج.
دان 

مهریزی؛ تهران :ثریا.1388 ،

 -فهرستوارۀ کتابخانۀ مینوی؛ با همکار ی محمدتقی دانشپژوه.

 -دستورالجمهور فی مناقب سلطانالعارفین ابویزید طیفور؛ احمدبن

فهرس ��ت دس� �تنویسهای فارس ��ی در کتابخان� �هی مل ��ی اتریش وآرش ��یو دولت ��ی اتریش در وین ،که ب ��ه عنوان اثر برگزیدۀ کتاب س ��ال
جمهوری اسالمی ایران شناخته شد.

خ الخرقانی با همکاری محمدتقی دانشپژوه؛ تهران:
الحسینبن الشی 
میراث مکتوب -انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران.1388 ،
 تواری ��خ ش ��یخ او ی ��س ،نس ��خه یگان ��ه در کتابخانه دانش ��گاه لیدن؛ابیبکر قطبی اهری نجم؛ تبریز :ستوده.1389 ،
 اس ��ناد معماری ای ��ران ،دفتر دوم ،کتابچۀ ام�ل�ا ک اینجوی فارس؛با هم���کاری عمادالدین ش ��یخالحکمایی؛ تهران :فرهنگس ��تان هنر
جمهوری اس�ل�امی ایران -مؤسس ��ۀ تألیف ،ترجمه و نش ��ر آثار هنری
«متن»  -دانشنامۀ تاریخ معمار ی ایرانشهر.1389 ،

به ��ای یادنام� �های ک ��ه ب ��ه کوش ��ش او و احیان���ا
مجموع� �های از کتا 
دیگران نش ��ر ش ��د و نیز چندی ��ن جلد کتاب که به همت او به ش ��کل
نسخهبرگردان /عکسی /فاکسیمیله در دست است که از تالش بسیار
او حکای���ت میکن ��د .مجموعۀ یادنامههایی که او نش ��ر داد ،عالقهاش
نهادن فعالیت بزرگان پیشکس ��وت و نیز همنس�ل�انش نش ��ان
را به ارج
ِ

میده ��د .عال ق ��ۀ او به عالمه قزوین ��ی البته در این میان ش ��هرۀ خاص

* * *

بیشتر یادداش� �تهای قزوینی را سالها قبل در ده جلد
و عام اس ��ت.
ِ

ای���ن ،تنه ��ا فهرس ��تی از متون ��ی بود ک ��ه ایرج افش ��ار از کاره ��ای قدما

یک بار در پنج مجلد بزرگ افس ��ت ش ��د تا باالخره دانش ��گاه تهران به

تصحی ��ح و منتش ��ر ک ��رده بود .ع�ل�ا وه بر اینه ��ا ح ��دود  120کتابچه و
رس���اله از آثار متقدم /کالس ��یک به همت او نش ��ر ش ��ده که حجمی
کمتر از کتاب دارد و طبق تعریف عرفی« ،رساله» محسوب میشود.

توس���ط دانش ��گاه تهران چاپ کرد .این همان مجموعهای اس ��ت که
فک ��ر تجدی ��د طبعش افتاد و آن ده جلد را در پنج مجلد و با مقدمهای
تازه از ایرج افشار عرضه کرد .یادداشتهای چاپنشدۀ قزوینی را هم
پس از س ��الها وقفه ،س ��رانجام در چهار جلد با عنوان مسائل پاریسیه

بس���یاری از ای ��ن م ��وارد در کتابه ��ای مجموع� �های و ی ��ا مطبوعات

به چاپ فرستاد که یک جلد آن چند سال قبل نشر یافت و سه جلد
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دیگر به زودی منتشر میشود .عالقۀ او به سیدحسن تقیزاده ،مجتبی
مینوی ،سعید نفیسی و دکتر مصدق نیز باعث شد کارهایی به نیت
پاسداشت نام و احیای آثار ایشان انجام دهد.
باز هم هس ��ت .فعالیت دیگر ایرج افشار ،با این همه کاری که کرده
و الح���ق بی ��ش از طاق ��ت بش ��ری اس ��ت ،کار مطبوعات اس ��ت .تهیۀ
مجلهها و نشریههای آینده از سال پنجم به بعد ،فرهنگ ایرانزمین
در س���ی شماره (به ش ��کل گروهی ،به غیر از جلد س� �یام) ،راهنمای
کت���اب ،نس ��خههای خطی (ب ��ا هم ��کاری محمدتقی دانشپ ��ژوه) و
کتاب���داری (که تأس ��یسکنندۀ آن بود) از فعالی ��ت حرفهای او در این
زمینه حکایت دارد .نش ��ر این نش ��ریات توس ��ط او در س ��الهای اخیر
یکب���اره متوقف نش ��د ،بلک ��ه در قال ��ب کتاب و به ش ��کل مجموعه
مقاال تی با عنوان ناموارۀ دکتر محمود افشار و بعدها با نام پژوهشهای
ایرانشناس ��ی عرض ��ه ش ��د .آخری ��ن مجلد ای ��ن مجموع ��ه (جلد،)20
آفریننام ��ه (ارجنامۀ مرحوم دکتر محمدامین ریاحی) نام دارد که در
آخرین لحظات حیات استاد در بیمارستان جم منتشر شد.
انصاف را که از برش ��مردن این موارد ،بیمناک شدم که مبادا موردی
جا افتاده باشد که حتما افتاده است .از طرفی خستگی بر من چیره
ش���د؛ حال آنکه از چندصد مقالهای که از ایرج افش ��ار در حدود 65
ُ ّ
ُ
متعدد التعد و التحصی منتشر شده ،هنوز
س���ال گذش ��ته ،در منابع
ِ
هی���چ نگفتهام .حق اس ��ت این س ��خن ک ��ه او در عم ��رش ،یکتنه به
مثابۀ یک وزارتخانه تالش علمی کرد .فهرس ��تی از چاپکردههایش
را فرزن���دان آن مرحوم هش ��ت س ��ال قب ��ل در چاپخان ��ۀ پرینتآپ در
لسآنجلس با عنوان «فهرست موضوعی از چاپکردهها و نوشتههای
ای���رج افش ��ار» منتش ��ر کردن ��د ک ��ه کموبی ��ش در کتابخانهه ��ای بزرگ
کش���ور یافت میش ��ود .6بررسینامۀ اس ��تاد فرید قاسمی در خصوص
فعالیتهای مجلهنگارانۀ آن مرحوم با عنوان ایرانشناس مجلهنگار
هم که در س ��طور پیش ��ین بدان ارجاع داده شد از منابع خوبی است
که دربارۀ استاد بیبدیل عرصۀ ایرانشناسی ،شادروان ایرج افشار در
دسترس است و باید راجع به سایر وجوه شخصیت و فعالیتهای
او نی���ز کارهای ��ی به همین ش ��کل ص ��ورت گیرد .در پای ��ان باید یادآور
ای���ن نکته ش ��د که ایرج افش ��ار پس از انقالب اس�ل�امی ،ای ��ران را ترک
ایران اسالمی کارهای ماندگاری کرد و از هیچ
نکرد ،ماند و به
عشق ِ
ِ

اتهام نابجایی نهراسید .باید ارج گذارد فعالیتهای او را که در عمر
مح���دود انس ��انی ،ب ��ه مقدار انس ��انهایی که در چند ق ��رن فعالیت و
خدمت کنند ،کارها کرد و الحق برای فرهنگ ایران اس�ل�امی پدری
نمود .او ،نور چشم پدرش ،مادرش ،همسرش ،فرزندانش ،بستگانش،
شاگردانش ،همۀ ایرانیان ،ایراندوستان و کشورش ایران بود.

ویرایش آن را دیدهام.
فهرست راهنما ،چند بار روزآمد شده که من دو
 .6این
ِ
ِ
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