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اخباردرگذشتاگن

گروهی با برخی از علما پرداخت. وی، عالمی خوش خلق، 
یست بود، ک���ه محضرش یادآور  متواض���ع، فروتن و ساده ز

تذکار خدای بزرگ و یادگار علمای پیشین بود.

آثارش عبارتند از:
کتاب های چاپی الف( 

1.نخبة البیان فی تفضیل سیدة النسوان؛
2.تحقی���ق و شرح »المهذب فی الفق���ه« )2 ج(: مهذب 
نوشت���ۀ فقید اق���دم، قاض���ی ابن براج طرابلس���ی )م 481 

ق(؛
والنق���ود  النص���وص  بی���ن  المه���دی  االم���ام  3.غیب���ة 

)چاپ شده در مجله »علوم الحدیث«، ش 14(؛
ثنا عشرة )مجموع���ه دوازده رساله فقهی  4.الرسائ���ل اال
در: تفسیر آیه تمت���ع در حج، آیاتی از سوره مائده، جهاد، 
قاع���ده ضمان ی���د، قاعده جب، بلوغ صب���ی، اجتهاد و 
اخب���ار، تقیه، ص���اة الجمعه، والیة فقی���ه قضاء و لباس 

یر درس آیت اهلل بروجردی(. مشکوک )هر دو از تقر

ثار غیرچاپی ب( آ
یرات درس فقه آیت اهلل بروجردی؛ 1.تقر

یرات درس فقه آیت اهلل حکیم )حج(؛ 2.تقر
یرات درس فقه آیت اهلل محقق داماد )حج(؛ 3.تقر

4.حاشیه بر »عروة الوثقی« )ناتمام(؛
5.حاشیه بر »الوافی« فیض کاشانی؛

یرات درس فقه آیت اهلل حجت کوهکمری )بیع(. 6.تقر

آن عال���م بزرگ���وار، در 83 سالگ���ی، در روز پنجشنب���ه 19 
خ���رداد 1390ش 61 رجب الخیر 1432ق چشم از جهان 
فروبست و در عصر جمعه )7 رجب( تشییع و پس از نماز 
آی���ت اهلل ح���اج سیدموسی شبی���ری زنجان���ی در صحن 
ک  ح���رم مطهر حضرت معصوم���ه � سام اهلل علیها � به خا

سپرده شد.

آیت اهلل شریعتمداری جهرمی
حضرت مستطاب آی���ت اهلل آقای ح���اج سیدعبدالرسول 
حسین���ی شریعتمداری جهرم���ی، یکی از علم���ای مشهور 
ح���وزه علمیه قم بود. فقید سعید در 19 شوال المکرم 1347 

ق )1307 ش(، در جهرم، در بیت علم و فضیلت زاده شد.

پ���درش مرحوم آیت اهلل حاج سیدمحمدعلی )ابن حاج 
می���رزا ابوالقاس���م( حسین���ی جهرم���ی )م 1352 ق( از 
علمای مع���روف جهرم و مادرش دخت���ر محترم و گرامی 
مکرم���ه آی���ت اهلل العظم���ی سیدعبدالحسی���ن موسوی 
ی جنوب و مؤسسه  ی � پیش���وای قیام ضداستعم���ار الر

حکومت اسامی الر )م 1342 ق( � بوده است.

معظ���م ل���ه، دروس مقدمات���ی را ن���زد ب���رادر بزرگ ت���رش 
سیدحس���ن  ح���اج  والمسلمی���ن  حجت االس���ام 
ی )1340�1393( خواند و پس از آن به شیراز  یعتمدار شر
رف���ت و نزد مرح���وم آقا شی���خ ابوالحس���ن اصطهباناتی، 

بخشی از شرح لمعه و قوانین را آموخت.

سپ���س در پایان س���ال 1366 ق )1326 ش( به قم آمد و نزد 
حض���رات آیات: شهی���د صدوقی )شرح لمع���ه و قوانین(، 
است���اد شهید مرتضی مطه���ری )رسائ���ل(، شیخ مرتضی 
حائری یزدی )مکاسب( و شیخ عبدالجواد جبل عاملی 
)کفای���ه(، سط���وح عالی���ه را آموخ���ت و پس از آن ب���ه دروس 
خارج آیات عظام: آقای بروجردی )فقه و اصول، سه سال( 
سیدمحمد حجت کوهکمری )خارج بیع(، امام خمینی 
)خ���ارج اص���ول( و عامه طباطبایی )تفسیر ق���رآن( حاضر 
ش���د و بهره های ف���راوان برد. در س���ال 1372ق، به سفارش 
استاد شهید مطهری رهسپ���ار حوزه نجف شد و از محضر 
پرفیض آیات عظام: آقای حکیم )فقه(، آقای خویی )فقه 
و اصول(، میرزا باق���ر زنجانی )اصول(، شیخ حسین حلی 
)اص���ول( و میرزا هاش���م آملی بهره های بسیار ب���رد و مبانی 

علمی اش را استوار ساخت.

در س���ال 1378 ق، ب���ار دیگر به قم بازگش���ت و به دروس 
آی���ات عظام: آقای بروجردی، سیدمحمد محقق داماد 
ی )اصول( و میرزا هاشم  یعتمدار )فقه( و سیدکاظم شر
آمل���ی � ک���ه او ه���م به قم آمده ب���ود � حاضر ش���د و به کمال 
اجتهاد نائل آمد و اختصاص تام به آقای آملی پیدا کرد 
یاف���ت اجازه روایت و  و از ایش���ان در س���ال 1398 ق به در

اجتهاد، مفتخر شد.

یس سط���وح عالیه و پس از  وی، ب���ه همراه تحصیل، به تدر
یس خارج فقه و تألیف کتب متعدد و بحث  چندی به تدر

اخـبــــــــــار
درگذشتاگن
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درگذشتاگن اخبار

ی���ع در ک���ار چ���اپ  دل نگران���ی در آن لحظه ه���ا ج���ز تسر
کتاب ها چیز دیگری نبود. رحمة اهلل علیه رحمة واسعة.

مجموعه آثار چاپ شده آن دانشی مرد، شامل مقاله ها و 
ی انبوه  کتاب های متعددی است. آمار و فهرست نگار

مقاله های ایشان مجالی دیگر می طلبد:
1.مجموعه مقاله های ادبی پژوهشی که در مجله آینده 
و نامواره دکتر محمود افشار چاپ شد که از جلد یازدهم 

به بعد، »پژوهشهای ایران شناسی« نام گرفت.
2.مجموعه مقاله ها درباره نقد و بررسی کتاب که بیشتر 
آنه���ا در مجل���ه »آینه پژوه���ش« به چاپ رسی���ده است و 

گاهی در مجله جهان کتاب.
3.کت���اب یادداش���ت سندبادنامه؛ نش���ر موقوفات دکتر 

محمود افشار، تهران، 1386.
ین���ی، با  یسی���ه؛ یادداشته���ای عام���ه قزو 4.مسائ���ل پار
ی زنده ی���اد مرحوم ای���رج افشار، در چه���ار جلد:  همک���ار
جلد اول، تهران: نشر بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 
1385. جل���د دوم، ته���ران: نش���ر بنی���اد موقوف���ات دکت���ر 
محم���ود افشار، 1390. جلد س���وم و چهارم این مجموعه 

در دست چاپ است.
ی���ژه شع���ر بع���د از  5.آنچ���ه درب���اره ادبی���ات معاص���ر به و
ین  مشروطیت که بسیار موشکافانه و دقیق تنظیم و تدو

شد و متاسفانه به چاپ نرسید.

برنمی انگیخ���ت. بیشتر مطالعاتم درباره زبان و ادبیات 
فارس���ی خارج از حوزه درس کاسی بود«. در این سال ها 
به آثار و نوشته های استاد مجتبی مینوی شوق بیشتری 
نش���ان م���ی داد و آنها را مطالع���ه می کرد. از اینج���ا به بعد 
فصلی پرجاذبه و ثمربخ���ش در زندگی ادبی اش باز شد 
ی از دنیای  زشمند است���اد مین���وی در و مطالع���ه آث���ار ار
ی���ش گشود و ذه���ن او را بارور کرد  بین���ش و پژوهش به رو
و اندوخت���ه ادبی اش رو ب���ه فزونی نهاد. ای���ن مطالعات 
یچ���ه ای بود به باغ فاخر و پرگل پژوهندگان و استادان  در
ین���ی، بدیع الزمان  برجست���ه ای چ���ون عامه محم���د قزو
فروزانفر، جال الدین همایی، دکتر محمد معین، دکتر 

ین کوب و... . ر عبدالحسین ز

ید و چند سال  استاد علی محمد هنر شغل دبیری را برگز
یس ک���رد: »این شه���ر کتابخانه کوچکی  در شه���ر بم تدر
یده های  بوط ب���ه اداره فرهنگ. تعدادی از گز داشت مر

یخی کهن را در آن جا خواندم«.  متون ادبی و تار

آن بزرگ���وار ذهن���ی فع���ال و ذوق و حافظ���ه ای سرش���ار 
ید و  داش���ت. آنچ���ه با عش���ق می خواند، به ج���ان می خر
ب���ه ذهن می سپرد. در تمام شاخ���ه های ادبیات فارسی 
یخ ادبی���ات، سبک شناسی، علم نقد، دستور  اعم از تار
زب���ان، مت���ون فارس���ی، معان���ی و بی���ان، ع���روض و قافیه 
یشه شناسی آن احاط���ه داشت.  ی���ژه عل���م لغ���ت و ر به و
بی می دانست و ب���ه زبان آلمانی به  زب���ان انگلیسی و عر

گونه ای که از منابع آن استفاده کند، آشنایی داشت.

سال ها پیش به ایشان گفت���م در دفتر تبلیغات اسامی 
زشمند  ح���وزه علمی���ه قم مجل���ه ای بسی���ار سنگی���ن و ار
در نق���د کت���اب، به نام »آین���ه پژوهش« چ���اپ می شود و 
نمون���ه ای از آن مجله را به ایشان نش���ان دادم و پیشنهاد 
ی دادم و ایش���ان پذیرفتن���د. مدت هاست که  همک���ار
مقاله ه���ای تحقیق���ی ایش���ان در »آین���ه پژوه���ش« چاپ 
امی���د اس���ت چ���اپ مانده مقاله ه���ای آن  می ش���ود و 

دانش مرد فقید ادامه یابد.

واپسین دیدار بنده با ایشان عصر یکشنبه هشتم خرداد 
ب���ود. حالشان هی���چ مساعد نب���ود. کافه بودن���د.  قلم و 
کاغذ خواستند. آماده شد. به سختی و از ته حلق حرف 
می زدن���د. به م���ن گفتند اینها را ک���ه می گویم یادداشت 
ک���ن و از آق���ای اصفهانی���ان )مدی���ر انتش���ارات موقافات 
یسیه 2 درنیامده است.  افش���ار( بپرس: »هنوز مسائل پار
ینی نمونه ه���ای چاپی پیش مرحوم  یسی���ه 3 و 4، قزو پار
ای���رج افش���ار بوده اس���ت که باید ب���رای بازخوان���ی و تهیه 

فهرست و نوشتن مقدمه به بنده برگردانده شود«.

اینه���ا را ک���ه گفتن���د، یادداش���ت ک���ردم. خ���وف و رجا و 

علی  محمد هنر
محقق ارجمند، نویسنده گرانقدر، ادیب فرزانه زنده یاد 
علی محم���د هن���ر از نویسندگان و همک���اران و همراهان 
نیک اندیش »آینه پژوهش« ب���ود. آن بزرگوار از روزی که 
با این مجل���ه آشنا شد، نقدها، تأمل ه���ا و نگاشته های 
سودمن���دی ب���رای مجله رق���م زد، بانیان مجل���ه را یاری 
رسان���د و با قلمی استوار و روان و نگاهی ژرف و نکته یاب 
و بیان���ی پیراست���ه از شوائب و چه و چه ه���ا فضای نقد و 

ارزیابی میراث مکتوب را جلوه ای ویژه بخشید. 
نوشته ه���ای است���اد چه اینج���ا و چ���ه در صفحه های 
مجالت دیگر که مجال نشر می یافت به حق دقیق بود 
و نکته آم���وز. او هرگز قلم را ب���ه گزند، طعن و ناهنجاری 
نمی آلود. استوار می نوشت و برای پیرایش متن مورد 

نقد از کاستی ها و نااستواری ها، می کوشید.
ک���ه ی���اد  ای���ن صفح���ات را ب���ه روش هم���اره مجل���ه 
پژوهشی���ان و محقق���ان و قبیل���ه قل���ِم ب���درود گفته را 
گرام���ی م���ی دارد، چون���ان یادنام���ه ای ب���رای آن عزیز 
از دس���ت رفت���ه که به خام���ه دوست، هم���راه و همدل 
وی حض���رت استاد ملکوتی نگاشته شده، می آوریم و 
برای آن بزرگوار رحمت و غفران الهی را طلب می کنیم.
آینه پژوهش

از مل���ک ادب حکم گ���ذاران هم���ه رفتند
ش���و ب���ار سف���ر بن���د ک���ه ی���اران هم���ه رفتند

آن گرد شتابنده ک���ه در دامن صحراست
گوی���د چه نشین���ی که س���واران همه رفتند

»ملک الشعرای بهار«

است���اد  توان���ا،  لغ���وی دان  ارجمن���د  فاض���ل  دوس���ت 
علی محمد هنر در شه���ر سخن سرایان بی بدیل، شیراز، 
ب���ه س���ال 1321 چشم ب���ه جه���ان گش���ود و در ظهرگاه روز 
پنج شنب���ه نهم تیرم���اه 1390 مصادف ب���ا مبارک مبعث 
پیامب���ر نور و رحمت، چشم از این دنیا فروبست و درجوار 

پرعنایت حق آرمید.

آن روانشاد تحصیات ابتدایی و دبیرستانی را در زادگاه 
خ���ود گذرانید. شوق به شع���ر و ادبیات فارسی و آبشخور 
ای���ن چشم���ه زایا سب���ب شد ب���ه ای���ن رشت���ه روی آورد. 
س���ال تحصیل���ی 1340�1341 را در دانشک���ده ادبی���ات 
ته���ران گذرانی���د. از آنجا ک���ه همه چی���ز و در همه حال به 
یر بقی���ۀ دوران تحصیل را  گز زوی آدم���ی نیس���ت، به نا آر
در دانشک���ده ادبیات شیراز سپری ک���رد؛ به گونه ای که 
می گفت: »درس های کاسی آن طور که باید رغبت مرا 


