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 1مقدمه .1

را   بر کانان، بستر مهاسب حاکم  مذهب یو فضا  اجتماع یییی فرههه تیاز گذنیت  ااکهون، موع  

ملقّب از دیرباز، کانییان  رایفراهم کردک اسییتز ز  و مذهب  علم ۀبرجسیت  یهاپرورش چهرک یبرا

و  عم انیم یاه یمدرا « عانییان»، آثار البالد و اخبار ال بادصییاحب  عزویه  .اسییت نیمؤمهب  دارال

 نک: زیز ن232، 2ج: 3131،  هی)عزو اند غال اریبسیی و  یامام ۀ یاهل آن نییدانسییت  ک   اصییاهان

در نمار  یعم و ر و کانان . 21: 3132،  ز نراع331: 3111ز عهوات، 313ییی311: 3131ان، یج ار

  مسییتم م هاکیپا، یعرن او  هجر نیآغاز ۀمیاز نبودک و هموارک  رانیدر ا عیمراکز اشیی نیارمهم

: 3133ج اریان،  نک: برای اوضیح بیشترآمدک است )م  و امامزادگان ب  نیمار  انیورود علو یبرا

، یدیجمشز 33: 3112، م یه ، 12: 3115،  کاظم ز به1: 3131،  کانیان  نیملک المورخز 5یییی1

 علوم گوناگون یهادر عرصیی  برجسییت  یهاچهرک اربیتظهور و  زمیهۀرو ازاین 2. 213: 3112

از    در نمار ینهر کانان هجری، نشم  وپهجم  یهادر سیدک  فراهم نید اا جای  ک    اسیالم 

  ب  کانان در دوران اسالمدیهر، عبارت ب ز نید نیهاخت   جهان اسیالم    مراکز علم مشیهورارین 

م جم ون چهم یآثار بیشتر مهابع ااریخ  کهن و ک  در ی نامدار و زبانزد بودک اا جا یعلو عیاشی 

اوج  ب  موارد مذکور و فضای علم  این نهر،  با .است ندکب  آن انیارک  هم  آثار البالدو  البلدان

در  خت یفره  شییمهدانیبزرگ و اند یکانون پرورش علما هموارک کانییاننیید اا  ای فراهمزمیه 

 ضاابوالر دیس مانهدی مختلف علم ، سییاس ، اجتماع ، فرههه  و ههری باند، افرادی  هاعرصی  

 اهللفتح مال،  کانان ضیف مالممسن عالم ،  کانیان  دیجمشی  نیالداثیغ، یراوند عطب، یراوند

 مالشییان، یو خاندان ا  نراع احمد مالی و مهد مال، نیمههج الصییادع ریصییاحب ااسیی   کانییان

 یمممد علو د  و سیکانان  عبدالرسو  مدن مال،  کانان  مصطا دیس،  کانان فینر اهللبیحب

   علم  ی کارنامۀندک   سی   پژوهش نیدر ا .اوان نام بردم  را ...و همیاهلل علترحمی بروجرد

 اهللتآیحضییرت ، متأل  میح  اصییول  و  یفقمرجع بزرگ دیه ، ، بزرگان حوزۀ اا ر اسییالم  از

 .نود بررس  ی)رک بروجرد یمممد علو دیس  ال ظم

  زرگانبن نهذانت  و بیشتر ، اطالعات چهدان  در اختیار ممققانیایان ککر است مهابع موجود 

از ای کنقل پارجز ب  زیرفت  و عموم مردم ن ایدر حا  حاضیییر از دن ،اندت نیییهاخم  را شیییانیک  ا

 باندارندز  شییانیا  و اجتماع  فرههه،  علم تینییخصیی  ۀدربار  اطالعات عابل اوجهکرامات، 

علوی  اهللآیتخودنونیییت از ای  ی فراوان، ب  نامهیا وجود این، نهیارنیدگیان ب ید از بررسییی     

ید س اهللآیتبر درخواست  دسیت یافتهد ک  این نام ، بها  1ی نامورانهانام بروجردی)رک  در کتاب 
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علوی)رک  در نرح احوا  خویش نهانت   اهللآیتخط الدین مرعشی  نجا )رک  و با دسیت  نیهاب 

ان، ایش ماندک ازجایاین نام  و آثار ب   و بررس لیامل ندک و در این پژوهش، س   ندک اا ضمن

ی موجود در آثار و هاخاطرات نیییااه  رایج بر سیییر افواک مردم و نقل عو  آوریجمعهمچهین 

 .ین فقی  فرزان  نیز پرداخت  نودمهابع در دسترس، ب  واکاوی اب اد گوناگون حیات پربار ا
 پیشینۀ پژوهش .1ـ1

 واین عالم فرزان  نهانت  نشدک نام ، دربارۀ ع و مسیتقل اعم از رسال  یا پایان ااکهون اثری جامع، مان

 لال هدبیل ف  امیز الصییمیح من ال لی اا ،)ب  امامت کانییان اذکرۀ الشیی را مانهد در برخ  مهابع 
 ، 3132) نییریف کانییان  لباب االلقاب ف  االلقاب االطیاب  ،ق3115) کانییان  اهلل رضییویآیت

 اهلل ال ظم  مرعش  نجا )رک آیت المسلسالت ف  االجازات  و 3111) از عاطا  بزرگان کانیان 

اهها اثری ک   2.پراکهدک ب  برخ  از اب اد زندگ  ایشییان انییارک نییدک اسییت  صییورتب ق  3233)

لوی سید مممد ع اهللآیتنونت خودنامۀ زندگ » وضوع پرداخت ، مقالۀمختصر ب  این م صورتب 

صام  اهی  و اهظیم ندک دو   است ک  فقط در 3113 صاری،)« 3132یق3232بروجردی کانان  

دان در مقدم  هم ب ک چهانو جامع امام اب اد نخصیت  و نرح حا  زندگ  این عالم فقی  نیستز 

   .انارک ند
 و اهمیت پژوهشضرورت  .۲ـ1

گیری از نیییوک و روش آن در ککر سییرگذنییت با اوج  ب  روش اربیت  خاص عرآن کریم و الهام

حضییرت موسیی )ع ، حضییرت ابراهیم)ع  و نیز بزرگان  مانهد لقمان   پیامبران و اولیای اله  مانهد

 اهللآیتد نهاا با اأسی  ب  عرآن کریم، ضمن م رف  عالمان بزرگ  ما اند دکح یم، نهارندگان کونیی 

علوی بروجردی)رک ، الهوهای اربیت  خوب  را برای نسیل حاضر و نیز نسل آیهدک م رف  کردک اا  

ارین میراث خود در با راک و روش عمل  درسییت زیسییتن آنییها نییوند و از سییوی  ب  حا  مهم 

ی اربیت  هاوسلوک و روشی علم ، آثار و نییوۀ سیییر هاحوزۀ امدن اسیالم  ی ه  نیخصییت   

   .هدایشان کمک نایان  که
 مبانی نظری پژوهش .۲
   علوی بروجردی)ره( اهللآیتتحلیل و بررسی زندگی نامۀ  .1ـ۲

ق در مملۀ سییلطان امیر احمد کانییان در  3232علوی بروجردی)رک ، در سییا   آعاسییید مممد

 پدر ایشییان سییید ای مذهب  متولد نییدک و اا پایان عمر در خانۀ پدری سیی ونت دانییتهد.خانوادک

مممد نراع   ر و نی وکار و از ارداامهدان مال، بازرگان  خیّ)از احایاد امیام کاظم ع    ابراهیم علوی
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علوی)رک  افزون بر ایه   مرجع عل  االطالق مردم کانیییان بودک، از جام یت علم ،  اهللآیت .بود

، امتکر، ی ، پارسییارتهاککاوت، طان، یاسییتدال  و عدرت ب یروین،  شیییا مق و دوراند، نبوغ

برخوردار بودک و  ی نیزارکزیپرهو  نیییجاعت، صیییداعتاطمیهان علب ، ادب، ا، یی حلم، ح، مروت

 بودک شانیا  اخالع یایسجاین ارمهم، در نیمار  )ع اطهار ۀائم دوسیت   خداوند مت ا  و عبودیت

 .است

 دیسیی یاز احااد آعا نیاسیییآ   نیالدنظام دیسیی ریاهلل متی)عم  آ خانم ملک همسییر ایشییان،

 کیو  پسرچهار  علوی اهللآیت  .313 اا: ب ، )امامت کانان بودک است  یپشت مشهد  اقمممد

 و برادر کوچ ش یمهد دیسیی ق ،3111  )متوف میابراه دیسیی اند:ک  بدین نییرح دانییت دختر

 ش .3135  )متوف یاقو  سییه و ق 3155  )متوف نصییراهلل دی ، سیی5ق در اثر وبا3122  )متوف

اهلل تیآنماز اوسط  ۀق در کانان درگذنت و ب د از اعام3132وا  سا  ن 33در  سیرانجام ایشان 

ب  خاک  ضیمالممسن ف در جوار اربت عالم  شانیا  ریبر پ  کانان یرضو نیمممدحسی  دیسی 

 3. 351: 3132 ، کانان فی)نر سپردک ند

ــ۲ ــ1ـ و اقدامات  )ره(یبروجرد یعلو اهللآیتعصر  ی و اجتماعیاسیس بررسـی اوضا   .1ـ
 ایشان

 پایگاه متمرکز دینی برای عبادت، وعظ و ارشاد )مسجد( در منزل شخصی   تشکیل. 1ـ1ـ1ـ۲

ودک بسیاس   در بدارین اوضیاع  و یعاجار و پهلو ۀمقارن با دو دور )رک یعلو اهللآیت  زندگ عصیر 

و  هاو اجاوز 1در کانییان با اسییتاادک از ضیی ف دولت عاجار  3ها گروک نائب همچهین پیدایش .اسییت

 و 1عالمان دیه  ب ی و یهایریخاقان حاکم بر عصیر رضاخان و سخته  جوّآنان،  یهایدرازدسیت 

 و سیب  ادر ، و اجتماع  اسیامان سسناب اریبسی  اوضیاع در ایشیان  اا ، سیبب نید    یعلم یهاحوزک

 هانهانیب شیاز پ شیب  ناوک ب با اوج دیهر، عبارت ب  زدنبپرداز ی اندیشۀ اسالم هامرزبان  از حوزک

 نینیید ک  ا جادیا  سیییدگرد  نوعت ، یدورک از سییهت ب  مدرن نیگذر ا زیو ن عصییر عاجار ۀدر جام 

  افناز این روی، نیدز   ونیروحان  سیهت  ازاتیکاهش امت زیو ن شیان  یباعث ناوک اف ار دگراندامر، 

   . 3111،  خانی)ولب  وجود آمد  تیدولت و روحان نیب عمیق 

ضی ف و انمطا  دولت عاجار و خاقان حاکم بر عصر پهلوی،   برای مقابل  باعلوی)رک   اهللآیت

رنگ نیدن نقش پویای مساجد در این دوران، سبب ند اا ایشان ب ونهد با اش یل، یک کانون  و کم

 مسجد»مهد نوندز زیرا امام کارکردهای گوناگون آن بهرک )همچون مسیجد  در مهز  از  متمرکز دیه 

نخسییتین پایهاک عبادی، آموزنیی ، سیییاسیی  و اجتماع  در جام ۀ مسییلمین نییهاخت  نییدکز و از     
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اوان ب  مواردی مانهد کانون عبادی، مرکز نشیر دانش، نهاد سیاس ، پایهاک  م  کارکردهای مهم مسیجد 

 یهاتیف الغیر از شیان  یا . 51یییی25: 3113فراهت ، )« کرد ابلیغاا  و مرکز خدمات اجتماع  انیارک 

نیز اهتمام خود   نماز جماعت در مهز  نییخصیی ۀاعام ب وع  و ارنییاد س، یاعم از ادر   خودعلم

نماز   طوالن یهاهم در صف خبهدانیزمستان و  یاعوا  عموم، مردم در سیرما  بر اسیاس و  ورزیدک

نخص  خود ایشان در مهز   ،در حقیقت . 312: 3112، یدی)جمش کردندم  تدااع شانیجماعت ب  ا

خوان  در ایام عزاداری ممرم و صار برگزار کردک و نقش بسیار مهم  مجالس وع  عموم  و روض 

   .در اربیت دیه  و مذهب  مردم کانان دانت  است
 مرکز آموزش عالی و فرهنگی )حوزۀ علمیه( در منزل شخصی تشکیل  .۲ـ1ـ1ـ۲

 ۀ)رک  و مدرسیی هیمدرسیی  امام خم   هیکانییان   علم هاکیپا گرفتن دو و عرار  خاقان رضییاخان

خود را در  یهاتیف العلوی)رک ،  اهللآیتاا سیبب ند   ،آعابزرگ در دسیت وزارت فرههگ وعت 

 خینییی اهللآیت دیبا اب  زمانعلمای بزرگ کانیییان، هم ی مداومهابا پیهیری مهز  انجام دههدز اما

ن این پس گرفت باز بر  السلطه  مبهعوام و م ااب  با این نهرش ب  3123در سیا     خالصی  دممم

  این امر مصییادف با امر ممقق نییودز اما متأسییاان نیا  پس از مدا، سییبب نیید  علم هاکیدو پا

 را وداع کردند  فان دار ایشیییانب د،   اندکعلوی)رک  بود و  اهللآیتواپسیییین روزهیای حییات   

در مبارزۀ عمل  با موانع سیییاسیی  و   علوی بروجردی)رک  اهللآیت . 11ییییی21: 3113ان، ی)ابرّائ

در ای  کوند اا مهز  نخص  خود را ب  انجمن عال  علوم و حوزۀ علمیم  اجتماع  عصر خود،

سا ، کرس  ادریس اش یل دادک و نصت مدت کهد و در آن، ب دنیای اسالم بد  فرههگ آن روز 

ام آیات عظ مانهدای  آموختهان برجستکهد و دانشعقل  را در آن ادریس م  دروس علوم نقل  و

 رضا آعا، نیخ عاسم کبیر عم ، حاجاهلل فقی  کانان خلیل مممدحسیین رضوی کانان ، سید  سیید 

  31.از اندیشمهدان و عالمان دیه  را پرورش دهد احمد وثوع  و نماری دیهر مدن ، سید
ی ایشان هاتشکیل پایگاه حل و فصل اختالفات، شکایات مردمی و رفع نیازمندی. 3ـــ1ـــ1ـــ۲

 در منزل شخصی 

پایهاک ابلیغاا  و مرکز خدمات اجتماع  استاادک کردک و اااق عهوان ایشیان از مهز  نیخصی  خود ب    

ی مردم  اعم از مواردی چون ارث، مشیی الت هاب  اختالفات و نیی ایت برای رسیییدگ  ایکویژ

 .اندکردکم  ، از فقرا و مستمهدان نیز دستهیریهمچهینو  در نظر گرفت خانوادگ  و مال  
 علوی بروجردی)ره( اهللآیتتحلیل و بررسی شخصیت علمی  .۲ـ1ـ۲

علم   جایهاکضروری است ، ی)رک بروجرد یعلو اهللآیت  پژوهش علم ۀهیشی یپ  از بررسی  شیپ

 اختصار بررس  نود:  ب  علمیۀ کانان در عصر ایشان حت حوزۀ 
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 علوی بروجردی)ره( اهللآیتدر عصر  کاشان هیعلم ۀحوز .1ـ۲ـ1ـ۲

 یهابردک و حوزکم  از نظر سیاس  و اجتماع  در دوران انمطا  ب  سر عصیر عاجار رغم ایه   ب 

در  کانیییان  یعلم ۀحوز اوان نقش ارزندۀنم  ، رونق چهدان  ندانیییت ،در این دورانعلمی  هم 

سیییزدهم و  یهاندر آغاز عر  را نادیدک گرفتز زیرا فرههگ و امدن اسییالم قیگسییترش و ا م

ب    اوجه در کانان و ب  اسیو س  تیسامان امهدلیل اوضیاع ناب ب هرچهد  چهاردهم هجری عمری

ی علمی  هاکمهاجرت کردک و حوز اتیب  عتبات عال ی بزرگسییبب نیید ک  علما  ،علم و فرههگ

مانهد  بزرگ  شییمهدانیب  همت اند یهجر زدهمیدوازدهم و سیی ۀدر اواخر سیید  ز ولخال  نییود

م در نمار مراکز مه  و فرههه  علم تیکانان هم از نظر موع  ۀسبب ند اا حوز  عنرا نیفاضیل 

 یراب اتیعتبات عال یهاحوزک آموختهاناز دانش یاریبس ک ی ا گونز ب خوش بدرخشید  یحوزو

در   مرحوم عالم  اهران ک چهانز 33نییدند کانییان  یعلم ۀحوز  ، راه و نقل  عقل ومعل لیا م

از اهل   روهنام گ،  کانان فی نراهللحبیب مال لباب االلقابب  نقل از ال رام البررک و نقباء البشیر  

ب  زمان ما از  کیدهد کانییان اا نزدم  برد ک  نشییانم  چهاردهمو سیییزدهم م قو  را در عرن 

و کانیییان در ردیف مرکز  افتیرواج  ها نراع ۀلیوسیییقو  بودک و ظاهراً علوم م قو  ب مراکز م 

 . 223و  511: 3132، ی)مطهرفقهای طراز او  نییی   و عطب علم و فقاهت عرار دانییت  اسییت  

خاطر ب  تیمرج  انیخود را از آغاز اا پا  میدارج علم   هم امیام  ی)رک بروجرد یعلو اهللآییت 

  گذر بابا ول ۀ  سییابق و مدرسیی )سییلطان  هیامام خم ۀدر مدرسیی، کانییان  یعلم ۀبودن حوز  غه

م این عال  ا ال رند و یبرا  کانون مهم  رک ، هی)امام خم سلطان ۀمدرس ند و در حقیقتگذراند

مممد نراع  و حاج مال  ، حاج مال32میرزا ابواراب نطهزی گ  مانهداسیییتیادان بزر . بزرگ گردیید 

در نمار حسیین مجتهد کانیان  و نیمار دیهری از علمای برجست  در آن ادریس کردک و    مممد

 ز221: 3131ضییراب ،  کالنتر) ین مدارس علمی  در عرن سیییزدهم و چهاردهم بودک اسییت ارمهم

   . 332 و 52: 3112،  عاطا
 استادان  . ۲ـ۲ـ1ـ۲

، ل لما ا خیعبدالغاور )ن خی، ن مممد نراع مال ممضیر استادان گرانقدری مانهد  ک علوی)ر اهللآیت

اهلل و حبیبمممداسماعیل ممالا  و احمد ابیان   ،23، آخوندکانی  31یاسیدآباد  نیالدجما  دیسی 

 فی نراهللحبیب مالرا درک کردک و بیشیتر زمان امصییل خود در فق  و اصو  را نزد    53سیاوج  

ان ین استادان ایشارمهمدر ایهجا ب  س  ان از  .اندل آمدککردک و ب  درجۀ اجتهاد نائکانیان  سپری  

 نود:  م  انارک
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  شریف کاشانیاهللحبیب مال اهللآیتالف. 

و امصیالت خود را نزد حاج سید حسین کانان  ند ق در کانان متولد 3232ایشان در سا  

ک   اان پرکاری استوی در نمار مصهّ .گرفت کانیان، اهران و عتبات عالیات فرا  و دیهر فقها در

 .ادب ، رجال  و ااسییری از خود ب  جای گذانییت  است  ییییاثر علم  در علوم مختلف فقه  331
دیوان و  اسییرار ال ارفین، مغانم المجتهدین، ۀ الشییهدااذکر، عوامیس الدرر،  جلد 32) مهتقد المهافع

ب  خاک  افروز دنت فان  را وداع کرد و در مزار ق دار3121 . وی در سیا  از آثار اوسیت  انی ار 

نیخ  اوان ب  آیات عظامم  آموختهان ایشاناز دانش . 333: 3132)نیریف کانان ،   سیپردک نید  

، حاج نراع الدین نیخ مممد غروی کانان ، میرزا نهاب، ۀابوالقاسم مش ا خینی ابوالقاسیم عم ،  

 رضامممد میرسید ممالا ، آعا حسین بروجردی، میرزا سید مممد علویکانان ،  مصیطا   سیید 

 فخرالدین مدن ، سییید عبدالرسییو  یثرب ، مال عل  نراع ، میرسییید مجدالدین میرزا یثرب ، حاج

 . 32ی31: 3112)عاطا ،  انارک کرد مممدحسین رضوی و جم   دیهر امامت، سید

 حاج مالمحمد نراقی اهللآیتب. 

ق  از علمای بزرگ عرن 3235 )متولد پهجم صار حاج مالمممد نراع  ملقب ب  عبدالصیاحب 

احمد فاضل نراع  کسب فیض کردک و از او اجازک دانت   سییزدهم ک  از ممضیر پدرش حاج مال  

 نامل ق  بودک و آثار وی3213، متوف  نیعوانصاحب کتاب وی داماد میرزا ابوالقاسم عم  ) .است

، )رسالۀ عملی   المؤمهین ابصرۀ، التوحید در ح مت اله  انوار، مشارق االح ام، مراصد در اصو 

مثهوی اخلص کردک و « صاحب». وی در ن ر است و... مهاسک حج، نرح حدیث رأس الجالوت
ایشان اعجوبۀ دوران خویش و متول  و مدرّس مدرسۀ  .ست ک  ب  طبع رسیدک استاثر او صاحب

 الدین، سیییدجال  فخرالدین و میرزا ارین نییاگردانش فرزندان ایشییان میرزاسییلطان  بودک و مهم

وی  .مممد علوی بروجردی بودک است سید اهللآیتحسن امام، و نیز مممد مممدحسیین و سیید  

: 3112عاطا ، ) ب  خاک سپردک نددرگذنیت و بدن مطهرنیان در نجف انرف    3213در سیا   

311 . 

 شیخ عبدالغفور مشهور به شیخ العلماج. 

 نییخ عبدالغاور فرزند نیخ ابوالقاسم از علمای برجستۀ کانان بودک ک  در نزد حاج مال احمد 

مممداق  پشت مشهدی کسب فیض کردک است  فاضیل نراع ، نیخ مراض  انصاری و حاج سید 

ق درگذنت و در مزار نیخان عم دفن 3123ال لما بودک و در سا    نییخ  و در کانیان مشیهور ب  

   . 213: 3131ضراب ،  کالنتر) ند
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 علوی بروجردی)ره( اهللآیتعلمی و ادبی آثار  یو بررس لیتحل .3ـ۲ـ1ـ۲

االصو   ۀیبر کاا ی ها یحانند از: اعبارت علوی بروجردی)رک  اهللآیت ااتیاألارین آثار و از مهم

 مالوان االخ ۀلیرسال  وس، یحائر ی طباطباالمسائل  اضیر،  آخوند خراسانال باد  ۀریکخ ۀرسالو 

در س    در فقای  مهظوم ،شانیآثار ا هریاز د نیز همچهاندت نون یانصار خینم اسب   واهللحبیب

،  عرب ب  زبان در نمو  یالا،  ب  زبان عرب انیو الب  در فن الم انای  مهظوم،  جلید بی  زبیان عرب   

 ،انیاالعال لماء و خیمواد اار  ف ۀیو ال رب ۀیاالنی ار الاارس  وانید .فق ، اصیو  و ادب عرب اسیت  

 ک:ن) است شانیآثار ا ریهم در نمار سا ااریخمادکدر ای  مهظوم،  یعمل ۀرسال ، یال انیور   المراث

، ب  م رف  اختصاردر این مقا ، ب  . 511یییی512: 3131،  ضراب ز کالنتر351: 3132،  کانان فینر

   نود.م  هریک از آثار ایشان پرداخت 

 آثار ادبی  . الف

 هیالنحو بالعربعلم  یف ۀیالف ه

 و دراسییت  تینییامل هزار ب بودک و  نمو )دانش خصییوص ادب عرب  موضییوع این الای  در

 مجرورات پرداخت و بخش مرفوعات و مهصوبات نموی در س   لب  بررسی  امهات مسائ  قتیحق

 کیر، یخواههدگان بص یاذکر و پهد و برا هدگانیجو یبرا ندک ک  انیب  یالا نیا ۀدر مقدم .اسیت 

ک  از  استای  سرآمد و مهظوم هرید یگوهرها ۀک  از هم ستا یگوهر .ابصیرک و هشیدار است  

ۀ نامانیدر پا انیسالمت . 33یییی31: 3113، یعمصر انیسالمت) افضل و برار است یدهایمروار ۀرنت

 یعلو اهللآیت ینمو یۀاز الا تیب 351 قیو ا ل  یخود ب  نییرح و امشیی  کارنییهاسیی  ارنیید  

 میو اهظ  یجلد اه کیو مباحث مذکور را در عالب   )رک  در خصوص علم نمو پرداختیبروجرد

 یبرا) اندآوردک شیخو یدکتر ۀدور ۀرا در عالب جلد دوم در رسیییال  بالغ یۀکردک اسیییت و الا

 . 5: 3131، همو نک: شتریب حیاوض

 العربیهعلم البالغت ب یف ۀیالف ه

 نرح است:   نیبد  مدرس  سلطان  خط هایفهرست نسخ  کتاب در  یالااین  مشخصات

، 333، ش1، ص، پیشینق، فهرست3132 لفؤم ۀ ، نسخبالغتعلم) سیید مممد علوی ۀ یااللا»

 ۀخود دربار یدکتر ۀدر باب او  رسییال انیسییالمت . 23: 3112،  ارمرغی)ط «23، ش13، صیج ار

و  ،لم بالغتع دربارۀ  اایبر کل  مبهاند ت نون  ماایاوض یبروجرد یمرحوم علو  بالغ یۀنیرح الا 

  علم م ان فیو مراجع بالغت و ا ر هامخلّ آن وبیو ع و انواع آن دو در باب فصییاحت و بالغت

 ...صدق و کذب و دربارۀعلما  یو مطابقت آرا س یمقاصیدق و کذب و   انشیا، خبر، قت، یحقان، یو ب
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 اندت نون تیهزار ب نیبر ا  یواف لیو دال  یکاف ۀهمراک با ککر امثل  نرح مبسوط شانیا .نیود م  بمث

 . 13: 3133، یموحدز نیز برای اوضیح بیشتر نک: 3ی5: 3135، یعمصر انیسالمت)

   هیالعاشور یالمراث ه

ک  در مدت  بیت است3133 اب  یو نامل چهل مرث شانیا ی ادب اثر در نیمار نیاه ارها   نیا

نخست  ۀدیعص شانیا .اند)ع  سرودکنینهادت امام حس ۀماک ممرم هر سا ، دربار ۀسا  در ده 31

در  3152را در ممرم سا    انیپا ۀدیو عص تیدر عالب هشت ب 3112سا   یرا در نیب عانیورا  

البت  باید ککر نییود ک  در نامۀ خودنونییت   . 212: 3112،  میصییم) انددکسییرو تیب 55 عالب

بیت ککر ندک  3111علوی)رک ، ا داد ابیات مراث  ال انیوریّ  موسوم ب  ارب ین ال انوریّ    اهللآیت

در فهرست نیز  . 3133: 3111)مرعش  نجا ، اند ت بیت دانسی  511و لواحق این اثر را متجاوز از 

  عرب ۀانیو ادب واین یۀمجموع  چهل مرث»دک است: ماثر آ نیمشیخصات ا  ۀدربار  خط یهانسیخ  

 یدر باال هدکیسرا .ق سرودک ندک است3152اا  3112 یعانورا یهاممرم و نیب  یهاک  در ده 

عد » ۀاامام مجموع  را جمل خیااران، یو در پا کخود را ککر کرد شیسیییا  و روز سیییرا ، یهر مرث

بار  کی نونت :خود را  یهادو بار سرودک یو .اسیت  3152دانسیت  ک  مطابق سیا     « المراث  انته

از جمل  ،   در مقدم  گات  ندکچهان وانید نیانی ار خود ک  ا  وانیمتارّق در ضیمن د  صیورت ب 

رحوم م .کانان است یج ار ۀندک و اکهون در کتابخان بردک رونیاست ک  از مدرس  ب ی هانسیخ  

سییرودک بود،  ارشیک  پای  گانچهل دیق سییرودک و ب  عصییا3151در سییا   یهرید ۀدیعصی  یعلو

 ۀدیبدون عص  مراث نیا .وجود ندارد  مراث ،دوم ریدر امر  او آمدک، ول وانیملمق ساخت  ک  در د

ندک را الماق ۀدیکامل است و عص 213 ۀنمار ۀنسخ .است دکیدر زمان ناظم ب  چاپ رسی ،  الماع

لغات   افزودک نییدک و برخ یاوسییط و  اایمش نسییخ ، ابها ق، در3152لف، ؤنسییخ، م . ...ندارد

 کدیب  ثبت رس  یدر آغاز هرکدام، در حانیی زین ها یمرث ۀنیمار  .انددکمشی ل در کهارنیان م ها نی   

زرد،  یمقوا جلد .ارزنییمهد ۀنسیخ  تاسیی  دار و چهار برگ او  آن خالنسییخ  خط کاغذِ .اسیت 

ز نیز برای 232ی231: 3112،  ارمرغی)ط ...متر سانت 21×35 .سطر 21 .برگ 23 .رکیا ۀعطف پارچ

 33. 2اا: بروجردی علوی، ب نهاخت بیشتر نک: 

 انیالعلماء و االع خیمواد توار یف ۀیالعربو ۀیاالشعار الفارس وانید ه

و ق 3153است ک  در سا   یسی  جلد  ۀمجموع کیدر عالب  یبروجرد یعلو اهللآیت وانید

ی وفات و هاااریخمادک عصاید، مراث  و  ، حاویمجموع نیا .است افت یب د آن نهارش  یهاسیا  

است  اا هههام وفات ایشان 3131ن ات ارزنیمهد ااریخ  مشیاهیر، رجا  و اعالم کانان از سا    
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نیییرح حا  و  توفا ااریخمادکککر ب   بزرگان نیا شی)رک  ب د از مدح و سیییتایعلو اهللآیتک  

. ..بسم اهلل الرحمن الرحیم»این مجموع  با عبارت  جلد نخسیتین  .پرداخت  اسیت  شیان یاز ا کیهر

 و ماب دک فهذک سییوی ما انشییأا  ق 3153) لتاریخ متوفین ف  هذا ال ام اما ب د فهذک عط ات حاویۀ

 وانید دیااز عص  برخآغاز ندک و « ...ف  رسالتین اخریین المجموع من التواریخ ۀف  سیهین السابق 

شان در ادب  ایک  بیانهر نبوغ علم  ککر ندک  فارسی  صیورت ب هم   و برخ  ب  زبان عرب ایشیان 

صام ، جلد  212جلد او  دیوان ایشان  .زبان عرب  و فارسی  و اطالعات ارزنیمهد رجال  است  

 شانیاصام  مخطو  استز  311صام  است ک  درمجموع  332سیوم   صیام  و جلد  331 دوم

 نیخود با عهاو دیاز عصییا یب  نییمارمرعشیی  نجا )رک ،  اهللآیتدر نامۀ خودنونییت خویش ب  

  ینوع ۀدی  و عصتیب 21)  یکوع ۀدی ، عصتیب 11)  یوالئ ۀدی ، عصتیب 311) االدب ۀیالم ۀدیعص

بودک « ضیای »اخلص ن ری ایشان  . 3133: 3111،  نجا  )مرعشی  انددکانیارک کر  زی  نتیب 25)

 است.

 51ابمر زییادی دانیییت  و بیش از   33ایاریخ میادک علوی بروجردی)رک  در سیییاختن  اهللآییت 

سرودک است ک  همه  ب  ااریخ وفات  13 نیریف کانان  اهللحبیببرای اسیتاد خود مال  ااریخمادک

  ف» ،«جهات ن یم دخل اآلن»، «الف الف سییالم و امی »اوان ب  م  ایشیان انییارک داردز برای مثا ، 

  نرح . 331: 3132،  کانان فینرز 1ی3: 3153، یبروجرد ی)علوانارک کرد  ...و «الجه  أس ه 

 خیاارب  خط خود در کتاب   نراع دینه ۀپس از کشف جهاز یبروجرد یمممد علو دیک  آعا سی 
ت و ب  عابل اوج  اس اری، بسنهانت   و فارسی   ب  نثر و نظم عرب نیاالعاظم من الم اصیر  اتیوف

  ف ل یغ کو عد عتلو دیالشه  ظهور جسد المبرور المغاور آعا عل خیاار  ف»دک: نی  ککر لینیرح ک 

 ۀبدوک و القو ۀمن البلد م روف دکیب  ۀمزرع  ال الیو حملوا ن شیی  ل 3113سییلخ رجب المرجب 

ء االمر ثم زرعوک الخاا  یحوالو آثار و اما فوع  و و  ب ر بال ماء ثم طمسیییوا الب ر  ب  ف ایملاوفیا بث 

العراز البلد مع الوازم ا  فأخرجوک من الب ر و حملوک ال 3111ممرم المرام  ۀغر  اظهر اهلل جسدک ف

 نیسیییمممد ح رزایآعا م  المبرور ال الم الربان  یجهب عبر اب  اعوام ف ۀو االکرام و دفهوک ب د سیییه

 «...طاب ثراک

  3113) سیلخ رجب بود ز سا  غاران  نیهب  

 

   عامت آن سیییرو روانکی  درافتیاد ب  چ    

 عییدر عییال  فهم و خرد، آعییاعل بیمیر   

 

 دوران دیییعییالییم عییامییل فییرزانیی ، وحیی 

 ثینیامرد خب  رتیاز مردم بیدسییی   جم  

 

 عییدوان  ریچو بیی  ا دشیییبهمودنیید نیییه 

 

 

 نیغافل از ا ، را بههاتهید ب  چ   جسیییدش

 

 راز نهان نیا نیییود م انیاالمر ع خرآکی  
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 ب  درآمد از چاک وسیییفیالممید کی     هلل

 

 خود گشت روان ۀک  ب  کانان زدینی ر ا  

 

 

 بود مشییی یات اهش فاعد مصیییباح روان   ماک نی  چو برآمد اافسوس ک  از چ   ول

نییدش  نیآمد از او نییهر وز مشییرف...  

 خیاار

  3111)نیز چ  درآمد و کانان از او مشرف ب 

  253ی221: 3132،  نراع)  

و   و جبر و ادب فارسیی اتیاضیییفلسییا  و ح مت، ر،  هیدر علوم دعالوک بر ابمر  شییانیا

و اند دکبو  و عرب  در ادب فارسیی ی سییرا یدر نییمار بزرگان مرثو  بودک رینظکم یاسییتاد ، عرب

  نهاختسبک  اجمال  در بررس .است)ع  نیامام حس یرثا رد شانیا یهااز سیرودک  یادیحجم ز

سییزای  برخوردار های فارسیی  خود از ابمر بهرچهد در سییرودکاوان گات م  ایشییانآثار مهظوم 

تری بیش یو لغو  و ا لف زبان  فه یها و آراسیته   ادب یها یاز آرای عرب  هادر سیرودک  ،بودک

اوج   کالم و  لاظ شی، آرا عرب ۀو پرطهطه لیاسیییتاادک از لغات ثقک  ای  گونی انیدز بی   دکبهرک بر

نقل ندک، ان ار  ک  ی است اا جا شانیا  عرب یهانیاخص سیرودک   یها ژگیفراوان ب  لا  از و

  مراث  م هانهاخت  استز اما در بررس 13ارنیو دلهشی  بااریعرب هم ز یاز بلغا  حت شیان یا  عرب

و در عالب حماسیی  برای  21 و عاطا  زبان احسییاسیی بیشییتر این مراث  با  اوان گات ک م  یو

از   موارد مذکور، حاک  همه و مخاطبان بودک ۀاحسیییاسیییات و عواطف صیییادعیانی   ختنیبرانه

 .است )ع تینسبت ب  خاندان اهل ب شانیا   و ارادت علب پاک و صادعان ساساتاح

 اصولی هفقهیآثار ب. 

 منظومۀ فقهی ه
 ی  از فق  امامی  ب  عرب هابررسیی  باب)رک  در این مهظومۀ فقه ، ب  علوی بروجردی اهللآیت

ی متقدم ک  در میان فقهاای  ، ب  گوننونت فرد جموع اثری بسییار نایس و مهمصرب  پرداخت  و درم

بیت و  3111این مهظوم  بالغ بر  .دیدک نیدک است  و متأخر، مهظومۀ فقه  با این گسیتردگ ، کمتر 

الجماعت  است ک  با  ۀ)اا مبمث صال ۀالصال و طهارتمشیتمل بر امام اح ام و فروع دو کتاب  

نییروع نییدک و ب د از مدح « بسییم اهلل الرحمن الرحیم»عبارت  ابمر خاصیی  ب  نظم درآمدک و با

 . 2ی3: 3122علوی بروجردی، نک: ) آغاز ندک است بر اکرم)ص پیام

ب اسییم کتا ااریخمادکب     همبالجوهر المهظوم اکا ختمت مهظوم  )بیت پایان  مصییرع او  در 

فتواهای آن بزرگوار در مهظومۀ فقه  بیشتر مطابق با  .ق  انارک ندک است3122) ومالمهظ بالجوهر

نظر مشیهور فقهای امامی  مانهد نیخ ماید، نیخ طوس  و سید مراض  استز البت  در برخ  موارد  

شییتر برای اوضیییح بی) انددکهم آرای خود را با اندک  اااوت و اختالف نظر با سییایر فقها بیان کر
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 . 331: 3131،  کانان یم تمدز 1: 3111،  عاطا نک:دربارۀ فتاوای ایشان 

از از ناگردان ممت شیان یگات ک  ا دی)رک ، بایعلو اهللآیت  و فقه یف ر ۀویخصیوص نی   در

آن بزرگوار در همان عصر  لیبودند و دوران امص  احمد نراع فرزند مال  مممد نراع مال اهللآیت

 ربودک است و د  اصول کامالً  رونشان، یا  روش فقه نیابهابر .ند یسپر 32 اا ر اصول ۀانیاع 

)کتاب، سهت، اجماع   ینییرع ۀاز ادل ا اجتهاد و اسیتهب ، یهریاصیول  ۀنیاخصی   نیارمهمقت، یحق

 .ددانهم  آن را حرام ونیک  اخبار درحال ،دانست  یرییاخ ای  هیرا واجب ع هااسیت ک  آن   وعقل

 ۀومهمانهد مهظشیییان، یماندک از ایجادر آثار ب ،  عالم ربان نیا  فقهنظریات  و ایاوج  ب  فتاو با

 ضایرو  یانصار خیمرحوم ن م اسب بر شانیاوسیط ا  ،نهانیت  نیدک    و حوانی  ، رسیال   فقه
 طیالشرا جامع یو مجتهد  اصول  هیفق شیان یک  ا دیآ برم ی طباطبا  عل دیسی  اهللآیت لئالمسیا 

فرد نظر خاص و مهمصییرب   و اح ام فقه  مسییائل نییرع   )رک  در برخیعلو اهللآیت .انددکبو

رژیم طاغوا  وجود  با 22نماز جم   ۀاعام متب  طهارت اهل کتاب و حر شانیا ک چهانز اندت دان

ز اندت دانس  عج)عصر  ارات خاص حضرت ولیبودک و آن را از اختم تقد پهلوی در عصیر غیبت  

 یبرا) بودک است یمصادف با ح ومت فاسد عاجار و عصر پرخاقان پهلو شیان یا اتیح ۀدور رایز

 12. 333ی335: 3132،  کانان فیز نر311ی331: 3131،  کانان یم تمد نک: شتریب حیاوض

 المسائل اضیر بر هیحاش ه

 یعلو اهللآیت یۀمشخصات حان ۀدربار  سلطان ۀمدرسی   خط یهافهرسیت نسیخ   در کتاب 

 یموسییو میبن ابراه مممد المسییائل اضیر یۀحانیی»آوردک اسییت:  المسییائل اضیربر  یبروجرد

 اضیرک  بر مجموع  کتاب  یاریمهظم و بس  ق حوانی 3132یییی3232 یبروجرد یعلو  کانیان 

 «...213 ۀنسییخ .درآمدک اسییت ریق  ب  امر3213) ی طباطبا  بن مممد عل  عل فیاأل المسییائل

 . 333: 3112،  ارمرغی)ط

 فرائد االصول یه برحاش ه

، یبروجرد یعلو اهللآیتاسییت ک    اصییو  فق  و ب  زبان عرب ۀکتاب هم دربار نیموضییوع ا

 حیاز عطع و ظن اا ا اد  و اراج یانصار خیمختلف رسیائل نی   یهابر بخشای کپراکهد  حوانی 

نم بن ها ق ب  خط3121 . چاپ سهه ۀمش نسخها در .اا ب .مؤلفنسیخ    .215 ۀنسیخ  .اسیت 

 یموارد، دارا  در برخ  برگ ، حوان 221) صام  253، یزیابر میابراه حاجالطباع   دارن، یحس

 33 .یاعهوک ماجیا ۀطف و لب  و گونییسییر ، ع ماجیجلد ا .اسییت «یمممد الموسییو» یامضییا

 . 331: 3112،  مرغ اری)ط متر سانت 33×23صام ، 
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 االصول ۀیکفا بر هیحاش ه

  ک ککر نییدک االصییو  ۀیکاا   در زمیهۀ علم اصییو ، کتابآخوند خراسییان ااتیاز جمل  األ

 نک:نیز ) اندت ماصییل  بر آن نهانیی )رک ، حانیییۀ بسیییار عالمان  و نسییبتاًعلوی بروجردی اهللآیت

 . 515: 3133، یاستاد

 کتاب المتاجر یه برحاش ه

 یبروجرد یعلو اهللآیتاسیییت کی  اوسیییط    و بی  زبیان عرب    کتیاب، فقه  نیموضیییوع ا

 یانصار  مراض خین م اسببر کتاب  یادیمهظم و ز  البت  حوانی  .اسیت  نیدک   سی ینو یامشی 

گرفت   بر اا آخر اح ام عبض را در اراتیو خ عیو م اسییب ممرم  و مباحث ب ق  اسییت3213)

  دار الطباع ق3111  چاپ سهه ۀمش نسخها در .اا ، بمؤلفنسیخ   .212 ۀنیمار  ۀنسیخ  .اسیت 

 ماجیعطف و لب  ا، یاعهوک ماجیبا ملمقات، جلد ا برگ 321) صییام  215طهران،  اق  مشییهدی

 . 321ی331: 3112،  ارمرغی)ط متر سانت 12×23صام  متاجر ،  131)از  صام  223 ، یاعهوک

 کتاب الطهاره بر هیحاش ه

 یعلو اهللآیتنهانیییت  نیییدک اسیییت و   بودک و ب  زبان عرب  کتاب هم فقه نیموضیییوع ا

نسخ  .211 ۀنسخ .اندت نهان یانصار خین طهارتل کتاب یمختصیر بر اوا  یۀچهد حانی  یبروجرد

طهارت، زکات، خمس و  یهاق، نییامل کتاب3113  چاپ سییهه ۀمش نسییخها دراا،  ، بمؤلف

،  ارمرغی)ط متر سانت 5/12×5/23 صام ، 1سر ،  ماجیبرگ ، جلد ا 215) صیام   531صیوم،  

3112 :331 . 
 علوی بروجردی)ره( اهللآیتمعاصران . 4ـ۲ـ1ـ۲

 علوی)رک  در کانان اهللآیتدر عصر ای  وجود ایه   عالمان بزرگ و فرهیخت نیایان ککر است با 

 فخرالدین نراع  میرزاز افرادی مانهد انددک، ایشیان مرجع عل  االطالق مردم کانان بو اندت زیسی م 

 ، ح یم و مجتهدمول  مممدحسین مجتهد کانان ، مال مممد کانان  جونقان ، نیخ عم   ۀ)نو

اوان را م  اهلل ال ظم  آعا میر سییید عل  یثرب )رک آیتاهلل مال عبدالرسییو  مدن  و آیت 22اصییول 

راب ، ضی  کالنتر)برای اوضییح بیشیتر نک:    اندآن عصیر بودک  ۀبرجسیت  یدر نیمار فقها نام برد ک  

ز 331ق: 3115،  کانان یرضوز 31ییی51: 3112،  عاطاز 12ییی21: 3112جمشیدی، ز 212: 3131

و  23ییی35: 3112سلمان  آران ، ز 3111ز مدن  کانان ، 211: 3111 ، ز عاطا3ییی2: 3112مدن ، 

325 .   
 5۲علوی بروجردی از دیدگاه دیگر بزرگان اهللآیتمقام علمی . 5ـ۲ـ1ـ۲
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 شاگرد ایشان ی)ره(رضو نیحس دیس اهللآیت ه
ب ،   زبان عرب حسین رضوی)رک  سیید  اهللآیتعلوی بروجردی)رک  از زبان  اهللآیتاوصییف  

کو   و السییهد االلم  یاالوحد دیال انییان السیی ءمن علما»  اسییت: دنیجالب اوج  و نییه اریبسیی

لهظم ا بیو الذوق الغر بیال ج الاهام صیییاحب الما  میعلم االعالم المجتهد ال ل ۀاریالط ۀمیالقر

 ریالهواق و السیییاسییی ریالهمر ال الم و المبر الاخام الهمر ۀال لوم الم روف  ف ۀظومات المألوفللمه

رکن  و قیالمتالحم المتالرم الذحاراس اسیییاس التمق میو ال اریالبمر المتالطم السییی اقیالز لم اقا

 لیل ال مثالطمطاح و المغرب صلیالضرام السالح ابوالا  المسیام الصیالح و الهق    الهق قیالتدع نیرک

  اللوزع میاالبلالمرمل المسین الخط البسور   میالرعاح الرباح المرمل المبر بر الصیهم  احیالرواح الر

الموفق المجتهد  القالس بیاالد ء الذواس الشییرنبث الخث م الدوسییک المهشیی بیاالر  القدوسیی

ادام   الصمدان  الربان یالموسو یال لو یالمممد  ال انیان  یمممد البروجرد دیاالعا السی  دیالمؤ

 ازاهلل علوی را  زیرا ایشان آیت ز 232ق: 3115،  کانان یرضو) «...افاضیاا  و اعوام افاداا   امیاهلل ا

ای جونییان و دارندۀ علم دارای عریم گاه  باهوش و بانبوغ، المان کانییان و یهان  سییرور و ا ی ع

، صییاحب حاظ  عجیب و کوع  اند و در وصییف ایشییان اوصییاف  مانهد مجتهد عالمدانسییت  بزرگان

ی م روف، های نییهاخت  نییدک در علوم و دانشهای کهن و سییرودکهانییهات نسییبت ب  سییرودک 

، دریای خرونان عجیبای کخردمهدی کارآزمودک و مصیلح و نویسییهد  ،اندیشیمهدی دانا و بلهدمراب  

ی پاک و دعت، نمشیر پیوسیت ، پای  و اسیاس امقیق، سیتون استوار ایزنهری و   همروان و دریای  ب 

کههدۀ سخهان، نادمان، بارحمت، نی وکار، ان حق و باطل، غربا نیدک و مسلّح، داور می آراسیت  و آخت  

 ند.ارا برنمردک خوش خط، نجاع، دانا، مبدع، ادیب  موفق و االنهر

 شیخ آقابزرگ تهرانی)ره( در طبقات اعالم الشیعه اهللآیت ه

علوی بروجردی)رک  از حیث سییا  و ممل  اهللآیتدر این اثر برجسییت  نیز ب  م رف  اجمال  

ا عهوان علوی ب اهللآیتاز اش نویسهدکو وفات، استادان و برخ  از آثار ایشان پرداخت  ندک و  اولد

 ،33ج :ق3212ت )آعابزرگ اهران ، کردک اسییی مدرس جلیل و مرج   عالیقدر یاد ،عالم فاضیییل

351 . 

 مرعشی نجفی)ره(الدین شهاب العظمی سید اهللآیت ه

 )رک یبروجرد یعلو اهللآیت)رک  هم ب  نام  نجا  مرعشیی اهللآیتدر مسییلسییالت اجازات  

 مال اهللآیتآموختهان دانش نییمارنقل نییدک ک  در شییان، یا  اجمال  از م رف ریانییارک نییدک و غ

 درای  ک  از حسهات زمان و اعجوباند دکآور شیان یو در وصیف ا  دکبو  کانیان  فی نیر اهللحبیب
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روان در   طب  یو دارا   یال اا  عل  یعلوم )حانییی  و حا  )مهظومیات  و میاهر در برخ   باد

 انددکبو لباب االلقابدر کتاب  فی نییراهللحبیب اسییتادش مال یدر رثا ژکیوب  دیسییرودن عصییا 

 . 323: ق3233،  نجا  )مرعش

 حاج آقارضا مدنی)ره( یالعظم اهللآیت ه

بودک و در فراق و اراما   شانیاز ناگردان ا 3133 یمتوفا  مدن حاج آعارضیا   ال ظم اهللآیت

 لیو فضییا مهبع آداب،  حق، مخزن اسییرار علوم اله تیمانهد آ  را با اوصییاف شییانیاسییتاد خود، ا

 ، دهر در ادب عرب  یبویسیی،  خاک ۀدر سییراسییر کر رینظجامع م قو  و مهقو ، عالم کم،  اخالع

  بمران وسفی خیدر ح مت، چون ن نیو صدرالمتأله ضیهمچون ف،  دهر در لغت عرب جاراهلل

 رد و فرزدق  و اعش  انیکب ۀو نابغ سیالق ؤو همچون امر ثیدر دانش حد یاسیترآباد  نیو مالام

 اندانعاجز و نااو شانینسبت ب  ا  ناعران بزرگ در ادب عرب نیک  ا ی جا اند اان ن ر عربفهو

 . 213: 3112،  میصم نک: شتریب حیاوض ی)برا
 علوی)ره( شیخ المشایخ در اجازات اهللآیت. ۶ـ۲ـ1ـ۲

 :  دادک است ب  نرح زیر  اجازااعظام عصر خویش، و آیات  از علما  ب  برخ یعلو اهللآیت

، همو نک: زین زق3233،  نجا  )مرعشیی  نجا  مرعشییالدین نییهاب دیسیی ب  ی روا اجازۀ

،  عاطا نک:)مممدحسیین رضوی   اجازۀ اجتهاد و روای  ب  نیاگرد خود سیید   ز32 3133: 3111

 نیز ز223: ق3233،  نجا  )مرعشیی  نجا  مرعشی الدین نییهاب سییید ب  ی روا ۀاجازز  1: 3112

 ب  م روف وثوع  احمد سییید، خویش نییاگرد ب  روای  و اجتهاد جازۀاز  3133: 3111، همو نک:

 نیفخرالد دیسیی حاج ب  اجتهاد ۀاجاز ز321، 1ج: 3153، بروجردی علوی نک:) «االسییالم ثقۀ»

 . 323، 1ج: همان نک:)  مدن رضا آعا حاج ب  اجتهاد ۀاجازو   325، 1ج :همان نک:) امامت
 )ره(بروجردی علوی اهللآیت اجتماعی و اخالقی شخصیت ابعاد بررسی. 3ـ1ـ۲

 ک  گات باید، بروجردی)رک  علوی اهللآیت اجتماع  و اخالع  نییخصیییت بررسیی  و املیل در

 .است ودکب عام و خاص زبانزد، وی اربیت  و اخالع  فضایل و دانت  نظیریکم نیخصیت  ایشیان 

 :  نودم  انارک هاویژگ  این از نماری ب  ایهجا در
  سخاوت و ییروگشاده ،تواضع، یفروتن. 1ـ3ـ1ـ۲

 یهااعلیت حت  دیهران با برخورد در را ایشییان، مهشیی  دیوان بر خود مقدمۀ در سییمی   کیوان

 ک  کهد م نقل سمی   ینهمچهز اندت دانسی  روگشیادک  و متین، فروان بسییار ، غریب  افراد و مذهب 

 عل  بن اهللفضل ابوالرضا فاضل سید با را ایشان ک  هههام  و نیهیدک  ایشیان  زبان از را ادب  نوادر
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 دسی دربارۀ سیم ان  : فرمایهدم  جواب در علوی اهللآیت ،کردک مقایسی   کانیان   راوندی حسیه  

 اهللآیت خانۀ درب .نیسییت درسییت بزرگوار آن ب  من اشییبی  اما اسییت نونییت  درسییت ابوالرضییا

 و مرجع و ممتاز عطا و سخاوت در ایشان و بود باز همهان روی بر، سیا   ایام امام در )رک علوی

 و دانییت دیدار نییاعران با ظهر از عبل جم   روزهای در ک ای  گونب  زنددبو عام و خاص ملجأ

 را خود ن ر و ندندم  حاضر جلسات این در هم مهش  و ناصری مانهد کانیان   نامدار نیاعران 

، کانییان  مهشیی ) فرمودندم  بیان را خود نظریات و آرا علوی)رک  اهللآیت و ندکردم  عرائت

 ک چهانز نییدک سییایرین آمدن اعجاب ب  باعث شییانیا ۀال ادفوق عظمت و بتیه . 5یییی2: 3133

 رفتار مجذوب و دادک شییانیا ب  را میکل یموسییا لقب ،او با مالعات از پس انیهودی از  گروه

 . 315: اا ب،  کانان امامت) انددکن شانیا
  کرامت صاحب، اریپرهیزک، تقوا و زهد .۲ـ3ـ1ـ۲

  وادانت اعجاب ب  را مردم ک  بودک ادب و اواضیع ، ورع و اقوا، علوی اهللآیت یهاویژگ  دیهر از

ای  حسه روابط کانان ساکن انیهودی و مردم با و نشدک نیخشیمه   کسی  بر هرگز شیان یا. اسیت 

 یشانا .است ندکنم  دور شیان یا لبان از لبخهد هرگز و خواندک فرا  وین القاب با را مردم و دانیت  

 کرامات و بودک کانییان اهال  امام علبهای ممبوب ک  بودند الشییرایط  جامع نمجتهدا و فقها از

 . 3113، مقدم عباس  نک: نیزز 311: 3131، کانان  م تمدی) است نیدک  نقل ایشیان  از بسییاری 

 فرزند فاتو از ب د ک ای  گونب ز یافت  دست نیز رضا و صیبر  مانهد عرفان  بلهد مقامات ب  ایشیان 

 ربراب در هموارک و کردک نرکت خاکسپاری مراسم در متبسیم  چهرۀ با گذنیت   روزهای مانهد، خود

 تگا باید هم ایشان باطه  نهود و کشف دربارۀ .دانتهد عرار رضیا  مقام در اله  اردۀ و خواسیت 

، روحانیت خصوص در او ندید هایاتمخال و هایسختهیر و رضاخان ورود از عبل هاسیا   ک 

   . 33ی31: 3133،  )عاطا کردند پیشهوی  را واع   این
  بخشش و بذل و یستیزساده ـ3ـ3ـ1ـ۲

 و بودی بروجردی علو مممد دیس آعا  ژگیو نیارنیاخص  از بخشیش  و بذ  و و  سیت یزسیادک 

 خششب و بذ  با و کرد  زندگ  ستیزسادک و زهد با ،بود مرفّ ای کخانواد از ه  یا نیع در ایشیان 

 و مشییی الت حل و خدا راک در را مادر و پدر  مل  اموا  ۀهم ،مسیییتمهدان ب  خود اموا 

 حج رسییا یبرا  حت و نرفت رونیب کانیان  از وعت چیه ک  یطور بز دیبخشیی مردم یهایگرفتار

 . 3112، نبستان خبرگزاری در متول  سادات حرمت با )مصاحب  نشد عیمستط زین
  گیرینتیجه. 3
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 خاسییتهاک و دانش و علم کانون ادریجب  ،راسییتین اسییالم ب  گرایش روزهای آغازین از کانییان

 امدن و فرههگ گسترش در چشیمهیری  نقش هریک ک  گردید اسیالم  جهان بزرگ اندیشیمهدان 

 انشمهدد و ادیب، اله  فیلسوف و ح یم، سترگ فقی  ب  اوانم  میان آن از ک اند ت دانی  اسیالم  

 و عقل  یهادانش امام ب  ک  کرد انارک بروجردی)رک  علوی مممد سیید  اهللآیت اسیالم   بزرگ

  عرب و فارس  ادب، ح مت، اصو ، فق  در علم  ارزنمهد آثار و دانت  اسیلط ، خود زمان نقل 

 ارعاج عصییر با زمانهم بزرگ عالم این علم  حیات ایه   ب  اوج  با .اندت گذانیی جای ب  خود از

 در  فرههه و علم  مهسیجم  و متمرکز پایهاک اشیی یل با ایشیان  ،بودک رضیاخان   پرخاقان دورۀ و

 و ادریس، األیف مانهد ایارزندک خدمات و برجسییت  اندیشییمهدان اربیت، خود نییخصیی  مهز 

 رههگف قیا م و گسترش در سزای ب سهم دیه  مرج یت مقام در مردم نیرع   امور ب  رسییدگ  

این   اجتماع یییاخالع  و علم  اب اد بررس  با اااند دککونی نهارندگان .اندت دان  اسالم امدن و

 ندیشییورانا اا ای فراهم کههدنییایسییت ، زمیه  اربیت  الهویعهوان عالم سییترگ و م رف  ایشییان ب 

 و ههدک ا لیق و اصمیح، نیرح ، بازخوان  را فرزان  عالم این سیهگ گران آثار نیز دانشیهاک  و حوزک

 سایر و برجست  عالم این بهتر و بیشتر نهاخت در پرثمر اما کوچک هرچهد یهاگام، وسییل   بدین

   .بردارند اسالم جهان اندیشمهدان
 مدارک و اسناد. 4

 
 کاشانی)ره( بروجردی علوی محمد سید العظمی اهللآیت: 1 تصویر
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  وجردی)ره(بر علوی العظمی اهللآیت مبارک دستخط :۲ تصویر

 نجفی)ره( مرعشی اهللآیت به ایشان خودنوشت نامۀ در

 
 بروجردی)ره(علوی  العظمی اهللآیت آرامگاه بیرونی نمای: ۳ تصویر
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 بروجردی)ره( علوی العظمی اهللآیت آرامگاه داخلی نمای: ۴ تصویر

 

 هانوشتپی
نجا ، ریاست  مممود مرعش  المسیلمین جهاب آعای دکتر سیید  االسیالم و تدر ایهجا الزم اسیت اا از حج  .3

نسخۀ  و   اش ر کهیم ک  با ما هم اری کردنداهلل علی ۀاهلل مرعشی  نجا  رحم خط  آیت ممترم کتابخانۀ نسیخ 

 ،هاچهین از امام مسییاعدتهم .خط  اجازۀ روای  مهدرج در مسییلسییالت و اجازات را در اختیار ما گذانییتهد 

ر د ک  دنوم عدر آعای دکتر عبداهلل موحدی ممب، اش ر و عدردان  دریغ استاد گرانی ب هاو کمک هاپیهیری

بل    ،)رک  را در اختیار ما گذانتهداهلل علویمربو  ب  آیت خط  نسخ فقط  یک سیا  انجام این پژوهش، ن  ط

اد دریغ استی ب هاکمکسپاسهزاریم همچهین  یغ ن ردند.شیورت نیز در از هرگون  کمک ف ری و راههمای  و م

در اهیۀ برخ  ک  را  ی خارج هاارجمهد جهاب آعای دکتر رضا نجری، ریاست ممترم دانش دک ادبیات و زبان

ز همچهین از جهاب آعای جواد دعیق ریاسیییت کتابخانۀ نسیییخ خط  نداز مهابع این پژوهش ما را یاری رسیییاند

 زاهلل علوی)رک  را در اختیار ما گذانتهد و نیز اک  نسیخۀ خط  مهظومۀ فقه  آیت ممهونیم اهلل صیبوری)رک   آیت

م خط  مدرسۀ امانۀ نیخصی  خود و نیز کتابخانۀ نسخ   ی کتابخاهاخط جهاب آعای افشیین عاطا  ک  نسیخ   

 .و با روی باز و گشیادک از ما استقبا  کردند  غروی )رک  را در اختیار ما گذانیتهد اهلل   و کتابخان  آیتخمیه )رک

، اش ر اندت ی الزم را دانهای جهاب آعای دکتر مدن  ک  در این مدت با ما مساعدتهااز هم اریهم در پایان 

  .اجرکم عهداهلل و من اهلل التوفیق .کهیمم  و عدردان 

 .51ی23: 3115، یناطر نک:نیز  .2

 .3133: 3111 ، نجا  مرعش. نک: 1

کتاب   پاورع ، یاهلل عل ۀرحم  هراناآعا بزرگ  خیمرحوم ن   یطبقات اعالم الشی مهابع مانهد کتاب   در برخ .2

اهلل یتآ المصییائب ۀلباب االلقاب و نخب ۀمیو ضییم یج ار صییبور خیاهلل حاج نییآیت فیاأل  یالطرائف الج ار

 هاا رار مجدد آن زپرداخت  نیییدک ک  ا  عالم ربان نیا   مختصیییر و گزیدۀب  م رف زین فی نیییراهللحبییب مال

مرعشیی  نجا ، ز 313ش: 3113،  کانییان فی، نییر351، 33ج :ق3212آعابزرگ اهران ، ) نییود م یخوددار

 . 221ی223، 2جق: 3233
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 .12: 3135 ان،یک: سالمتن زین ز332: 3111 ، ک: عاطان. 5

 ، دنم رضا حاج آعا ،اهلل خبازبیحب ،ی مممد اوال ، هیام مانهد حسن  ککر است ک  ناعران و مادحان انینا .3

 زادک رجب ل میعبدالرح ف،ینر  عل ، مهش  ه لیحس ض،یمممدج ار عالم  ف ،)ممبوب  یحاج احمد مشجر

 ی هاخیااران ار و مادک شان،یاراما  ا خیاار و  در رثا  ب  زبان عرب  تیب 23 یادکی)عص  فراهت  و عباس ل« بهّا»

 .: مقدم  3135 ان،یز سالمت32، 3ج: 3113 ،یک: ناطرن زیز ن12ی21: 3133 ، )عاطا اندسرودک  هیوز

 .25: 3132،  ز نراع25ی32: 3131،  نک: مدن شتریب حیاوض یبرا. 3

  : ن .    3131 ، هیج رکین ی و بقا ی نوا .1

 .333، 2جاا:  ب ، دوان. 1

 اضیرمراب  کتاب  51کتاب فصو  و حدود    هیعلم اصیو    ۀمهم ۀکتب مطول از   یدوازدک بار  شیان یا .31
حروف ،  اضیکردک و در علوم ر سیرا ادر  یو ادب  یاصول ، یفقه ۀکتب متداول ریو سا خین م اسبو المسیائل  

 ۀاحاط همچهین . 315، 3ج: 3111،  )امامت کانان ابمر دانتهد  و عرب  و سیرودن ان ار فارس  ب یو علوم غر

 نیا بار هجاکپاز  شیمشاء در کانان بود و ب ۀفلسا  ک  مدرس رسم بود یاا حد هایس  بوعل ینیاا او ب  کتاب 

الک ابن م  یالا نییرحدر   وطیکتاب سیی سیاز ادر من یبرا نییاا سیادر و فرمودند ندکرد سیکتاب را ادر

نییدک ب  نییماری از آثار ادریسجدو  زیر در  . 313 اا: ب،  انییانز امامت ک13: 3133، یموحد) ار بودآسییان

 .نوداوسط ایشان انارک م 

 موضوع ندکنام آثار ادریس ردیف

 خارج اصو  فق  میبن مممد رح نیمممد حس خین فصو دورک  32 3

 فق خارج اصو   ی طباطبا  عل دیس المسائل اضیردورک  32 2

 فق  یممقق انصار م اسبدورک  51 1

 اصو  فق   ممقق خراسان االصو  یۀکاادورک  32 2

 اصو  فق   عم یرزایم نیعوان 5

 فق  اصو  یانصار ممقق االصو  فرائد دورک 51 3

 فلسا  حاج  سبزواری نرح مهظوم  3

 فلسا  هایس  بوعل یناادورک  51 1

 دانش بالغت ااتازان  مطو  1

 نمو و..  مغه  البیبادب عرب  )مانهد  31

 ریاضیات نیخ بهای   خالصۀ المسابعلوم ریاض  )همچون  33

 علوم غریب   رملی علوم غریب  )مانهد  32

  .3111،  اخوان ارم ز 3132ز نریف کانان ، 3212آعابزرگ اهران ، . 33
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 لباب االلقابق  بودک ک  3232 )وفات  کانان ینطهز ابواراب رزایمدرس  م نیمدرسیان ا  ناریاز مهم   ی. 32

 ال لماء فاضیال  فیو م ار الاضیالء  ریکان من مشیاه   ال انیان  یابواراب الهطهز رزایو مههم الم»او آوردک:  ۀدربار

متقن  ریال لم م روف الاضیل حسن اقر  ریغزالما   ریکث ۀیو ال قل ۀیجام ا للاهون الشیرع  اتیاضی یالر  ماهرا ف

الاقهاء و الاضیییالء صیییهر الااضیییل  ریمن جماه یو کان والدک الم ظم الممجد الماج المال احمد نطهز ریالتمر

و  جیو نجوم و ز  تیو ه  عبدالرزاق کانیی خیرا از نیی  یعلوم عقل . 311: 3132،  کانییان فینییر) «... الهراع

 را بر اهل کتاب عرائت کرد لیگرفت و کتاب اورات و انج مهجم فرا یمهد رزایرا از م  یاضیاسطرالب و علوم ر

ناگردان او حاج  .دیب  هم رسان  مهارا ب یعلوم غر ریو سا ریو رمل و ا سی  رنجاتیو در طب و طلسیمات و ن 

 دینه الدروسکتاب  ند از: نرح براعبارت شانیآثار ا .انددکبو ینطهز نیمممدحس مممدحسین و حاج مال  مال

، القودالوفاء ب ۀرسال  در دفع ضرر و عاعد، رسال  در نهرت، واالستصماب ۀائرالب ۀاصال  ف االصو  مراصداو ، 

 ۀنرح بر مقال، رسال  در طب، در نمو رسیال  ،  یاالمام  یدر اهز رسیال  ،  فاضیل نراع  بر ماتاح االصیو    یحانی 
 اوزان عرب و، در متارعات رسال ، اموسع ۀباچیبر دنرح ،  یدر رد صوف  یمهدو ۀرسال، دسیاصیو  اعل  ۀعانیر 

 ۀبر چهد صییام  یحانیی، )ص غمبریدر عقل و عشییق و م راج پ یمثهو، الوار ۀدر م رفت وار ثلث عوس م لوم
 هم ب  نقل از یفرزند و مممد رزایحاج م .است شانیآثار ا هریاز د  ممقق ثان نرح القواعد  جامع المقاصد ف

 استاد مسلم بودک است اتیاضیمغاور در کانان بودک و در فهون م قو  و ر نخاعا ۀمدرس مدرس، المآثر و اآلثار

  . 312ی313: 3112،  )عاطا

 . 212: 3112 صمیم ،. نک: 31

د اناهلل علوی را از م اصران آخوند کان  دانست  و احتما  المذ در نزد آخوند کان  را رد کردکتای آیعدک .32

 .  312: 3112 ،یدیز جمش53: 3112پور، ز عاسم333: 3135 ، آران  ک: سلمان)ن

 .3133 :3111 ، نجا  مرعشنک: . 35

 .213: 3112 ، میصمک: نیز ن .33

 رزاینود: حاج مم  ساخت ، انارک ااریخمادک هاآن ۀدربار شانیاز رجا  کانان ک  ا یا داد  ب  اسام هجایدر ا .33

عبداهلل  رزایقز آعا م31213رجب  33وفات   دگلیرضا بمدمم فرزند حاج مال مممدز مال  نراع  علالدین جال 

 نیصدرالدن، یحسمممد رزایواع ز حاج م  هینصراهلل حس دیقز حاج س3111االو   عیوفات پهجم رب یعمصیر 

 خیابوالقاسییم بن نیی  خیعبدالغاور فرزند نیی خیفرزند حاج مال مممدز نیی  ابوالقاسییم نراع رزایاحمد و حاج م

  .و جم   دیهر ق3123رمضان  23امام جم   وفات روز نهب   دیابوس 

ک یخ وفات اجل المجتهدین مالف  اار» نریف کانان )رک  آوردک است: اهللحبیباستادش مال ااریخمادککیل  .31

ف  االرضیین ال الم ال امل الربان  و القدیس ال امل الصمدان    اهللآیتاالسیالم و المسیلمین   تحجالدین و الملۀ

اعظم عطاریف زمان  و اکرم م اریف اوان  وحید عصییرک و فرید دهرک صییاحب التصییانیف کثیرک و التألیف وفیرک 

المول   ااسییتاد ال ل ف  ال ل عهد ال ل البمر الطمطام و ال هز القمقام اعلم علما االسییالم ال بد الصییالح االوّاک اآلع

 اعل  اهلل مقام  و اجز  ف  الجهان اکرام  و حشرک مع الهبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالمین و حسن اهللحبیب

  . 1، 1ج: 3153علوی بروجردی، ) «...اول ک رفیقا
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 . 21ی22: 3112. نک: نریف، 31

 .232: 3112 ک: صمیم ،ن. 21

 اگریعهوان احق  ب 3111 )م یاسییترآباد نیاماز زمان مممد یگریاخبار انیککر نییود ک  جر دیبا هجایدر ا .23

   نییروع نیید و البت  عبل از او در کالم نییهرسییتان  یدر عصییر صییاو یعمر یهجر 33 ۀدر سیید یاا ر اخبار

نییدکز همان گون  ک   میاقسیی یو اخبار  اصییول ۀب  دو فرع  یامام یعلما زین هملالالملل و ق  در کتاب 521)م 

ق  را 213 )م  مراض دیق  و س231 )م  طوس خیرا ب  کار بردک و ن یبهدمیاقس نیا زیق  ن323 )م عالم  حل

  گردد و عالم  مممدباعر بهبهان برم  یعاجار ی دایب  آغاز پ  اا ر اصول ۀز اما غلبانددکآور ونیدر نیمار اصول 

در   س ،  اصول اا ر ۀناگردان مبرز و اناع تیدر عصر عاجار بودک است ک  با ارب   یبزرگ ن یاز فقها   ی

ب   اوانم  بزرگ  ناگردان آن اصول انیاز م ک چهانو جهان اسالم دانت ز  رانیاز ا یگریاخبار انیجر دنیبرچ

 راز هم  در مبارزک با اا  شیانیییارک کرد ک  ب  احمد نراع و فرزندش مال  نراع یمهد و مال یانصیییار خینییی

 زیز ن221یییی213: 3135،  گرج نک: شتریب حیاوضی  ی)برا االش کردند  اصیول  ۀشی یاند جیو ارو یگریاخبار

 . 315ی312: 3111ثواعب و آزادبخت، 

 ،ندک بود دیب  کانان اب   مممد خالص خیمرحوم آعا ن ک   زمان 3133در سا   در ایهجا باید ککر نود ک  .22

: ما انددکعذر خواسیت  و در پاسخ آور  شیان ینماز جم   بپردازندز اما ا ۀدرخواسیت کردند اا ب  اعام  یاز بروجرد

 : لجم  ا ۀصلو  مهظومت  ف  ف میابراه دیمممد بن الس دیالس  ال ظم ۀیعال  اآل

    وجوب الجم یی   عیل  اایایقیوا   

  

 میی ییلییف امییامیی  میی یی   عییلیی 

 

 
 نائب ل  خصیییوصیییا نصیییب  او

              

 المراب  یممن لی  اسیییتمقاق هذ  

 

 

 

 و ب ضیییهم امرعهیا عد اعتقد  ...

                    

 «و اسییید یاعو  ونی یو کا الیذ  

د، یرس  مممد خالص خیب  دست آعا ن بتینماز جم   در عصر غ  هیدر خصوص وجوب ع اتیاب نیچون ا و 

)رک  یاهلل علوآیت، در واعع . 313 ،3ج: 3111،  )امامت کانان ارسا  کردند شانیا یبرا  مهظوم ب  عرب  پاسخ

 را حرام بتیدر عصیییر غ)دورۀ پرخاقان رضیییاخان  در عصیییر پهلوی   طاغوتنمیاز جم   با وجود   ۀاعیامی  

ماز ن ۀاعام و ن مت بزرگ موهبت، رانیا  انقالب نیی وهمهد اسییالم  یروزیالخرک با پاب ه  یاا ااند ت نسییدام 

 .دن فراهم بتیجم   در عصر غ

اند ر آوردکن  تیدو ب ،دانت   ابوالقاسیم کانان  رزایلاات مؤاز م  بر برخ خود  یاقردر اهلل علوی)رک  آیت. 21

سان آن بر ان یریادگی قیطر های اهلل آموخت اا سیخت   الاقرب با هدف  دیاند: فق  را باک  در آن اکعان دانیت  

را ک  طالب آن   کهد کسم  تیاست و کاا ازین بی وریاز هر ز ،ابدیمهم دسیت   نیهموار گردد و هرکس ب  ا

،  هیحس)برای اوضیییح بیشییتر نک:  نیرح ککر نیدک اسیت    نیمطلب در اراجم الرجا  بد نیک  ااسیتز چهان 

  .211، 3ج :ق3232

 .211: 3132ک: نراع ، . ن22

داماد  ، انراع دیپدر س ،ش3121اهلل میرزا مممداق  انراع  متوف  سیخهور نهیر، آیت همچهین فقی ، ماسیر و   .25

 هاوکیو م هامملو از انواع گل  مانهد باغ اهلل علوی)رک ، ایشیییان رابیا آیت  داریی در د ، یی اهلل عل ۀرحمی   هیامیام خم 
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همچهین  . 12: 3135ان، ی)سالمت وجود دانت  است شانیاست ک  در ا  همان علوم مختلا قتیک  در حقاند ت دانسی 

  اضییلعالم و ف  هیفق شییانی)رک  نقل کردک ک  ایاهلل علوبا آیت داریمسییافرت ب  کانییان و د دربارۀ   یسییم کیوان

 ،گذنییتم  سییا  از عمرشهاتاد از  شیب ه  یبود و با ا دایاش هو یاز ناصیی ابودک ک  آثار علم، ورع و اقو بیاد

ک  کرد م  انارک ی زهایو ب  چ کردکصمبت  فاضالن  اریطاق و سیطام، بس  یهایسیتون، حجار ینقوش کوک ب ۀدربار

 کدیرا ند سطامطاق و ستون، یهرگز از کانان خارج نشدک و ب یم لوم ند ک  و هاب د .ها ندانیتم از آن  من اطالع

)رک ، یاهلل بروجردآیت یدر رثانیز  ضیممسیین ف ج ار عالم  از نوادگان مال خینیی . 323: اا ، ب  ی)سییم اسییت

 . 313ی311: 3131،  کانان یم تمد)اند دکیآسمان فقاهت نام یرا نمس الضما شانیا

مرعش  نجا )رک ، در کتاب الدین اهلل سیید نیهاب  اهلل علوی بروجردی)رک  ب  آیتنامۀ آیتاصیویر اجازک  .23

 :المسلسالت ف  االجازات

 
 

 نابعم

 ،القرن الثالث ب د ال شییرک  ف ۀ: ال رام البرر  یطبقات اعالم الشیی ، ق3212) مممدممسیین،  آعابزرگ اهران .3

  . المراض نشر دارمشهد:  ، یالثان ۀطب 

  .نشر مرسل، کانان: 3چ، کانان سرافراز ، 3111)  عباس ل،  اخوان ارم  .2

عدس السرک   نجا  مرعش  ال ظم اهللآیت  نشر کتابخان  عموم :عم، 3چچهل مقال ،  ، 3133) رضا، یاستاد .1

 .فیالشر
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 دیلاواادبا و ا الش راء: در اراجم چهد ان از افاضل علما و ن را و ۀاذکراا ،  )ب زاهللیعز دیس،  امامت کانیان  .2
 . یچاپخان  علمعم: ،  یالااطم ۀایو الجار و الصم ۀالجام   ف ۀیال ل

 . یخان  علمچاپعم: ،  زادک کانانتیاحمد امامت آ دی، ب  دستور سکش و  امامت ، 3111) ییییییی .5

 زیبا مقدم  پرو،  نیییهاسیییو رجا   خیو دو گاتار اار سیییتیکانیییان: ب  انیماا ، 3115)  ، عل کاظم به .3

  . ، کانان: مرنجابتمانی)سپی اککا

  فصلهام  اخصص،  « دکتر احسان نراع ۀو زمان  )نوجوان چون اسیاهج، نرم » ، 3113) نیالدان، صیااء یابرّائ .3

  .23ی5، 22 ۀنمارازدهم، یسا  ، رانیم اصر ا خیاار

در سازمان  یگریو اخبار یگر اصول انیدو جر یامدهایپ» ، 3111) آزادبخت، سروش و ثواعب، جهانبخش .1

  .311ی313، 5 ۀ، نمارو اسالم دانشهاک لرستان رانیا خیاارمجل   ،« یعاجار ۀو اموالت دور تیروحان

اهران: نشر نشیر مرکز چاپ و   ،یاز آغاز اا عرن هاتم هجر رانیدر ا عیاشی  خیاار ، 3131) رسیو  ان، یج ار .1

 . اسالم غاتیسازمان ابل

  .31ی1، 32 ۀنمار، ش یاند هانیک ۀمجل ،«در کانان عیاش ۀهیشیپ» ، 3133) ییییییی .31

عالم    ل  و عارف ربانأمت میفرزان  ح   یبر احوا  فق  : نییرح عدسیی ریطا ، 3112) نیحسیی، یدیجمشیی .33
 .انتشارات ممتشم، کانان: 3چ ،)رک  آخوند مال مممد کانان

  المرعش  ال ظم اهللآیت ۀنشیر م تب  عم: ،)مجلد االو   اراجم الرجا ق ، 3232) احمد دیالسی ،  هیالمسی  .32

 .مطب   صدر،  الهجا

امام   فرههه ادینشر به ، ع)امام رضا  و فرههه  یریسس  خؤم، رانیا ونینهضیت روحان اا ،  )ب  عل،  دوان .31

  . ع)رضا

هران: ا ، االول ۀالطب ، لیمن ال ل حیالصم زییام  ف لیال هدبق ، 3115) نیمممدحس دیس،  ال انان یالرضو .32

  .طبع ال تاب ۀنرک ۀمطب 

  .نشر سبمان :اهران،  میرح  مصطا حیاصم،  زجاج دیبا مقدم  مج ،الطهارک ، الف3111)یییییییی  .35

 .طبع ال تاب ۀنرک :اهران،  االول ۀالطب  ،اصو  الم تبرک ، ب3111)یییییییی  .33

 نام انیپا ،)جلد او   کانییان یاسییتاد مرحوم مممد علو  ینییرح الا ، 3131) مممد، یعمصییر انیسییالمت .33

  . رچیحر روزیف :استاد راههما، واحد اهران  دانشهاک آزاد اسالم  فارس اتیزبان و ادب ۀارند رنت  کارنهاس

بان گروک ز یدکتر ۀرسال، )رک  کانان یمرحوم علو  بالغ  یالا  یو امش قینرح و ا ل ، 3135)ییییییییی   .31

  .مممود انوار ریام دیس :استاد راههما، قاتیواحد علوم و امق  دانشهاک آزاد اسالم  عرب اتیو ادب

  .نشر مرسل :کانان ،القوعد ۀهیمد  الموائد ف  انه ، 3113)یییییییی  .31

 .رینشر بش ، عم:3چ ، لتی)کانون فض کانان یمایس ، 3135) اهللحبیب،  آران  سلمان .21

 . بهاننشر عالم  به :عم ،هونمهد  ی: فق کانان  ثربی  عل دیس ریاهلل آعامآیت ۀنام زندگ،  3112)یییییییی  .23

  کتابارون :النیچاپخان  گ ،3چ، ین ر و ناعر رامونیپ  سیخهان  ای  ادب قاتیامق ، ااب ) وانیک،   یسیم  .22

 .زوار
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 .نشر مرسل، کانان: 3چ،  3) و فرههگ کانان خیاار ، 3115) اصغر عل، یناطر .21

  .نشر مرسل، کانان: 3چ، ناعران کانان ۀاذکر :لکیستارگان س،  3113)یییییییی  .22

، 2چ ،)رک  کانییان  حاج آعا رضییا مدن  اهلل ال ظمنام  آیت فروغ فقاهت: زندگ ، 3112) احمدف، ینییر .25
  .نشر مرسلکانان: 

  .یموسو ۀمطب  :اهرانف، یب  دستور مممد نرالمصائب،  ۀنخبش ، 3113) اهللحبیب مال،  کانان فینر .23

حسب االمر   ، یاحوا  الرجا  من علماء الش ۀم رف  یف ابیالقاب االط  لباب االلقاب ف ، 3132)ییییییییی   .23

مجمع ، یبروجرد یخونیهذران و حاج اسداهلل مراد  میحاج ابراه  ب  سی    اهلل امامت کانیان زیعز دیحاج سی 

  . امامت کانان یۀهیب  آ  مممد حس نیمتوسل

 .نشر مرسل، کانان: 3چکانان،  انیسرا عرب ، 3112) رضایعل،  میصم .21

  کانیییان یبروجرد یعلو مممد دیسییی اهللآیتنام  خودنونیییت  زنیدگ » ، 3113) اکبر ، علیصیییار .21

 .313ی313، ص3 ۀنمار،   یکتاب ن، «3132یق3232

اهلل  ۀرحم  هیامام خم یۀعلم ۀ)حوز  سلطان ۀمدرس  خط یهانسخ  فهرسیت  ، 3112) ، مممود ارمرغیط .11
  .  تینر دیکتابخان  نه : نشرعم ، یعل

  .نشر مرسل ) نشر افق فردا: )کانان  عم، 2چ، بزرگان کانان ، 3111) نیافش،  عاطا .13

نشر کانان: ،  کانان یبروجرد یمممد علو دیس  اهلل ال ظمحضرت آیت ۀهامیزندگ،  3133)یییییییییییی      .12

 .کانان ۀیمهد  مجتمع فرههه

 . نشر همهام با هست، کانان: 3چدفتر سوم،  ، 1) کانان ۀنام،  3111)یییییییی  .11

عالم  آخوند مال   ل  و عارف ربانأمت میفرزان  ح   ینام  فقژکیو :انیوسهمهوا با عد،  3112)ییییییییییییی       .12
 . نشر همهام با هستکانان، حوزک و دانشهاک،  دیاز اساا  جم  یبا هم ار ،)رک  مممد کانان

  م اونت فرههه  کل امور فرههه ۀادار،  و دانشهاه  فرههه  علم میاقو ، 3113) مقدم، مصطا عباسی  .15

 .یو فهاور قاتیوزارت علوم، امق  و اجتماع

 ۀانکتابخ  خط ۀنسخبالجوهر المهظوم،  ای  : مهظوم  فقه فقه  یالاق ، 3122) مممد دی، سیبروجرد یعلو .13

  .مؤلفمخطو  ب  خط  ، یاهلل عل ۀرحم یاهلل صبورآیت

 .نا: ب جا ب ، یال انور نیباالرب  ۀالموسوم ۀالمهظوم  المراث  هذک هاا ،  ب)یییییییی  .13

 یدکتر عبداهلل موحد یآعا  نخص ۀ، کتابخانمخطو  ۀ: نسخیاهلل علومهظوم آیت وانید،  3153)یییییییی  .11

  .ممب و دانشهاک کانان
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