ﻋﺒﺪاﻟﻤ ﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ

ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠۵در ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﮫ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .وی ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ را از داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ وی ﯾﮑﯽ از اﺛﺮات ﻣﮭﻢ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
 - ٢آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ
 - ٣ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ

اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٣٠۵ش در ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهام .درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﻢ را از ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﮫ ﺷﺮوع ﮐﺮدم و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ رﻓﺘﻢ .ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن دﺑﺴﺘﺎن در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ١٣٢٠
وارد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪم.
ﺗﺎ ﮐﻼس ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪم وﻟﯽ ھﻮای دروس طﻠﺒﮕﯽ در ﺳﺮم اﻓﺘﺎد .در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢٣ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ آﻗﺎ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺑﺮوﺟﺮد رﻓﺘﻢ .در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢۴در ﻗﻢ ﺑﻮدم .در
ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢۵از ﻗﻢ ﻋﺎزم ﺗﮭﺮان ﺷﺪم و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﺪرﺳﯽ ﮐﮫ آن وﻗﺖ ﻣﻌﺎدل دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻮد در ﮐﻨﮑﻮر داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﻨﻘﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم و ﻗﺒﻮل ﺷﺪم .در ﺧﺮداد ﺳﺎل ١٣٢٨
ﺑﮫ اﺧﺬ درﺟﮫ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪم و ﭼﻮن دوره ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ را ھﻢ دﯾﺪه ﺑﻮدم ﺑﺮای ﺗﺪرﯾﺲ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎ ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام وزارت ﻓﺮھﻨﮓ )آﻣﻮزش و ﭘﺮورش( در آﻣﺪم و در
ﻣﮭﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢٨ﺑﮫ دﺑﯿﺮی دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنھﺎی ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪم .دو ﺳﺎل در ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدم و ﺑﮫ ﺧﺮم آﺑﺎد ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم .در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٣٠از ﺧﺮم آﺑﺎد ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪم
وﻟﯽ ﭼﻮن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻌﮭﺪ دﺑﯿﺮی داﺷﺘﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮐﮫ در ﺗﮭﺮان ﺑﻮدم ﻣﺮا ﺑﮫ ﺳﺎوه ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ .دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮫ ﺗﮭﺮان ﺑﺎزﮔﺮدم .ده ﺳﺎل در ﺳﺎوه و دو ﺳﺎل در
ﮔﺮﻣﺴﺎر ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدم .در ﻣﮭﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣۴٨ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺘﺸﺎرات آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﮭﺮاﻧﻢ آوردﻧﺪ و در آن ﻣﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪم .ده ﺳﺎل ﺳﺮ دﺑﯿﺮ ﻣﺎھﻨﺎﻣﮫ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺑﻮدم ﺗﺎ در ﺳﺎل  ١٣۵٩ﺑﮫ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪم .ﻣﺪت ﺗﺪرﯾﺴﻢ از ﺳﯽ ﺳﺎل ھﻢ ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد.
 - ٢آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ

ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﮫ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﻮم ﮐﺘﺎبھﺎی ﺑﺎﺗﻼق ،ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﮫ ،ﮐﺎﻟﺴﮑﮫ زرﯾﻦ ،ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ اﻟﺒﻠﺪان را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدم .در دوره ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون
)اﻟﻌﺒﺮ( را در ﺷﺶ ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮدم و ﮐﺘﺎبھﺎی دﯾﮕﺮ را ﭼﻮن ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻧﺪﻟﺲ در  ۵ﺟﻠﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﮫ در ﺟﮭﺎن اﺳﻼم و درﺑﺎره ﻓﻠﺴﻔﮫ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮدم ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ھﺮ ﭘﻨﺞ ﮐﺘﺎب :ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن ،ﻣﺨﺰن اﻻﺳﺮار ،ھﻔﺖ ﭘﯿﮑﺮ و اﺳﮑﻨﺪرﻧﺎﻣﮫ را ﮔﺰﯾﺪه و ﺷﺮح ﮐﺮدم .ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻏﺰلھﺎی
اﺑﻮ ﻧﻮاس ،ﺗﺮﺟﻤﮫ اﻟﻐﺎرات ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻋﻠﻮﯾﺎت ﺳﺒﻊ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﮑﻮه ﻗﺼﯿﺪه و ﺷﮑﻮه ﺳﻌﺪی در ﻏﺰل و ﮔﻨﺠﻮر ﭘﻨﺞ ﮔﻨﺞ و ﭘﯿﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ھﻢ از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﺣﻘﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ و
ﺻﺤﯿﻔﮫ ﺳﺠﺎدﯾﮫ و ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﺑﺮ ﺗﺎرک آﺛﺎر ﺑﻨﺪه ﻣﯽدرﺧﺸﻨﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺘﺎب ﺣﺠﺎز در ﺻﺪر اﺳﻼم.
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ را در ﺳﺎل  ١٣۵۶آﻏﺎز ﮐﺮدم و ﭘﺲ از ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮدم .ﺑﮫ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮﺟﻤﮫای روان و اﻣﺮوزی ،ﺗﺮﺟﻤﮫای ﮐﮫ در ﻋﯿﻦ ﺻﺤﺖ و ﻓﺼﺎﺣﺖ و ﺑﻼﻏﺖ
و در ﻋﯿﻦ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎرات ﺧﻮاﻧﺪﻧﺶ ﺑﺮای ھﻤﮕﺎن آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ وﺟﻮد آورم .ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪهام ،ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺑﮭﺘﺮ از ھﺮ ﮐﺲ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﻗﺮآن ﭘﮋوھﯿﺪ و ھﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه .ﺗﺮﺟﻤﮫھﺎﯾﯽ
را ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺮﺣﻮم اﻟﮭﯽ ﻗﻤﺸﮫای و ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺎﯾﻨﺪه و ﻣﺮﺣﻮم رھﻨﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪم و ﻓﺮاز و ﻓﺮود و ﺣﺴﻦ و ﻋﯿﺐ ھﺮ ﮐﺪام را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ وﺟﻮد آورم ﮐﮫ از ﺣﺴﻦھﺎی ھﻤﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ و از ﻋﯿﺐھﺎی آﻧﮭﺎ )اﮔﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد ان اﻻﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ھﻠﻮﻋﺎ .در ھﻨﮕﺎم ﺗﺮﺟﻤﮫ از ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ
ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮدهام .ھﻤﻮاره ﺑﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺑﻮ اﻟﻔﺘﻮح ،ﮐﺸﻒ اﻻﺳﺮار ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺗﻔﺴﯿﺮ طﺒﺮی ،ﮐﺸﺎف و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ اﻣﺎم ﻓﺨﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﺮدم .در ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﭼﺎپ ﺑﻌﺪ در ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺰان
و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﻢ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫام .ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺑﻨﺪه ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻓﺎﺿﻞ از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮد ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫاﻧﺪ .از ھﻤﮫ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم .از آن اﯾﺮادھﺎ ھﺮ ﮐﺪام را ﮐﮫ وارد ﺑﻮده ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ
ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ در ﭼﺎپھﺎی ﺑﻌﺪ اﻋﻤﺎل ﮐﺮدهام و ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد.
 - ٣ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﺎف )ﮐﺘﺎب(
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ

ﻧﺮم اﻓﺰار ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.

