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چکیده: هدف این پژوهش معرفی کتاب های نفیس چاپ قاهره 
خراسانی  زاده  واعظ  محمد  شیخ  استاد  کتابخانه  در  موجود 
آیا از نسخه های چاپ قاهره  و پاسخ به این پرسش هاست که 
موجود در کتابخانه استاد واعظ زاده، اثری در کتابخانه های ایران و 
ی 

َ
کشورهای خارج وجود دارد یا نه؟؛ و در صورتی که نسخه یا ُنسخ

از آن یافت می شود، در کدام یک از کتابخانه های داخله و یا خارجه 
می توان آن ها را بازیافت؟

شیوه این پژوهش، کتابخانه ایی- پیمایشی و توصیفی- تحلیلی 
است. در این مقاله اطالع رسانی، کتاب شناسی توصیفی شانزده 
به  زاده  واعظ  استاد  کتابخانه  قاهره  چاپ  نفیس  کتاب  عنوان 
شیوه بیان مشخصات ظاهری کتاب، معرفی اثر براساس تاریخ 
نشر و تعداد نسخه های موجود در کتابخانه های ایران و جهان، و 

سرانجام نقد و نظر بعضی از آثار آورده می شود. 

در مرحله اول از کتاب های شانزده قفسه کتابخانه استاد واعظ 
زاده بازدید شد و سپس نسخه هایی که احتمال نفیس بودن آن ها 
می رفت، در پایگاه کتابخانه های مختلف کشور ایران و جهان از 
جمله پایگاه اطالع رسانی کتابخانه های ایران، سازمان کتابخانه و 
اسناد ملی جمهوری اسالمی ایران، کتابخانه آستان قدس رضوی، 
کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه تخصصی اسالم و ایران، و ... و 
همچنین پایگاه های اطالع رسانی کتابخانه های کشورهای مصر 
و عربستان جستجو گردید. پس از یقین نسبی به َنفاست یا تک 
نسخه بودن اثر، نسبت به کتاب شناسی توصیفی آن ها براساس 

تاریخ چاپ اقدام شد.

یافته های پژوهش بیانگر آن است که تعدادی از کتاب های موجود 
کتابخانه  در  تنها  و  بوده  نسخه  تک  شخصی،  کتابخانه  این  در 
استاد واعظ زاده وجود دارند. بسیاری دیگر از کتاب های نفیس این 
کتابخانه در سطح کشور ایران و حتی جهان کمیاب است و پیدا 

کردن آن ها مشکل می باشد. 

کلیدواژگان: کتابخانه، کتاب های نفیس چاپی، قاهره، استاد واعظ 
زاده خراسانی، کتاب شناسی توصیفی- تحلیلی
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Exquisite Books in the Library of Sheikh Moham-
mad Waezzadeh Khorasani, Published in Cairo
Rasool Saidizadeh

Abstract: The purpose of this study is to introduce 
the exquisite books available in the library of Sheikh 
Mohammad Vaezzadeh Khorasani, which were print-
ed in Cairo, and to answer this question of whether 
there are any other copies of these books in other 
libraries of Iran and foreign countries or not? And if 
yes, in which libraries, they can be found? 
This research has been done through library-survey 
and descriptive-analytical method. In this informa-
tive article, the descriptive bibliography of sixteen 
exquisite books published in Cairo available in Mr. 
Vaezzadeh Library. Here the appearance of the book 
has been described, the general features of the work 
based on the date of publication and the number of 
copies available in the libraries of Iran and the world 
are presented, and finally the criticism and opinion of 
some Works are given.
In the first stage, the sixteen bookcases of the library 
of Mr. Vaezzadeh were visited, and then the copies, 
which were likely to be exquisite, were found in 
the database of different libraries in Iran and the 
world, including the information database of Iranian 
libraries, the organization of libraries and national 
documents, of The Islamic Republic of Iran, Astan 
Quds Razavi Library, University of Tehran Library, 
Specialized Library of Islam and Iran, etc., also 
information databases of libraries in Egypt and Saudi 
Arabia were searched. After the gaining relative 
certainty of the originality or uniqueness of the copy, 
a descriptive bibliography was done based on the date 
of publication.
The findings of the research show that some of the 
books in this personal library are single copies and 
exist only in the library of Mr. Vaezzadeh. Many oth-
er exquisite books of this library are rare in Iran and 
even in the world and it is difficult to find them.
Keywords: library, exquisite printed books, Cairo, 
Vaezzadeh Khorasani, descriptive-analytical bibliog-
raphy

مـن  اخلراسـاين  زاده  واعـظ  حمّمـد  الشـيخ  سـتاذ 
ُ
األ مكتبـة  حمتويـات 

الكتب النفيسة املطبوعة يف القاهرة
رسول سعيدي زاده

النفيسـة  بالكتـب  يـف  التعر إىل  احلـايل  املقـال  هيـدف  اخلالصـة: 
الشـيخ حمّمـد  سـتاذ 

ُ
األ واملوجـودة يف مكتبـة  القاهـرة  املطبوعـة يف 

واعـظ زاده اخلراسـاين، كمـا حيـاول اإلجابـة عـى التسـاؤل عـن أّن 
سـتاذ 

ُ
األ مكتبـة  يف  واملوجـودة  القاهـرة  يف  املطبوعـة  النسـخ  هـذه 

ومكتبـات  اإليرانّيـة  املكتبـات  أثـر يف  هلـا  يوجـد  هـل  زاده  واعـظ 
الـدول اخلارجّيـة؟ ويف حالـة وجـود نسـخة أو عـّدة نسـخ مهنـا مفـا 
هـي املكتبـات الداخلّيـة واخلارجّية الي ميكن االسـتعانة هبا إلعادة 

طباعة هذه الكتب؟
ـ  اسـتبياين ووصـيف  ـ  سـلوب مكتـي 

ُ
أ التحقيـق هـو  سـلوب هـذا 

ُ
وأ

حتليـيل. وهـذه املقالـة اإلعامّيـة تتضّمن بيبليوغرافيا وصفّية لسـّتة 
 من الكتب النفيسـة املطبوعة يف القاهرة واملوجودة يف 

ً
عشـر عنوانا

ّية للكتاب،  ستاذ واعظ زاده من خال بيان املعامل الظاهر
ُ
مكتبة األ

يخ النشـر وعدد النسـخ املوجودة  يـف بالكتـاب مـن جهـة تار والتعر
 إىل نقـد وتقيـي بعـض هذه 

ً
يف املكتبـات اإليرانّيـة والعاملّيـة، مضافـا

. اآلثار
وىل هـي مراجعـة الكتـب املوجـودة يف األقفـاص 

ُ
وكانـت اخلطـوة األ

ستاذ واعظ زادة، مّث تعين النسخ الي حيتمل 
ُ
السّتة عشر ملكتبة األ

نفاسـهتا والبحـث عهنـا يف قواعـد معلومـات املكتبـات املختلفـة يف 
اإليرانّيـة،  املكتبـات  معلومـات  قاعـدة  مهنـا  والـي  والعـامل  إيـران 
ّية اإلسامّية يف إيران،  ومؤّسسة املكتبة والوثائق الوطنّية للجمهور
ّيـة، ومكتبة جامعة طهـران، واملكتبة  ومكتبـة العتبـة املقّدسـة الرضو
 إىل قواعـد معلومـات 

ً
إيـران، وغيرهـا، مضافـا التخّصصّيـة إسـام و

مكتبات مصر والسعودّية. وبعد حصول االطمئنان النسي بنفاسة 
يخ   لتار

ً
أو فـرادة نسـخة الكتـاب يـمّت إدراج املعلومات الوصفّية وفقا

الطباعة.
 من الكتب املوجودة يف هذه 

ً
وتشير معطيات البحث إىل أّن عددا

سـتاذ 
ُ
يـدة وال توجد إاّل يف مكتبة األ املكتبـة الشـخصّية هـي كتـب فر

خرى املوجودة يف 
ُ
واعظ زادة، كما أّن الكثير من الكتب النفيسة األ

هـذه املكتبـة هـي كتـب نـادرة الوجـود يف البـاد اإليرانّية بل يف بايق 
أحناء العامل، والعثور علهيا يكتنفه الكثير من املشاّق والصعاب.

القاهـرة،  النفيسـة املطبوعـة،  الكتـب  املفـردات األساسـّية: املكتبـة، 
ستاذ واعظ زادة اخلراساين، بيبليوغرافيا وصفّية حتليلّية.

ُ
األ
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مقدمه 
گذشـت زمـان و بـا توجـه بـه دسترسـی بشـر بـه امکانـات جدیـد و  کتـاب قدمتـی پنج هزارسـاله دارد. بـا 
تغییـر نیـاز بشـر بـه ارتباطـات و اطالعـات، شـکل کتاب ها نیز تکامـل یافت تا اینکه سـرانجام به صورت 
ی درآمـد. از اّولیـن روزهایـی که دسـتگاه چاپ اختراع شـد تا امروز بر تعـداد عالقمندان به کتاب و  امـروز

کتاب خوانی افزوده شده است.

ظهـور و رواج صنعـت چـاپ در مصـر از قـرن نوزدهـم اسـت. اّولیـن چـاپ کتـاب بـه زبان عربی به دسـت 
فرانسـوی ها در سـال 1798م در مصر انجام گرفت، اما فرانسـوی ها همزمان با تخلیه مصر و بازگشـت به 
کشـور خود، تمام تجهیزات چاپ را با خود بردند، اما محمدعلی برای اّولین بار یک چاپخانه مصری به 
نام انتشارات بالغ در سال 1822م تأسیس کرد. ایجاد این چاپخانه سرآغاز تأسیس چاپخانه های فراوان 
یخـی،  دیگـری بـود کـه بـا حمایـت وزارتخانه هـا و دانشـگاه ها ایجـاد شـدند. در ایـن چاپخانه هـا کتـب تار
تألیف و ترجمه چاپ می شـد و می توانسـت از طریق همین چاپخانه، در دسـترس تمام مردم مصر قرار 
گیرد. کتاب هایی که به زبان عربی نوشـته  شـده اند، تأثیر بسـیار قوی و بیشـتری داشـتند. این تأثیر از دو 
یخ کشـور  یـخ به ویژه تار یخـی کـه باعـث شـد مصری هـا به تار گاهـی تار جهـت مشـهود بـود: 1. ایجـاد یـک آ
خودشان عالقمند شوند. 2. تقویت حس وطن پرستی و استحکام روحیه ملی در میان مصریان است. 

)الشیال، 1388، ص 187(

اسـتاد شـیخ محمـد واعـظ زاده خراسـانی در سـال 1304 خورشـیدی در شـهر مشـهد متولـد شـد و علـوم 
دینی را در حوزه های علمیه نجف، مشـهد و قم نزد اسـاتید و مراجع بزرگ همچون آیت اهلل سیدحسـین 
رسـالة  آموخـت.  طباطبایـی  سیدمحمدحسـین  عالمـه  و  خمینـی)ره(  امـام  بروجـردی،  طباطبایـی 
کتاب هـای المقنـع و الهدایـة  الشـیخین، الوحـدة االسـالمّیة، عناصرهـا و موانعهـا، تصحیـح و تحقیـق 
شیخ صدوق، شرکت در تألیف جامع احادیث الشیعه، تحقیق و ترجمۀ الُجَمل والُعُقود فی العبادات 
ی، تصحیح و انتشـار مقاالت کنگره شـیخ طوسـی در سـه جلد و نیز کتاب رجال  شـیخ طوسـی، گردآور
و فهرسـت شـیخ طوسـی و همچنین مقاالت فراوان در مجله های فارسـی زبان مکتب اسـالم، دانشـکدۀ 
الهیات، مشـکوة و مجالت زبان عربی مثل اإلرشـاد، رسـالة القرآن، رسـالة الثقلین، رسـالة التقریب از آثار 
به یادگارمانده اوست. فوت استاد شیخ محمد واعظ زاده در 28 آذرماه سال 1395 خورشیدی در مشهد 

ک سپرده شد.1 ع( به خا ی در رواق دارالعباده حرم امام علی بن موسی الرضا) بود و پیکر و

اسـتاد واعظ زاده در سـال 1339ش و از آن زمانی که از قم به مشـهد بازگشـته بود، بنا به سـنتی دیرین در 
کـز مهم علمی  ی و ارتبـاط با مرا یـان بـه تشـکیل کتابخانـه ای شـخصی همـت گمـارد. همـکار میـان حوزو

یسـنده این پژوهش آشـنایی پانزده سـاله با اسـتاد شـیخ محمد واعظ زاده خراسـانی است. وی همچنین استاد راهنما  1. از افتخارات نو
این جانب در نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان خاندان های معروف سادات ایران با تکیه بر خاندان های علمی در سال 

1386ش بوده است.



آینۀپژوهش  194
سال سی وسوم، شمــارۀدوم،خــــــردادوتـیـــــــــــر 1401  

وتـنشنـسیهوبوعی
332کتابمهای نفیس چاپ قاهره کتابخانه استاد شیخ  محّمد واعظمزاده خراسانی

یـس و تحقیـق، سـفرهای متعـدد و دوره ای بـه کشـورهای اسـالمی و غیـر آن، اقامتـی  و پژوهشـی بـرای تدر
چندماهـه در مصـر و لبنـان، شـرکت در کنفرانس هـای مختلـف داخـل و خـارج کشـور و مهم تـر از همـه 

ی است. عالقه فراوانی که او به مطالعه و خرید کتاب داشت، از عوامل غنای کتابخانه شخصی و

در مجموعه کتابخانه استاد واعظ زاده از نظر موضوع، قرآن و تفسیر با افزون بر سی دوره بیشترین تعداد 
را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. فقـه و اصـول در مرتبـه بعد قرار می گیرد و کتاب هـای مرتبط با موضوع 
ی قابل توجه دارند که می توان آن را یکی از شاخصه ها و عوامل  وحدت و تقریب مذاهب اسالمی شمار

تمایز این کتابخانه با دیگر کتابخانه ها نام برد.

اسـتاد شـیخ محمـد واعـظ زاده خراسـانی در سـال 1392 خورشـیدی بـا تهیـه ُمهـری بـا نقـش »وقـف بـر 
کتابخانـه بنیـاد پژوهش هـای اسـالمی، محمـد واعـظ زاده خراسـانی، 1392/11/12« کتابخانـه شـخصی 
گیـری علـم، توجـه بـه نیـاز طـالب و جوینـدگان علم به کتـاب و خالءهای  خـود را بـا هـدف گسـترش و فرا
کتابخانـه مرجـع بنیـاد پژوهش هـای اسـالمی آسـتان قـدس رضـوی در زمینـه علـوم قرآنـی، فقـه و حقـوق 

اسالمی، وقف کتابخانه مرجع بنیاد پژوهش های اسالمی کرده است.

: متن وقف نامه او عبارت است از
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم 

الحمـدهلل رّب العالمیـن و الّصـالة و الّسـالم علـی نبّینـا خاتـم األنبیاء و المرسـلین أبی القاسـم محّمد بن 
عبداهلل و علی آله الطّیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین و من تبعهم بإحسان إلی یوم الّدین.

و بعـد این جانـب محمـد واعـظ زاده خراسـانی بـه توفیـق و عنایـت خداونـد متعـال عـّز اسـمه، کتابخانـه 
شخصی خود را بر کلیه کسانی که بتوانند از این کتاب ها بهره ببرند »اعّم از پژوهشگران بنیاد پژوهشها، 
طـالب و مدّرسـان حـوزه علمیـه و علمـای َاعـالم، اسـتادان و دانشـجویان دانشـگاه، خصوصـًا دانشـگاه 

علوم اسالمی رضوی و دیگران« وقف مؤّبد نمود.

، برابر لیست ضمیمه  این کتابخانه به زبان های عربی و فارسی و تعدادی به زبان های انگلیسی و اردو
ی مجـالت بـه زبان هـای عربـی و فارسـی کـه از جانـب مؤسسـات  می باشـد و عـالوه بـر آن، تعـداد بسـیار

فرهنگی به این حقیر اهدا گردیده برابر لیست ضمیمه وجود دارد.

امیـد اسـت حضـرت آیـت اهلل طبسـی تولیت عظمای آسـتان قدس رضوی و نماینـده محترم رهبر معّظم 
این هدیه و وقف ناقابل را بپذیرند. 

و آخر دعوانا أن الحمدهلل رّب العالمین و سالم علی المرسلین. 
دهه مبارک فجر 1392/11/12، 1 ربیع الثانی 1435، محمد واعظ زاده خراسانی
امضا )سلمانی رحیمی، ص 43- 45(
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بیه و التعلیم،  زاره التر ونه؛ قاهره: و یخ اإلسالم )عربی(؛ محمد رفعت و محمد احمد حّسُ تار
مطابع المصری ـ تحت الحراسه، 137۴ق/195۴م، 2+ 122 صفحه، قطع ُرقعی.

ع( مسـجد گوهرشـاد مشـهد وابسـته به  یک نسـخه دیگر از این کتاب در کتابخانه تخصصی اهل بیت)
آستان قدس رضوی وجود دارد.

یخ دانش آموزان سـال سـوم دبیرسـتان های مصر تألیف شـده اسـت.  یخ اإلسـالم برای درس تار کتاب تار
این کتاب در سه باب: فی الدعوه لإلسالم و بناء الدوله السالمیه، اتساع الدوله السالمیه، مصر و دوله 

الخالفه تدوین یافته است.

ـونه از مؤلفـان کتاب هـای درسـی وزارت تربیـت و تعلیـم کشـور مصـر  محمـد رفعـت و محمـد احمـد حّسُ
یـخ العصـور  یـخ بـه نام هـای معالـم تار بودنـد. ایـن دو شـخصیت کتاب هـای مشـترک دیگـری در علـم تار

یخ اوروبا و ... تألیف کرده اند. الوسطی، معالم تار

المؤسسـة   قاهـره:  الشـربا صی؛  احمـد  بـی(؛  )عر واإلسـالم   العروبـة   داعیـة   أرسـالن :  شـکیب  
یری. ز یة  العا مة ، 1383ق/1963م، 381 صفحه، قطع و المصر

تنها یک نسـخه دیگر از این اثر در کتابخانه مؤسسـه آموزشـی و پژوهشـی امام خمینی قم موجود اسـت. 
این اثر بار دیگر در سـال 1978م به وسـیله انتشـارات دارالجیل بیروت منتشـر شـد که سـه نسـخه از این 

چاپ در کتابخانه دانشگاه حقوق ـ شرعیه اسالمیه مصر وجود دارد.

کتـاب حاضـر دربـاره سرگذشـت شـکیب  ارسـالن )1869- 1946م( یکـی از دانشـمندان اسـالمی اسـت. 
ایـن کتـاب در چهـارده موضـوع تدویـن شـده اسـت. حیـاة طویلـه حافلـه، آثـار رجـال، شـکیب و القومیـه 

العربیه، نموذج لکتابه شکیب القومیه و العروبه جامعه کلیه از جمله موضوعات این کتاب است.

از دکتر احمد الشرباصی کتاب دیگری نیز درباره شکیب ارسالن به نام امیرالبیان شکیب ارسالن سال 
1383ق/1963م در مصر به چاپ رسید که سه نسخه از آن در کتابخانه های ایران وجود دارد.

یف بالسام، 1385ق/  تحت رایة اإلسالم )عربی(؛ احمد محمد الحوفی؛ قاهره: لجنه التعر
یری. ز 1965م، 250 صفحه، قطع و

یک نسخه دیگر از این اثر در کتابخانه شخصی شهید دکتر سیدمحمد بهشتی تهران وجود دارد.

کتاب تحت رایة اإلسالم در شانزده موضوع مرتبط با تمدن اسالمی بوده و در آن از موضوعاتی مثل دفاع 
عـن السـالم، الیمـان بالقضـاء قـوه دافعـه، السـالم و السـالم، مجلـس األمـن السـالمی، الشـعر و السـالم، 

کیتنا اسالمیه بحث شده است. الحکومه السالمیه و الشعب، اشترا
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دکتر احمد محمد الحوفی )1910- 1983م( از اسـاتید دانشـگاهی کشـور مصر و متخصص در ادبیات 
ی در تحقیقات، تألیفات و مطالعات ادبی شهرت فراوانی دارد. او عضو کمیته مؤسس  عرب است. و
اتحادیـه خلق هـای عـرب و اسـالمی بـود کـه بعدهـا انـور سـادات آن را بـه عنـوان جایگزیـن اتحادیـه عرب 
ی در شـهرهای بغـداد، مکـه و  اعـالم کـرد. او همچنیـن در کنفرانس هـای ادبـی، فکـری و اسـالمی بسـیار
یادی به چاپ رسیده است. الدعاء فی القرآن الکریم: اإلبتالء  طرابلس شرکت کرد. از دکتر الحوفی آثار ز
یخـه، الحیـاة العربیـه مـن  ـ الشـفاء، أبوحیـان التوحیـدی، أدب السیاسـه فـی العصـر، األدب  العربـی  و تا ر
الشعر الجاهلی از جمله آثار دکتر احمد محمد الحوفی است که به چاپ رسیده و نسخه هایی از آنها 

در کتابخانه های ایران وجود دارند.

رثه المام محمد أبوزهره  الَمجتمع اإلنسانی فی ِظّل اإلسالم )عربی(؛ محمد أبوزهره؛ قاهره: و
یری. ز )دارالخاص للطباعه(، 1387ق/1967م، 6+ 206 صفحه، قطع و

کتاب حاضر تک نسـخه بوده و اثری از آن در کتابخانه های ایران یافت نشـد. این کتاب به وسـیله ورثه 
امـام محمـد ابوزهـره در چاپخانـه دارالخـالص قاهـره منتشـر شـد. الَمجتمـع اإلنسـانی بـار دیگـر در سـال 
1390ق/1970م بـه وسـیله انتشـارات دارالفکـر العربـی قاهـره بـه چـاپ رسـید کـه یـک نسـخه الکترونیـک 
)پی دی اف( از این چاپ در پایگاه اینترنتی http://library.ikim.gov.my وجود دارد. کتاب الَمجتمع 
اإلنسانی بار دیگر در سال 1401ق/1981م به وسیله دارالسعودی عربستان منتشر شد که چندین نسخه 
الکترونیک )پی دی اف( چاپ دارالسـعودی در سـطح اینترنت از جمله در پایگاه های اینترنتی: کتاب 

پدیا، مکتبة عین الجامعه، المکتبة الوقفیه و پایگاه کتاب فری سایت موجود است.

نسـخه موجود در کتابخانه اسـتاد واعظ زاده ظاهرًا اهدایی یکی از فرزندان امام محمد أبوزهره به اسـتاد 
در سـفرش به مصر در سـال 1350 خورشـیدی اسـت؛ زیرا در آخر کتاب مهر »أبناء المام محمد أبوزهره، 

عنهم الدکتوره حیاة النفوس محمد أبوزهره 1986/2/15م« دیده می شود.

کتـاب الَمجتمـع اإلنسـانی در ُنـه موضـوع تدویـن یافتـه اسـت. تطهیـر العقـول مـن رجـس الوثنیـه، دیـن 
الوحدانیـه، شـریعة السـالم، تکویـن المجتمـع الفاضـل، وسـطیة السـالم، العدالـه، الحکـم السـالمی و 

یه فی السالم از موضوعات مطرح شده در این کتاب است. الُحّر

یادی به ویژه در موضوع شناسایی   امام محمد ابوزهره از پیشروان تفکر تمدن اسالمی بود و کتاب های ز
نظام اسالمی تألیف کرد که تعدادی از آنها نیز به زبان فارسی ترجمه شده است.

؛  بـی(؛ محمد بن  مکرم  بن  منظور یخـه  و شـعره  و مبا ذِلـه  و عبثه  و مجونه  )عر أبونـواس  فـی  تا ر
، الطبعة الثانیه، 1389ق/  : مکتب عمر ابوالنصر ؛ مصر قدم  له  و أشـرف  علی  عمر ابوالنصر

یری. ز 1969م، 26۴ صفحه، قطع و
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 یک نسـخه از این اثر در کتابخانه مرکز اسـناد و مرکز دائرة المعارف بزرگ اسـالمی تهران وجود دارد. این 
کتاب بار دیگر در 259 صفحه به وسیله نشر دارالجیل بیروت در سال 1972م منتشر شد که سه نسخه 
از آن در کتابخانـه عمومـی دفتـر تبلیغات اسـالمی حوزه علمیه قـم، کتابخانه آیت اهلل العظمی بروجردی 
)مسـجد اعظـم قـم( و کتابخانـه تخصصـی ادبیـات آسـتان قـدس رضـوی مشـهد موجـود اسـت. نسـخه 

یة نجف اشرف هست. دیگری از چاپ دارالجیل بیروت نیز در کتابخانه الروضة الحیدر

ایـن کتـاب از جملـه تألیفـات محمـد بـن مکـرم معـروف بـه ابـن منظـور )630-711ق ( بـوده و موضـوع آن 
یـخ  و نقـد شـعر عربـی حسـن  بـن  ها نـی معروف به  ابونـواس  )146-198ق؟( از شـاعران عرب سـده  دوم  تا ر
ولی، 

ُ
هجـری قمـری اسـت. کتـاب حاضـر در یـازده موضوع تدوین شـده اسـت. أبونواس نسـبه و حیاتـه اال

أبونـواس و ِعنـان و شـعراء زمانـه، أبونـواس أشـهر اهـل بغـداد، أبونـواس مختارات من أشـعاره، یـوم الخالفه 
عند األمین و أبونواس فی عبثه و لهوه و مباذله از جمله موضوعات مطرح شده در این اثر است.

یه، دارالمعارف، 1389ق/1969م،  : اسکندر ی )عربی(؛ فتح اهلل  خلیف؛ مصر فخرالدین  الراز
یری. ز 196 صفحه، قطع و

یـک نسـخه از ایـن چـاپ در کتابخانـه مرکـز پژوهشـی دائرة المعـارف علـوم عقلی اسـالمی قم وجـود دارد. 
یه مصـر در سـال  یـة إسـکندر ایـن کتـاب بـار دیگـر در 175 صفحـه بـه وسـیله نشـر دارالجا معـا ت  المصر
تخصصـی  کتابخانـه  در  یـه  المصر دارالجامعـات  چـاپ  از  نسـخه  دو  شـد.  منتشـر  1396ق/1976م 

یارت قم و کتابخانه دیجیتالی نور قم موجود است. پژوهشکده حج و ز

ی )544؟- 606ق( از متکلما ن   موضـوع کتـاب سرگذشـت و نقـد و تفسـیر آرای محمـد بن  عمـر فخـر راز
و فیلسـوفا ن  اسـالمی  اسـت کـه بـه وسـیله دکتـر فتـح اهلل خلیـف نوشـته شـد.  ایـن کتـاب در پنـج فصـل: 
، الـکالم و الفلسـفه تدویـن یافتـه اسـت.  ی ـ الرجـل و أعمالـه، الفقـه و األصـول، التفسـیر فخرالدیـن الـراز
مؤلـف یـک خاتمـه نیـز بـه نام نصوص مختاره شـامل پنج نّص )تصریح( در آخـر فصل های کتاب آورده 
ی نوشـته نشـده و  اسـت. البتـه گروهـی اعتقـاد دارنـد هنـوز یـک کتاب شناسـی جامـع دربـاره امـام فخر راز
ی، 1385( کارهای دکتر فتح اهلل خلیف و امثال او مثل دکتر زرکان کهنه شده و روزآمد نیست. )انصار

بـی(؛ مقـداد یالجـن؛ قاهـره: المطبعـة  ِمنهـاج الدعـوه إلـی اإلسـالم فـی العصـر الحدیـث )عر
یری. ز ولی، 1389ق/1369م، 1۴0 صفحه، قطع و

ُ
یه، الطبعة اال المصر

کتـاب حاضـر تک نسـخه بـوده و اثـری از آن در کتابخانه هـای کشـور ایران نیسـت. دو نسـخه الکترونیک 
)پی دی اف( این اثر در پایگاه های اینترنتی مکتبه نور https://www.noor-book.com و سـامانه سـها 

به آدرس https://sohalibrary.com قابل دسترسی است.
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کتـاب منهـاج الدعـوة در چهارفصـل تدویـن یافتـه اسـت. حاجتنا الی السـالم کمنهاج للحیاه، السـالم 
تـی أّدت الـی تشـویه روح السـالم، السیاسـه، منهـاج إظهـار جوهـر 

ّ
منهـاج إلهـی خالـد للحیـاه، العوامـل ال

یقـة السـالم فـی إحیـاء الیمـان و عاطفتـه، وسـائل تنفیـذ هـذا  السـالم و عرضـه فـی إطـار جدیـد، بیـان طر
المنهاج الحدیث از موضوعات مطرح شده در فصل های این کتاب است.

از پروفسـور مقداد یالچین )ت1937م( اندیشـمند تربیت اسـالمی و اسـتاد دانشـگاه ترکیه تا امروز بیش 
ی از کتاب هایـش بـه زبان هـای مختلـف مثـل عربـی، فارسـی و  از صـد اثـر علمـی بـه چـاپ رسـید. بسـیار
ترکـی ترجمـه شـده اسـت. البیـت اإلسـالمی کمـا ینبغـی أن یکـون، اإلتجـاه األخالقـی فـی اإلسـالم، التربیـة 
األخالقیـة اإلسـالمیة، قیمـة اإلیمـان واألخـالق فـی الحیـاة العملیـة، علـم النفـس التربوی فی اإلسـالم، دور 
التربیـة األخالقیـة اإلسـالمیة فـی بنـاء الفـرد والمجتمـع والحضـارة اإلنسـانیة، توجیـه المتعلـم فـی ضـوء 
التفکیر التربوی اإلسـالمی، فلسـفة الحیاة الروحیة، و موسـوعة التربیة اإلسـالمیة از جمله آثار چاپ شـده 

دکتر یالچین است.

بـی(؛ عبدالحلیـم  الجنـدی؛ القاهـره:  یـه  و التسـا مح  فـی  اإلسـالم  )عر أبوحنیفـه: بطـل الُحّرِ
یری. ز یه، 1390ق/1970م، ۴+31۴ صفحه، قطع و الهیئة العامة لشؤن المطابع األمیر

نسـخه حاضر تنها نسـخه موجود در کشـور ایران اسـت، اما چاپ دیگری از این کتاب در 247 صفحه 
بـه وسـیله دارالمعـارف قاهـره در سـال 1992م انجـام شـد کـه چهـار نسـخه از آن در کتابخانـه تخصصـی 
یخ اسالم و ایران قم، کتابخانه و مرکز اسناد دانشگاه کردستان، دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی  تار
مشـهد و دانشـگاه شـاهد تهـران وجـود دارد. چهـار نسـخه الکترونیـک )پـی دی اف( نیـز از ایـن کتـاب در 
ی نسـخه موجـود در کتابخانـه اسـتاد واعظ زاده نیسـتند.  سـطح اینترنـت وجـود دارد کـه هیـچ کـدام از رو
باب اّول از نسخه موجود در کتابخانه استاد واعظ زاده به وسیله یک نفر عرب زبان با مداد ویرایش فنی 

و محتوایی شده است.

یه  و التسا مح  فی  اإلسالم  در ده باب و یک خاتمه تدوین یافته است. الرجل،  کتاب أبوحنیفه: بطل الُحّرِ
، التالمیـذ، فـی العراق، فـی الکوفه، فی الفقـه، إمام اهل الـرأی، فی القضاء  ، فـی المسـجد، المفّکـر التاجـر
یـخ از جملـه موضوعـات آورده شـده در ایـن اثـر اسـت. از عبدالحلیـم الجنـدی کتـاب دیگری  و فـی التار
درباره همین موضوع به نام ابوحنیفه به وسـیله انتشـارات دار سـعد به چاپ رسـید که یک نسـخه از آن 

یخ اسالم و ایران قم وجود دارد. در کتابخانه تخصصی تار

یخ اسـالمی به نام امام ابوحنیفـه بحث می کند.  مؤلـف در ایـن کتـاب دربـاره یکـی از شـخصیت های تار
یخ اسـالم اسـت، جزئیات  ی در این کتاب با اعتقاد به اینکه ابوحنیفه از پرچم داران و پیشـگامان تار و
ی در راه دفاع از سنت پیامبر با آنها روبرو بود، برجسته می کند. زندگی و مصائب و سختی هایی را که و
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ع( بـود و در خدمـت آن حضـرت درس  ابوحنیفـه  نعمـا ن  بـن  ثا بـت  )80؟- 150ق( معاصـر امـام صـادق)
ی اسـتفاده کـرد. عبدالحلیـم الجنـدی نویسـنده معـروف مصـری کـه  خوانـد و در فقـه و کالم از محضـر و
یه و التسـامح فی اإلسـالم اسـت، در مقدمه  دارای تألیفـات عمیقـی از جملـه کتـاب أبوحنیفـه بطـل الُحّر

، سال 1977م( می نویسد:  کتاب دیگرش با عنوان اإلمام جعفر الصادق )چاپ مصر

ع(. ابوحنیفه دو سـال  فهوالء أئمه أهل السـنه األربعه، تالمیذ مباشـرون أو غیر مباشـرون لإلمام الصادق)
ع( درس خوانـد و در ایـن مـورد می گفت: لوال العامـان، لهلک نعمان.  در مدینـه در محضـر امـام صـادق)

)الجندی، 1397: 162(

ی در مکتب  بنابرایـن آنچـه سـاختار فکـری ابوحنیفـه را در فقـه تشـکیل مـی داد، همـان حضور دوسـاله و
ع( بـوده اسـت. وقتـی از او سـؤال می کردنـد که امام مطلق در این عصر چه کسـی اسـت، با  امـام صـادق)
کیـد اظهـار می کـرد امـام علـی الطـالق جعفـر بـن محمـد اسـت و ایـن نشـان دهنده احترامـی اسـت که  تأ

ع( قائل بود. ابوحنیفه برای استاد خود امام صادق)

بـی(؛ محمد عطیه األبراشـی؛ قاهره: الشـعب، 1390ق/1971م،  مکانـه المـرأه فـی اإلسـالم )عر
126 صفحه، قطع ُرقعی.

از کتاب حاضر اثری در کتابخانه های ایران یافت نشد. این اثر با عنوان جایگاه زن در اسالم به وسیله 
خانـم بهجـت افـراز )1312- 1397ش( ملقـب بـه ُام االسـراء، از بانـوان انقالبـی در 159 صفحه ترجمه و در 

سال 1378ش به وسیله انتشارات امید آزادگان تهران منتشر شد.

ی از  محمـد عطیـة األبراشـی )1897-1981م( از متفکـران و فیلسـوفان اسـالمی معاصـر مصـر بـود. بسـیار
گردان او هسـتند.  اسـاتید مصـری مثـل دکتـر احمـد الحوفـی، دکتـر احمـد شـلبی و دکتر سـید رزق از شـا
ی از کنفرانس هـای علمـی داخـل و خـارج مصـر کـه بیشـترین تأثیـر را نیـز در نوشـته های او  ی در بسـیار و

داشت، شرکت کرد.

کتاب هایـش بیشـتر دربـاره دسـتور زبـان عربـی و بالغـت مـدارس  کـرده اسـت.  کتـاب تألیـف  او چهـل 
ی از آنهـا تا امروز در کشـور مصر و سـایر کشـورهای  ابتدایـی، مقدماتـی و متوسـطه اسـت کـه هنـوز بسـیار
: التربیة اإلسـالمیة، علم النفـس التربوی، علم  یـس می شـود. مهم تریـن ایـن کتاب ها عبارتند از عربـی تدر
النفس للجمیع، اإلتجاهات الحدیثة، التربیة والحیاة، جان جاك روسو وأراءه فی التربیة والتعلیم، روح 

اإلسالم، عظمة الرسول، األساس فی اللغة العبریة.

بـی(؛ محمـد ماضی ابوالعزائـم؛ قاهره: جمعیه ُاولی العـزم الدینیه، الطبعة  اإلسـالم نََسـٌب )عر
یری. ز الثانیه، 1390ق/1970م، 170 صفحه، قطع و
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تنها یک نسـخه دیگر از این کتاب در کتابخانه مرکزی کانون اسـالمی انصار تهران وجود دارد که چاپ 
اّول یا دوم بودن آن معلوم نیست.

در بررسـی آثـار امـام سـیدمحمد ماضـی ابوالعزائـم )1286- 1356ق ( از مشـایخ طریقـه عزمیـه بایـد بـه 
ی از منادیان وحدت اسالمی شمرده می شود. موضوع کتاب  موضوع تمدن اسالمی توجه داشت؛ زیرا و
اإلسـالم نََسـٌب نیـز وحـدت اسـالمی اسـت. ایـن کتـاب دربـاره بررسـی  و شـنا خت  اسـالم ، تجدیـد حیا ت  
فکری، احتجا جا ت  و دفاعیه های  اسالم سخن می گوید و از موضوعاتی مانند: السالم َنَسب، ال مدینه 
ب للدین، وسـائل تحقیق الَمجتمع السـالمی و َنَسب  إال بالسـالم، الَمجتمع السـالمی الفاضل، التعّصُ

السالم و األخوه فیه در آن بحث شده است.

از امام محمد ماضی ابوالعزائم کتاب دیگری درباره وحدت و تمدن اسالمی به نام اإلسالم  نََسٌب  یوصل  
إلـی  رسـول  اهلل  صلـی اهلل  علیـه  وسـلم  وجـود دارد کـه در سـال 1400ق بـه وسـیله دارالمدینـه  المنـور قاهـره 
منتشـر شـد و نسـخه ای از آن در کتابخانه تخصصی دانشـگاه ادیان و مذاهب قم اسـت. کتاب اإلسالم  
نََسٌب  یوصل  إلی  رسول  اهلل  صلی اهلل  علیه  وسلم  بار دیگر در 144 صفحه به وسیله انتشارات دارالکتاب 
الصوفی قاهره سال 1414ق/1993م به چاپ رسید که دو نسخه از آن در کتابخانه تخصصی دانشگاه 

ادیان و مذاهب قم و کتابخانه معاونت امور فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت قم وجود دارد.

الدولـة  : جامعـة  بـی(؛ حسـن ظاظـا؛ مصـر و مذاهبـه )عر أطـواره  اإلسـرائیلی  الدینـی  الِفکـر 
یری. ز العربیه، معهد البحوث و الدراسات العربیه، 1391ق/1971م، 370 صفحه، قطع و

کشـور ایـران تک نسـخه اسـت. نسـخه الکترونیـک )پـی دی اف( آن در پایـگاه اینترنتـی  کتـاب در  ایـن 
مکتب نور به آدرس https://www.noor-book.com وجود دارد.

این اثر بار دیگر با عنوان الفکر الدینی الیهودی: أطواره و مذاهبه، طبعة جدیده من کتاب الفکر الدینی 
السـرائیلی: أطواره و مذاهبه در 308 صفحه، به وسـیله دارالقلم دمشـق و دارالشـامیه بیروت سـال 1416 
ق/1995م بـه چـاپ رسـید و دو نسـخه از آن در کتابخانـه تخصصـی پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالم 
)دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم( و کتابخانـه جامع جامعة المصطفـی العالمیه قـم وجود دارد. 
کتـاب الِفکـر الدینـی الیهـودی ... بار دیگر توسـط همین ناشـران در سـال 1420ق/1999م منتشـر شـد که 

یک نسخه از این چاپ نیز در کتابخانه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم هست.

ی  کتاب حاضر اهدایی مؤلف به استاد واعظ زاده در سفرش به مصر در سال 1350خورشیدی است. و
در صفحه عنوان کتاب با خط خویش نوشته است: 

الی سماحه االستاذ العالم الجلیل الشیخ محمد واعظ زاده خراسانی مع اصدق الوّد و اعمق االحترام، 
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الدکتور حسن ظاظا، 1973/4/1.

کتاب الِفکر الدینی اإلسرائیلی در شش فصل و درباره موضوعات: إسرائیل و مقدسات القدیمه، اصول 
العقیـدة الیهودیـه، الشـریعة الموسـویه و تطویـر الدیـن الیهـودی، الشـعائر الیهودیـه، بعـض األحـکام التـی 
تمیـز شـریعه الیهـود و المذاهـب و الِفـَرق تدویـن یافتـه اسـت. اندیشـه های دینـی یهودیـت، مشـخصات 

اسرائیل و همچنین رابطه صهیونیسم جهانی با اسرائیل در این کتاب نشان داده می شود.

یخ عرب و قوم یهود   از دکتر حسن محمد توفیق ظاظا )1320-1420ق( بیش از بیست تألیف درباره تار
وجـود دارد. أبحـاث فـی الِفکـر الیهودی، إسـرائیل رکیزه اإلسـتعمار والعدوان بین المسـلمین، الشـخصیة  
ی دربـاره یهودیت اسـت. تعدادی از آثار  اإلسـرائیلیة ، الُقـدس مدینـه اهلل أم مدینـه داوود؟ از آثـار چاپـی و
دکتـر حسـن ظاظـا بـه زبان هـای عبـری، فرانسـوی و انگلیسـی اسـت. او همچنیـن در طـول پانـزده سـال 
یـاض منتشـر کـرد کـه بیسـت ونه مـورد از آنهـا در کتابـی بـا  یـادی در روزنامـه سـعودی الر مقـاالت متنـوع ز

عنوان الکشول در سال 1994م تدوین و چاپ شده است.

حسن ظاظا دانشمند مصری از مشهورترین متخصصان زبان عربی و زبان های سامی به ویژه زبان عبری 
ی از اسـاتید و صاحب نظـران مقابلـه بـا فرهنـگ و اندیشـه یهودیـت و صهیونیسـم  بـه حسـاب می آیـد. و
اسـت. او در قاهـره چشـم بـه جهـان گشـود و در سـال 1944م مـدرک کارشناسـی ارشـد ادبیـات عبـری و 
کرسـی مطالعـات  ی  کـرد. و یافـت  اندیشـه یهـودی را از دانشـگاه عبـری اورشـلیم )قـدس( فلسـطین در
یه مصر بر عهده داشـت و در تعدادی از دانشـگاه های کشـورهای  زبان شناسـی را در دانشـگاه اسـکندر
کش، دانشگاه عرب بیروت، دانشگاه های موصل، بغداد و بصره عراق و  عربی مانند: دانشگاه رباط مرا
یس کرد و ِسمت استادی فلسفه و مطالعات عبری  همچنین دانشگاه خارطوم و ُام دورمان سودان تدر

) در دانشگاه ملک سعود را بر عهده داشت. )پایگاه اینترنتی مکتبه نور

بـی(؛ عبدالمنعـم محمـد شـقرف  اإلمـام محمـد ماضـی ابوالعزائـم حیاتـه، جهـاده، آثـاره )عر
: قاهره، دارالطباعه الحدیثه، 1392ق/1972م، 271 صفحه، قطع رقعی. المحامی؛ مصر

اثر حاضر در هیچ یک از کتابخانه های کشور ایران یافت نشد. سه نسخه از این کتاب در کتابخانه های 
وابسـته به دانشـگاه حلوان مصر وجود دارد و نسـخه الکترونیک آن نیز در گوگل بوک در دسـترس اسـت. 
کتاب هـای منتشرشـده بـه وسـیله جمعیـة ُاولـی العـزم  کتـاب اإلمـام محمـد ماضـی ابوالعزائـم از جملـه 
الدینیه اسـت. این اثر با مقدمه دکتر محمد الفحام و به وسـیله دکتر عبدالمنعم محمد شـقرف اسـتاد 
دانشـگاه األزهـر مصـر تألیـف شـده اسـت. در صفحـه عنـوان ایـن کتـاب جملـه اهدانامـه بـه زبـان عربی: 
»هدیـة الـی السـید االسـتاذ الحجـه محمـد واعظ زاده، محمـد المنیرجـی؟ ابوالفرات« دیده می شـود. این 

ی اهدا شده است. نسخه ظاهرًا در هنگام سفر مصر استاد واعظ زاده در پنجاه سال پیش به و
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کـه طریقـه عزیمـه را بنیـان نهـاد.  د از صوفیـان معاصـر اسـت  محمـد ابوالعزائـم معـروف بـه إمـام و ُمجـّدِ
وف تألیف عبدالمنعم محمد شـقرف )قاهره: مکتبة  کتاب هـای دیگـری مثـل: ابوالعزائـم و أثره فـی التّصُ
ی محمـد  د الصوفـی، تألیـف شـیخ فـوز یـه، 1386م/1365ق( و اإلمـام أبوالعزائـم الُمجـّدِ الکلیـات األزهر

ی نوشته شده است. ید، درباره سرگذشت و شخصیت و أبوز

ولی العزم، الطبعة 
ُ

: قاهره، جمعیة اال اإلسالم دین اهلل )عربی(؛ محمد ما ضی  ابوالعزائم ؛ مصر
یری. ز الثانیه، 1392ق/1972م، 288 صفحه، قطع و

کتاب حاضر در کشـور ایران تک نسـخه اسـت. دکتر حسـن جاد اسـتاد دانشـکده لغت عربی دانشـگاه 
یدان اسـتادیار دانشـکده اصول دین دانشـگاه األزهر مصر بر نسـخه چاپی  األزهر و اسـتاد حسـنی نصر ز

موجود در کتابخانه استاد واعظ زاده مقدمه نوشته اند.

تی  فطـر النا س  علیهـا در 183 صفحه 
ّ
از همیـن مؤلـف، کتـاب دیگـری بـه نـام اإلسـالم  دیـن  اهلل  و فطرتـه  ال

به وسـیله نشـر دارالکتا ب  الصوفی قاهره سـال 1413ق/1992 م منتشـر شـد که ظاهرًا خالصه شده کتاب 
اإلسـالم دیـن اهلل اسـت؛ زیـرا اثـری از نـام چنیـن کتابـی در فهرسـت تألیفـات محمـد ماضـی ابوالعزائـم در 
مقدمـه کتـاب اإلسـالم دیـن اهلل دیـده نمی شـود. دو نسـخه از کتـاب اإلسـالم  دیـن  اهلل  و فطرتـه  التـی  فطـر 
النـا س  علیهـا در کتابخانـه معاونـت امـور فرهنگـی مجمـع جهانـی اهل بیـت قـم و کتابخانـه تخصصـی 

دانشگاه ادیان و مذاهب قم وجود دارد.

کتـاب اإلسـالم دیـن اهلل دربـاره موضوعاتـی مثـل وضعیـت کشـورها ی اسـالمی، سیا سـت  و حکومـت در 
اسالم، فروع دین و اخالق  اسالمی بوده و در چهار قسمت )فصل(: تفصیل القول فی الصفات السلبیه، 
فـی النبـوات، العبـادات و المعامـالت نوشـته شـده اسـت. در مقدمـه ایـن کتـاب نیـز از موضوعاتی مثل: 
تعریف الدین، علم التوحید، العقیده، اهلل تعالی و تقدیسـه و العقیده التی یجب أن یعقد المسـلم قلبه 

علیها بحث شده است.

امـام سـیدمحمد ما ضـی  ابوالعزائـم )1286- 1356ق( در سـال 1894م طریقـه عزمیـه را تأسـیس کـرد کـه 
ی مؤسـِس ایـن طریقـت و از افـراد مجاهـد بـا  کنـون در کشـور مصـر حـدود یک میلیـون نفـر پیـرو دارد. و ا
اشـغالگراِن انگلیسـی بود و به همین دلیل به کشـور سـودان تبعید شـد و پس از بازگشـت نیز چندین بار 
دان و  بـه دلیـل مقاومـت در برابـرِ اشـغالگراِن انگلیسـی بازداشـت شـد. محمـد ماضـی ابوالعزائـم از مجـّدِ
ِه« )الفتح: 28( معتقد به تحقق وعده  ِ

ّ
ُکل یِن  ی الّدِ

َ
پیشروان دینی معاصر بر طبق آیه شریفه: »ِلُیْظِهَرُه َعل

ی اّولیـن  الهـی غلبـه اسـالم بـر ادیـان دیگـر بـود. هنگامـی کـه اندیشـه وهابیـت در مصـر بـه وجـود آمـد، و
کتابـش را به نـام الوسـیلة و التوسـل نوشـت و در آن شـرح داد کـه توسـل امـری شـرعی اسـت و مخالفتـی با 

شرع مقدس ندارد. )ماضی ابوالعزائم، 1397: 10(
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فـوزی  رفعـت  بـی(؛  )عر الحدیـث  علـوم  فـی  أثـره  و  ی  الـراز حاتـم  أبـی  بـن  عبدالرحمـن 
کلیـه دارالعلـوم، 1392ق/1972م،  عبدالمطلـب ]رسـاله ماجسـتر[؛ قاهـره: جامعـة القاهـره، 

3+3+32+۴00 صفحه، قطع َرحلی کوچک.

ی یک  پایان نامـه دکتـری حاضـر بـه صـورت فتوکپـی و تجلیدشـده و اصـل آن حروف چینـی دسـتی بـر رو
صفحـه از ورقـه اسـت. مؤلـف در آخـر پایان نامـه دکتـری خویـش یـک مبحـث کوتـاه بـه نـام ُمعجـم شـیوخ 
ابـن ابـی حاتـم در 32 صفحـه بـه آن ملحـق کـرده اسـت. ایـن پایان نامـه در 2+2+ 369 صفحـه در سـال 
1415ق/1994م بـه وسـیله انتشـارات مکتبـة الخانجـی قاهـره مصـر بـه چـاپ رسـید کـه پنج نسـخه از آن 
در کتابخانـه مؤسسـه علمـی فرهنگـی دارالحدیـث قـم، کتابخانـه تخصصـی علوم حدیث قـم، کتابخانه 
یـخ اسـالم و ایـران قـم و کتابخانـه دانشـگاه قـرآن و حدیـث پردیـس تهـران وجـود دارد. یـک  تخصصـی تار
الکترونیـک  یـة نجـف اشـرف اسـت. نسـخه  الحیدر الروضـة  کتابخانـه  کتـاب در  ایـن  از  نسـخه دیگـر 
https:// پـی دی اف( ایـن اثـر در پایگاه هـای اینترنتـی کتابخانـه دیجیتـال نور و اندیشـه قرآنی بـه آدرس(

www.quranicthought.com/books موجود است.

ی از جمله کتاب هـای الَجرح   ایـن پایان نامـه دربـاره بررسـی و نقـد و نظـر آثـار عبدالرحمـن بـن محمـد راز
َل الحدیث اسـت. پایان نامه دکتری حاضر در دو بخش نوشـته شـده 

َ
و التعدیل، الَمراسـیل و کتاب ِعل

اسـت. در بخـش اّول از موضوعاتـی مثـل کتـاب الَجـرح و التعدیـل و تقدمتـه، اصالـت ابـن ابی حاتم فی 
، کتـاب المراسـیل و  الَجـرح و التعدیـل، مشـروعیه الروایـه و اصـول الجـرح و التعدیـل، مراتـب ُرواه اآلثـار
یخـه بحـث می شـود. بخـش دوم ایـن پایان نامـه  ی فـی تار کتـاب بیـان خطـأ محمـد بـن اسـماعیل الُبخـار
ی در ایـن بخـش موضوعاتـی مثـل: تعریـف  ـَل الحدیـث ابـن ابـی حاتـم اسـت. و

َ
بررسـی و نقـد کتـاب ِعل

َل الحدیـث، القواعد التی یتبعها النقاد للکشـف عن 
َ
بکتـاب علـل الحدیـث، انـواع العلـل فی کتـاب ِعل

َل را بیان کرد.
َ
العله و أصاله ابن ابی حاتم فی کتاب الِعل

ی عبدالمطلب زیر نظر استاد عبدالعظیم معانی و دکتر عبدالمجید  پایان نامه دکتری استاد رفعت فوز
محمـود بـرای دانشـکده دارالعلـوم دانشـگاه قاهـره مصـر در سـال 1392ق/1972م نوشـته شـده اسـت. در 
صفحـه عنـوان پایان نامـه اهدانامـه مؤلـف »فضیلـه األسـتاذ الشـیخ محمـد واعـظ خراسـانی، مـع عظیـم 

ی، 1972/2/20« دیده می شود. شکری و احترامی، رفعت فوز

ی معروف به ابن ابی حاتم )327-240ق( از محدثان، فقها و مفسران شافعی  عبدالرحمن بن محمد راز
ی  در عراق  و بغداد که  در آن  روزگار  قرن سوم و چهارم هجری قمری است. از قراین  چنین  برمی آید که  و
کانـون  فقـه  و حدیـث  بـود، از شـهرت  و منزلـت  علمی  بسـیار برخوردار بوده  اسـت . ابـن  ابی حاتم  را حافظ، 
ناقـد، شیخ االسـالم  و ِثَقـه  خوانده انـد. از فضایـل  اخالقـی  و معنـوی  و ُزهـد و پارسـایی  او بسـیار یـاد شـده  
ی ندیده  و حتی  گناهی  از او سر نزده  است.   است . پدرش  درباره او گفته  که  در عبادت  کسی  را برتر از و
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)دانشنامه بزرگ اسالمی، 1374، ج 2، ص 637(

ل، 1۴11ق/1990م؟،  : دارالها الغزالی  و التصّوُف  اإل سالمی  )عربی(؛ احمد الشربا صی؛ مصر
یری. ز 1+21۴ صفحه، قطع و

دو نسـخه دیگـر از ایـن اثـر در کتابخانـه بـزرگ آیـت اهلل العظمی مرعشـی نجفی قـم و کتابخانه تخصصی 
پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ اسـالم )دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم( وجـود دارد و چنـد نسـخه 
ـک َفَهـد الوطنیـه( و دانشـگاه 

َ
دیگـر از آن نیـز در کتابخانه هـای ملـی ملـک فهـد عربسـتان )مکتبـة الَمل

اسالمی غزه فلسطین هست.

از مؤلف کتاب دیگری درباره همین موضوع به نام الغزالی و التصّوُف به وسیله دارالجیل، در بیروت در 
سال 1975م منتشر شد که با اثر فعلی تفاوت دارد.

کتـاب حاضـر در چهـارده موضـوع تدویـن شـده اسـت. دوره  غزالـی، زندگا نـی او ، فقـه  و حدیـث  غزالـی، 
 ، ، مجدد سده  پنجم  قمری، روش  غزالی  و شعرش، ما دحین  و قا دحین او غزالی  و با طنیه، غزالی  متفکر
، تصـوف  اسـالمی و غزالـی  و تصوف  از جمله موضوعـات مورد بحث در این  گفتـا ر غزالـی ، کتاب هـای او
اثر اسـت. گفتنی اسـت که هشـت صفحه از دو موضوع اّولی، یعنی دوره غزالی و زندگانی او در نسـخه 

موجود در کتابخانه استاد واعظ زاده دارای افتادگی چاپی است.

احمد عبده  الشربا صی )1317-1404ق ( این کتاب را درباره سرگذشت محمد بن  محمد غزالی )450 - 
ی به رشته تحریر درآورد. او در صفحه 23 این کتاب که در نسخه  505ق(   و نقد و تفسیر افکار و آثار و

موجود در کتابخانه استاد واعظ زاده سفید است می گوید:

دربـاره ابوحامـد زین العابدیـن محمـد بـن محمد بن محمد بن محمد بن احمد طوسـی مشـهور به غزالی 
یک مسـئله  اسـت و آن این که ما کسـی که بیش از سـه نسـل از پدرشـان اسامی عربی داشته باشد را پیدا 
ی اختالف وجود دارد که آیا او از نژاد عرب است یا از نژاد ایرانی؛ و البته این  نکردیم؛ و لذا درباره اصل و
اختالف نظر با تحقیق یا اطمینان به پایان نمی رسد، اما می توان گفت ابوحامد غزالی از اعقاب اعرابی 
ی از ایرانیانی اسـت کـه به خاطر حفظ  بـود کـه از ابتـدای فتـح اسـالمی بـه ایـران نفوذ کردند و شـاید هم و

میراث دینی خویش، اسامی عربی در نام آنها غلبه داشته است. )الشرباصی، 1411، ص 23(

احمـد  بـی(؛  )عر اإلنسـان  مرکزهـا  الغربیـه  الَحَضـاره  و  اهلل  وجهتهـا  اإلسـالمیه  الَحَضـاره 
عبدالوهاب؛ قاهره: دارالصحیفه، 1۴19ق/1999م، 128 صفحه، قطع رقعی.

کتاب حاضر تک نسخه است و در کتابخانه های ایران وجود ندارد. یک نسخه دیگر از آن در کتابخانه 
دانشگاه اردن وجود دارد و دو نسخه الکترونیک )پی دی اف( آن در پایگاه اینترنتی کتاب پدیا به آدرس 
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https://ketabpedia.com و مکتبة األلوکة به آدرس www. allukah.net در دسترس است.

کتاب الَحَضارة اإلسالمیه تألیف مرحوم سرلشکر مهندس احمد عبدالوهاب علی از جمله کتاب هایی 
اسـت که درباره تمدن های اسـالمی و غربی و برتری تمدن اسـالمی بر نوع غربی آن نوشـته شـده اسـت. 
ایـن کتـاب زیـر نظـر مرکـز عمومـی اسـالمی دعـوت توحید و سـنت قاهره منتشـر شـد. مقومـات الَحَضاره 
ک الغرب لحقوق النسان، إرهاب الدوله أم  السالمی، بین الَحَضارة السالمیه و الَحَضارة الغربیه، انتها

إرهاب الفرد از مهم ترین موضوعات مطرح شده در این اثر است.

بـه نظـر مؤلـف در اسـالم حکومـت دینـی وجـود نـدارد و مقصود از حکومت هـای مردمی اسـالمی در واقع 
همان حکومت اجتماعی است که مسئولین آنها گاهی درست و گاهی هم اشتباه عمل می کنند. البته 
وظیفه حکومت اسالمی تطبیق قانون الهی و اقامه عدل بین تمام مسلمانان و غیر آنها و توسعه جامعه 

و محقق کردن خوبی ها و همچنین رفاه برای عموم مردم است. )عبدالوهاب، 1419، ص 76- 78(

، شهری گرى و تمدن است. تمدن به هر جامعه پیچیده  ، اقامت در شهر واژه عربی َحَضارة به معنی شهر
کـه دارای سـاختارهای یکجانشـینی، طبقه بنـدی اجتماعـی و سـرانجام شـکلی از مدیریـت اجتماعی و 
ی باشـد، گفتـه می شـود. تمدن اسـالمی بر اسـاس نگرش  سـامانه نمادیـن ارتباطـی مثـل دسـتگاه نوشـتار
یک با مجموعه ای از سـاخته ها و  اندوخته های معنوی و مادی جامعه  توحیدی، تمدنی اسـت ایدئولوژ

اسالمی که انسان را به سوی کمال معنوی و مادی سوق می دهد.

امروز عموم تمدن های گذشته را با بناهای آن می شناسند و ساختمان هایی مانند مسجد اموی و ... را 
یادبود تمدن اسـالمی برمی شـمارند، اما باید توجه داشـت مراد از تمدن حداقل در نگاه مورخان شـیعی، 
وجـود سـاختمان ها و بناهـای بـزرگ و مجلـل نیسـت، بلکـه خیلـی از چیزهـای دیگـر هـم می تواند نشـانه 

تمدن باشد.

نتیجه
کتـاب اهدایـی اسـتاد شـیخ محمـد واعـظ زاده  از حـدود پنجـاه قفسـه )5683 عنـوان در 11202جلـد( 
بـه کتابخانـه مرجـع بنیـاد پژوهش هـای اسـالمی آسـتان قـدس رضـوی بـه طـور تصادفـی هجـده قفسـه از 
کتاب شناسـی توصیفـی  گزینـش و  ردیف هـای اّول، وسـط و آخـر ایـن مجموعـه انتخـاب و نسـبت بـه 
شـانزده کتـاب نفیـس زبـان عربـی چـاپ قاهـره مصـر همـراه بـا یـک پایان نامـه دکتـری )ردیـف 14 در متـن 
گانـه و تحریر یـک کتاب  مقالـه( اقـدام شـد. معرفـی کامـل آثـار نفیـس ایـن گنجینـه مسـتلزم تحقیـق جدا
مستقل در این باره است که طرح تحقیقاتی آن نوشته شده و تقدیم معاونت پژوهشی بنیاد پژوهش های 

اسالمی آستان قدس رضوی شد.
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سپاسگزاری
از معاونت محترم پژوهشی و همچنین مسئول کتابخانه مرجع بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
ی می شـود. نگارنـده بـر خود فـرض می داند از  ی در اجـرای ایـن پژوهـش سپاسـگزار رضـوی بابـت همـکار
آقـای دکتـر امیـر سـلمانی رحیمی بـرای مطالعـه متـن مقالـه حاضـر و ارائـه نظرهـای ارزشـمند و همچنیـن 

ی کند. راهنمایی های هوشمندانه استاد غالم رضا جاللی در طول تحقیق سپاسگزار

کتابنامه
کاتبان، www.ansari.kateban.com، ۲۹ اسفندماه ۱۳۸۵. انصاری؛ »بررسی های تاریخی«، پایگاه اینترنتی 

الجندی، عبدالحلیم.؛ اإلمام جعفر الصادق؛ القاهره: األهرام، ۱۳۹۷ق.

دانشنامه بزرگ اسالمی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، یوسفی اشکوری، 
حسن، ذیل مدخل »ابن ابی حاتم«، ۱۳۷۴.

؛ شیخ تقریب؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی. اّول، ۱۳۹۶. سلمانی رحیمی، امیر

: دارالهالل، ۱۴۱۱ق. ف  اإل سالمی؛ مصر الشربا صی، احمد؛  الغزالی  و التصّوُ

الشیال، جمال الدین؛ تاریخ نگاری مصر در قرن نوزدهم؛ ترجمه غالم حسین نوعی؛ تاریخ اسالم، شماره ۳۷، بهار ۱۳۸۸.

عبدالوهاب، احمد؛ الَحَضاره اإلسالمیه وجهتها اهلل و الَحَضاره الغربیه مرکزها اإلنسان؛ قاهره: دارالصحیفه، بهار ۱۳۸۸.

.https://www.noor-book.com ، »الفکر الدینی اإلسرائیلی أطواره و مذاهبه«؛ پایگاه اینترنتی مکتبه نور

ماضی ابوالعزائم، عالء؛ مصاحبه با عالء ماضی ابوالعزائم؛ سراج منیر، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۹۷.

کتابخانه استاد شیخ 
محمد واعظ زاده 
خراسانی
مشهد، حرم مطهر 
رضوی، بنیاد 
پژوهش های اسامی
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