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بسمه تعالی وله الحمد
جناب استاد مهدوی راد

گرامی نامۀ آینه پژوهش سردبیر محترم 
با عرض سالم و احترام

ی���ک سال در مکتب »آینۀ پژوهش« درس آموخته ام. امیدوارم  کنون بیست و که تا گ���ردی کوچک هستم  شا
گردی این بنده همچنان ادامه یابد. که عمر این مدرسه و توفیق شا

ه )اعم 
ّ
که خوشنودی و لذت خود را از تغییرات جدید مجل گردی کوچک، وظیفه خود دانستم  به عنوان شا

کنم. ی و چکیده نویسی و غیره( اعالم  از تغییرات شکلی و صفحه آرایی تا ساختار

ی دیدم: تذکر چند نکته را ضرور
1.تک���رار شیوه نامۀ نگارش در دو ست���ون مقابل هم، آیا معنایی خاص )مثاًل وجه هنری( دارد؟ تأّملی در این 

مورد پیشنهاد می شود.

که مراد، 25 صفحۀ  کثر حجم مقاالت، 25 صفحه قید شده است، ولی روشن نیست  2.در شیوه نامه، حدا
کثر حجم بر  یری یا صفحات فعلی مجله؟ پیشنهاد می شود حدا دست نوی���س مؤلف است یا قطع آ4 یا وز

که خوشبختانه نرم افزارهای موجود، عدد آن را نشان می دهند. کلمات بیان شود  اساس تعداد 

که انصاف���ًا مفید و پرنکته اس���ت � پیشنهاد  3.در م���ورد سلسل���ه مق���االت نکت���ه ای � مانند سلسله »پاب���رگ« 
ین پیشین � شاید با توضیح هرکدام  که در آغاز قسمت دهم یا جای مناسب دیگر، فهرستی از عناو می شود 

در حد یک سطر � ارائه شود تا خواننده، فهرستی یکجا از این مجموعه در اختیار داشته باشد.

کتاب وقایع االیام محدث قمی در شماره 127در صفحه 102، توضیح نکته ای برای رفع  4.در م���ورد معرفی 
ی می دانم.  سوءتفاهم را ضرور

گرامی آقایان صادقی و مردی آورده اند. از سوی  کنار دوستان فاضل و  کتاب، ن���ام بنده را در  در شناسنام���ه 
که صاحب این قلم نوشته، از چاپ تحقیقی و چشم نواز آن تقدیر شده است. این جمالت  دیگر، در معرفی 
گرفته است. جواب  در نخستی���ن نگ���اه، به نظر می آورد که نگارنده، نهی الهی »ف���ال تزّکوا انفسکم« را نادیده 

که باید در متن مقاله می افزودم و از آن غفلت شده بود. این سوال مقدر، در جمله ای است 

کتاب به دس���ت دوستان دانشمن���دم، از من  کام���ل  توضی���ح اینک���ه بع���د از اتمام تصحی���ح و تحقیق متن 
که در آن می دیدم.  ک���ه نمایۀ موضوعی بر آن بیفزایم. ای���ن مطلب را پذیرفتم، به دلیل فای���ده ای  خواستن���د 
کت���اب را � از آغاز تا پایان � خوان���دم و نکاتی کوچک تذکر دادم  یر دو سه بار، تمام  گز ب���رای تهی���ۀ آن نمای���ه، نا
کردند و نام بن���ده را نیز در  ک���ار آمد. در پی این خدم���ِت ناچیز، دوستان���م لطف  ی متن به  ک���ه ب���رای بهس���از
ک���ه در آن نقش نداشت���م )تحقیق و  کت���اب نوشتن���د. بدین روی، در ای���ن معرفی، آنچ���ه را  صفح���ۀ عن���وان 
بوط می شد  که به خ���ودم مر تصحی���ح و مأخذیاب���ی(، به عنوان ی���ک خوانندۀ متوسط، ست���ودم و بخشی را 
گزارش توصیفی آوردم تا خوانندگ���ان پژوهشگر در باب آن نظر بدهند.  )نمای���ه موضوع���ی( فقط در حد یک 
کتاب  که خود را در حّد تصحی���ح و تحقیق چنان  به صراح���ت و ب���دون هیچ گونه تعارف، اعتراف می کن���م 

زشمندی نمی بینم و از لطف  و حسن ظّن آقایان صادقی و مردی نیز سپاسگزارم. ار

عبدالحسین طالعی
تیر 1390
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ادی���ب فرزان���ه، معلم دلسوخته و بسی���اردان حضرت است���اد آقای علی اصغر ارش���اد سرابی، از محقق���ان باریک بین و 
گست���رده از ابعاد ادب  گاهی های  ادیب���ان نکته نگ���ر و ناق���دان هوشمند و تیزبین���ی هستند با نثری پخت���ه و سخته و آ
گاه آمیخته به طنزی شیری���ن و مطایبتی لطیف و ... . حضرت  پارس���ی. نث���ر استاد روان، خواندنی، نکته آم���وز است و 
کذایی!! دکتری!  که چون برگه  کارآمد از آنگونه استادانی است  گاهی های ارجمند و ژرف اندیشي های  ارشاد با همه آ

را ندارند پس قدر ناشناخته اند... بگذاریم و بگذریم. 

که همراهان  گفتند. از جمله پرسه های���ی  وال���د ماج���د این بندۀ سراپا تقصی���ر در تاری���خ 89/12/14  زندگی را ب���درود 
کردن���د مجلسی بود شکوهمند در مشهد. حضرت استاد از س���ر لطف در آن محفل حاضر شدند و  نیک اندی���ش برگزار 
که این بنده پس از مشاورت با دوستانی ارجمند به لحاظ نثر شیرین،  گزارشی همراه نام���ه ای فرستادند،  پ���س از آن 

مطالب خواندنی و سودمند و یاد و پندهای بیدارگر و هوشمندانه آن را به چاپ می سپرم. تذکاری و تذّکری...
سردبیر

به نام خداوند جان و خرد
استاد دانشمند و بزرگوارم

جناب آقای مهدوی راد)ادام اهلل ایامه وانعامه(

ب���ا س���الم و احترام و عرض تسلیت مجدد، به استحضار می رسان���د که به بهانه تسلیت، گستاخی نموده و نه 
صفحه درباره مجلس ختم روانشاد حاج نصرت اهلل غالمی، گزارش نوشتم و اندکی هم سر به سرتان گذاشتم.

گرفت، در هر قسمت از آن مجله  که موافق ذوق نازک و طبع وّقاد جناب عالی قرار  خواهشمندم در صورتی 
که صالح می دانید، به چاپ برسانید. گرامی 

 تصویر صفحه اول نامه استاد علی اصغر ارشاد سرابی
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یارت ایشان را در آن  یژه این جانب را ابالغ فرمایید؛ هرچند توفیق ز به آقا اسماعیل، آن فرزند برومند، سالم و
مجلس نیافتم. همچنین به همه دست اندرکاران مجله سالم می رسانم.

تندرستی و توفیقات روزافزون جناب عالی و خاندان محترم را از درگاه خداوند خواستارم.

دوستدارتان - ارشاد سرابی
 1390/2/12

آسمان شو، ابر شو، باران ببار1 ی و تسلیت    به بهانۀ دلدار

ب���ه گمان���م شانزده اسفند 1389 بود که خبر یافتم پدر آقای محمدعلی مه���دوی راد � روانشاد حاج نصرت اهلل 
غالمی )م 14 اسفند/ 89( از این سرای سپنج و دل آزار رخت بربسته است. البته، آن مرحوم را در زمان حیاتش 
ندی���ده بودم، اما وظیفه خود دانست���م در مجلس ختمش شرکت کنم؛ نه برای برخی مالحظات نازل متداول 
که به هرحال، فرزند دانشورش � مهدوی راد � از تبار اهل قلم به حساب می آمد و  این روزگار، بلکه به آن سبب 
ین آینه پژوهش،  طرفه آن که از میان حوزویان و ارباب عمایم برآمده بود. با خواندن سرمقاله هایش در مجله وز

که آدمیت و مالیی را یکجا دارد. خاطرخواهش شدم و با یکی دوبار دیدنش، چنین به نظرم آمد 

بی شهر مشهد  مجل���س ختم، مسجد امام باقر؟ع؟ بود، واقع در قاسم آباد، شهرک���ی افتاده بر شانۀ شمال غر
کنانی به لحاظ اقتصادی متوسط الحال و شاید قلیل المال. به هر زحمتی بود، خود را به آن مجلس  با سا
یشان خاطر و حزن اندود، در صف نعال، سمت راست ورودی مسجد ایستاده  رساندم. آن مرد دانشور، پر
ی می ک���رد. با بار و  ی���ی به ادب تم���ام از واردشدگان استقب���ال و سپاسگزار ب���ود و در عی���ن ح���ال با گشاده رو
یایی  ک���رد. سادگی و بی ر ب���روت برخ���ی از اق���ران و هم لباسان���ش را نداشت و مثل آن���ان »رعایت شأن« نمی 
ی محتشمان و صاحبان  یف���ات مجالس سوگوار گل و تشر ُکتل و تاج  م و 

َ
مجل���س ب���ه دل می نشست و از َعل

کنندگان در آن مجلس، اه���ل روستا و یا از وابستگ���ان آن تازه درذگشته  مسن���د خب���ری نبود. بیشتر شرک���ت 
ی مرحوم حاج نصرت اهلل، روستائیان آدم شناس و حق گزار را به این شهر  گویا، خیرخواهی و مردم دار بودند. 
کنار چشمه ساران  کی و طراوت پونه های  کشانده بود. مهربانی و صفای چهره ها، پا بی در و دروازه دودآلود 

سروالیت نیشابور و روستای ینگجه )زادگاه آن مرحوم( را به یاد می آورد.
در آن مجل���س، از ط���الب و فضالی ح���وزه یا دانشجویان و استادان دانشگاه، ج���ز چند تن، کسی را ندیدم2 
گون، قلم زده و یا  گونا گرفت و آهم درآمد. هیچ نباشد، مهدوی راد سال ه���ا در مجالت  و از ای���ن باب���ت دلم 
گذشته، چراغ نقد  کلک او بهره برده اند. از اینها  یده های  ی از محققان از تراو کتاب نوشته است. و یا بسیار

و نقادی در آن مجله، هنوز به همت همو روشن است.

که اخی���رًا پایتخت معنوی  که در همی���ن شهر مشهد  ب���ا دی���دن آن هم���ه سادگی و بی پیرایگی، به ی���ادم آمد 
گرسنگ���ان و بینوایان، چه بسی���ار مجالس ختم مجل���ل و پرخرجی در  ای���ران نام���ش داده اند، با وج���ود انبوه 
که با لعاب شرع، مایه فخر و مباهات به شمار  مسجدهای نامدار برگزار می شود و چه بسیار اعمال ناروایی 
گویی از آن همه قیل و قال  کج روی ها را می بینند و دم برنمی آورند.  م���ی رود. و شگفت آنکه صاحبان فتوا، 
ی مانند  گفتار که  که نیست! دیری است  کتاب خبری نیست  کالم و  مدرسه وِلَم وال ُاسلم و نفی و اثبات و 
کاَن ِمَن الُفَقهاِء صائن���ًا ِلَنفِسه، حاِفظًا ِلدین���ه، ُمخاِلفًا َعلی َهواُه،  ای���ن حدیث امام ص���ادق؟ع؟: »َفَاّما َمن 

ک���ار / آب باران باغ صد رنگ آورد/ ناودان،  1. مول���وی، جالل الدی���ن محم���د، مثنوی معنوی: آسمان شو، ابر شو، باران ببار/ ناودان آبش نمی آید به 
همسایه در جنگ آورد. 

ی، ربانی  کرده بودن���د از جمله حضرات آیات سی���دان، ایاز ک���ه در آن مجلس چهره های واالی���ی از دیار خراسان شرکت  2. ح���ق شناس���ی را می افزایم 
یاس���ت بنی���اد پژوهشهای اسالمی آستان قدس، استادان ارجمن���د دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه مشه���د، دانشگاه علوم اسالمی  ر

رضوی، و ... این بزرگواران با حضور ارجمندشان بازماندگان را نواختند و موجب تسلی دل آنان شدند )سردبیر(.



سال بیست و دوم،مشــــــاره دوم، خــــــرداد و تری 1390  136

اخبارنامه هـا

یم«. مطیعًا المر َموالُه3... از یاد بزرگان رفته است؛ بگذر

و اما در آن مجلس، واعظی4 بر سر منبر می کوشید تا بلکه سنگ سراچۀ دل مستعمان را به مواعظ خود نرم 
گذشت  کدان تیره برهاند. پس، نرم نرم از صدر و دیباچه سخن  کند، و دمکی آنان را از مشغله های این خا
گفتار خود را به محامد و نیکویی های آن مرحوم پیوند داد و بی محابا، به لسان عرب و به  و به میانه رسید و 
َنَة   َمن َیدُخُل الّجَ

َ
که: أَول کرم؟ص؟  گرفت تا رسید به این حدیث پیامبر ا لح���ن غلیظ، چند روای���ت خواندن 

بی محمدبن وصیف َسکزی،  ُه؛5 و خیل شنوندگان، همچون یعقوب لیث از آن قصیدۀ عر
َ
المع���روف وَاهل

کرد: یومدی را زمزمه  چیزی اندر نمی یافتند و من برای دل خود این قطعۀ ابن یمین فر

خواه���ی گ���ر  ا دی���ن  و  دنی���ا  ی استس���ود  مای���ۀ ه���ر دوش���ان نکوک���ار
جست���ن ح���ق  بندگ���ان  ی استراح���ت  عی���ن تقوا و زه���د و دین دار
هس���ت کلی���دی  را  ُخل���د  در  ی استگ���ر  ک���م آزار بی���ش بخشی���دن و 

گفت و روایاتی، از جمله این حدیث  یفتگی آدمیان به آن سخن  ی و بی وفایی دنیا و فر و سپ���س از ناپای���دار
َتفی  ذاُتها َتنِغیَصها، وال

َ
ُتساوی ل واٍل َوانِتقاٍل، ال َز نیا داُر خباٍل َوَوباٍل َو

ُ
را از ام���ام علی؟ع؟ شاهد آورد: ِاّنَ الّد

یخ بیهقی به یادم آمد: »احمق  ُسُعوُدها ِبُنُحوِسها، والَیُقوُم ُصُعوُدها ِبُهُبوِطها.6 در آن حال، این عبارت از تار
که نعمتی بدهد و زشت بازستاند«. که دل این جهان بندد  مردا 

 َعن عیِن الَبصی������ِر ِغطاوها
َ

نیا ِب��������������������داِر ِاق���اَمٍة                  ِاذا زال
ُ

َعمُرَک َما الّد
َ
ل

 ِبَاشب������اِب الَفن���������اِء َبق������������اُؤها7
ُ

َوکیَف َبق����������اُء الناِس فیه�����ا َوِاّنم���������ا           ُینال
و این ابیات رودکی:

را مهم���ان  سپن���ج  س���رای  دل نه���ادن همیشگ���ی ن���ه رواستب���ه 
ک اندرون���ت بای���د خف���ت ی���ر خ���ا کنونت خواب ب���ر دیباستز گرچ���ه ا
کند کس���ان بودن���ت چ���ه س���ود  گ���ور اندرون ش���دن تنهاستب���ا  که به 
مگ���س و  م���ور  ک،  خ���ا ی���ر  ز ت���و  پیراس���تی���ار  گیس���وت  ک���ه  آن  ب���دل 
گیس���وت پیراست ک���ه زلفی���ن و  بهاس���تآن  درم���ش  ی���ا  دین���ار  گرچ���ه 
ش���ده ردگون���ه  ز دی���د  را  ت���و  گ���ردد دل���ش، ن���ه نابیناستچ���ون  س���رد 

ی از  ین یادگار انس���ان، یعنی برخوردار ی دیگر انداخ���ت و از بهتر گفتار خ���ود را به جویبار سپ���س آن واع���ظ، 
ی���ژه استاد مهدوی راد  گفت و به شایستگی ه���ای فرزندان آن محروم، به و فرزن���دان صال���ح و دانشور سخن 
���م ُیَوّرُثوا ِدرَهمًا 

َ
َرَثُه االنبیاِء ل ماَء َو

َ
ک���رد و به توضیح این حدیث ام���ام صادق؟ع؟ پرداخ���ت: »ِاّنَ الُعل اش���اره 

 َحّظ���ًا وافرًا، فانُظُروا ِعلَمُکم هذا 
َ

 شیئًا ِمنها َفَقد َاَخذ
َ

َخذ
َ
ّرُثوا احادی���َث ِمن احادیثِهم، َفَمن أ ما َو والدین���ارًا وِاّنَ

وَن���ُه.8« و در پی آن این عبارت را از ام���ام علی؟ع؟: َیَتفاَضُل الناُس ِبالُعل���وِم والُعقول، الباالمواِل 
ُ

���ن َتاُخذ َعّمَ

که بر نفس خویش مسلط  3. طبرس���ی، احمدب���ن علی، االحتجاج، تحقیق سیدمحمدباقر ُخرسان، دارالنعم���ان، ج 2، ص 263، هرکسی از فقیهان 
باشد، پاسدار دین، مخالف خواهش های نفسانی و مطیع فرمان خداوند باشد.

ی. ین خطیب فاضل ارجمند حضرت حجت السالم و المسلمین حاج شیخ حسین شرفی نیشابور 4. دوست همراه و همدل بسیار دیر
ی، دارالکتب االسالمیه، آخون���دی، تهران، 1367 ق، ج 4، ص 28؛ نخستین  کبر غفار کلین���ی، محمدیعقوب، الف���روغ من الکافی، تحقیق علی ا  .5

که به بهشت درآیند، نیکوکارانند. مردمانی 
6. آمدی، عبدالواحد بن محمود تمیمی، شرح غررالحکم ودررالکلم، به تصحیح و تعلیق میرجالل الدین حسینی ارموی، دانشگاه تهران، 1366، ج 
ی هایش برابری نمی کند و خوشبختی هایش  گوار گذرا و رفتنی، خوشی هایش با نا 2، 915، حدیث 3480، همانا دنیا سرای رنج و زحمت است و 

با شوربختی هایش و فرازهایش با فرودهایش.
یخ بیهقی، تصحیح محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی، سخن، تهران، 1388، ج 1، ص 178 و ج 2،  7.  بیهق���ی، ابوالفض���ل محمدبن حسین، تار
که ج���ای اقامت نیست. و چگونه ممکن است باقی ب���ودن انسان در دنیا، در  ص 968؛ هرگ���اه از جل���و چش���م انسان پرده برداشته شود، می بیند 

که بقای آدمی به وسایل فنا حاصل می شود! صورتی 
کوچه باغی، مؤسسه االعلم���ی، تهران، 1366 ش، ص 30؛ دانشمندان،  8. صف���ار، محمدبن حسن، َبصائ���ر الدرجات الکبری، تحقیق میرزا محسن 
یرا آنان درم و دینار به ارث نگذاشتند، بلکه احادیثی از خویش برجای نهادهند. پس هرکس چیزی از آنها بیاموزد، بهره فراوان  وارثان پیامبرانند، ز
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نامه هـا اخبار

گذشت: یور سخن خود درافزود. در این معنی ابیاتی از فرخی سیستانی بر خاطرم  واالصول9، به ز

یانشرف و قیمت و قدر تو به فضل و هنر است ن���ه به دیدار و به دینار و به سود و به ز
گفتن بهم���ان و فالنهر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ نش���ود ُخ���رد به ب���د 
نه���انگرچ���ه بسی���ار بمان���د ب���ه نی���ام ان���در تیغ تی���غ  هن���ر  نگ���ردد  و  ُکن���د  نش���ود 
گرچ���ه به زنجی���ر بود ی���انشی���ر، هم شی���ر بود  ژ شی���ر  ش���رف  ق���الده  و  بن���د  نب���رد 
ک���ه او بست���ه بود گرچه  نت���وانب���از ه���م ب���از ب���ود  افکن���دن  ب���از  از  ی  ب���از صول���ت 

یز زد و مرثیه خواند و آب در  گر گذشت،  کربال و آنچه در روز عاشورا بر امام حسین؟ع؟  بعد از آن به مصائب 
وا ِاناهلِل وِانا ِالیِه 

ُ
چش���م سوگ���واران آورد و سرانجام با تالوت آیه 156 سوره بقره: الذی���َن ِاذا أصَبتُهم ُمصیَبٌة قال

راِجع���ون؛ و تفسی���ر آن، از درگاه خداوند ب���رای آن مرحوم، آمرزش خواست و خاندان مه���دوی راد را به صبر و 
کرد. من هم به یاد این بیت های محمدتقی بهار افتادم: ی دعوت  بردبار

گشت فل���ک و اختر ک���ه ز  ت���ن ب���ه ان���دوه و غ���م خی���ره نرنجاندم���رد باید 
یاب���ی ظفر الم  آ ب���ه  ک���ه  بای���د  بسنبان���دصب���ر  م���رد  ت���ن  الم،  آ ورن���ه 
صب���ر ای���وب نب���ی لخت���ی برخوان���دم���رد را شای���د در محن���ت روزافزون
گ���ردون نت���وان بودن ی  گونه بسی داندرنج���ه از باز ین  ی از کاسمان باز
گیت���ی حادث���ه  در  ک���ن  ی  مان���دپای���دار ف���رو  ک���ار  از  حادث���ه  دم  ت���ا 
کوچک را کند شاخه  که  ب���اد و آن ش���اخ ق���وی را بنجنبان���داین نبینی 

گناهان خود خجل شدم و به زندگی نیکان حسرت  گران���ی  در آن لحظ���ات، حال���ی دست داد و از خطاها و 
ک���ه به خلق خدا نیک���ی می کنند و این ابی���ات فردوسی را سرلوح  گفت���م خوشا به حال آنانی  ب���دم و ب���ا خود 

حیات خود قرار می دهند:

ی���م نسپر ب���د  ب���ه  را  جه���ان  ت���ا  یمبی���ا  کوشش همه دس���ت نیکی بر ب���ه 
پای���دار ب���د  و  نی���ک  هم���ی  ک���ه نیک���ی ب���ود یادگ���ارنباش���د  هم���ان ب���ه 
ک���اخ بلن���د گن���ج و دین���ار و  نخواه���د ُب���دن م���ر ت���و را سودمند...هم���ان 
نب���ود فرشت���ه  ف���رخ  ی���دون  نب���ودفر سرشت���ه  عنب���ر  ز  و  مش���ک  ز 
ی���دون توییب���ه داد و ده���ش یاف���ت آن نیکویی کن فر ت���و داد و ده���ش 

ای���ن جانب نیز برای روانشاد ح���اج نصرت اهلل غالمی، آمرزش و فرجام نیک و ب���رای استاد مهدوی راد و تبار 
محترمش، صبر و شکیبایی را از درگاه خداوند خواستارم.

زشمند آینۀ پژوهش همچنان موفق و پابرجا  پرستی و سامان دهی مجله ار گرامی مرد، در سر که آن  امیدوارم 
زش ها، قدمی واپس ننهد  ک نگه دارد. در دفاع از ار باش���د و مشغل نقد و نق���ادی را در آن آینه، روشن و تابنا
یان خویش ندارد. ب���ر در ارباب بی مروت دنیا  ک���ه دارد، ب���ه کج راهه نیفتد و حساب سود و ز و در وظیف���ه ای 
که ابوحنیفه  یزد و خالص���ه از راه راست نلغزد. نقل اس���ت  ی را در پ���ای ستمک���اران نر ننشین���د و دّر لف���ظ در
گفت: افتادن  کودک  گوش دار تا نیفتی!  گفت:  گل بمانده بود،  ک���ه در  کودکی را دید  ی می گذش���ت،  »روز
که از پس تو آیند،  گر پای تو بلغزد، همه مسلمانان  که ا گوش دار  گر بیفتم تنها باشم؛ اما تو  من سهل است، ا

بلغزند و برخاستن همه دشوار بود«.10

ید. کسی فرا می گیر که دانش خود را از چه  کنید  برده است. بنابراین، توجه 
9. آمدی، همان، ص 1، شماره 34.

ی، تذکرة االولیاء، به تصحیح رنولد ألن نیکلسون، انتشارات مولی، ج 206/1. 10. عطار نیشابور


