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معریف، نقد و برریس کتاب

 کشف االستار عن
  وجه الغـائب
عن االبصار

ک���رد. این وجهۀ معنوی  سام���را، این شهر را ب���ه قبلۀ قبیلۀ ایمانیان بدل 
که سام���را، مطلع فجر روشن مه���دوی، یعنی زادگاه  کامل تر شد  زمان���ی 

حضرت ولی عصر ارواحنافداه شد.

بدی���ن روی، از س���دۀ سوم هج���ری بدین سوی، هم���واره دو نگاه به این 
کمان یا  دی���ار وجود داشته: یکی نگاه به قدرت ماّدی به دلیل وجود حا
ی و دلربای دجله؛  یک شبی به دلیل آب جار خوشگذرانی ه���ای هزارو
دیگر توّجه شیفتگان خاندان نور که شاخه ای پربار از شجرۀ طیبۀ نبوت 
ی والیت و انتظار  و امام���ت را در این شهر، شاهد بودند. اینان، زالل جار
کانون  موعود را در سامرا دیده و همواره بدان چشم دوخته اند؛ به عنوان 
کرده بودند، اما  که ظلمت پرستان، خاموش���ی آن را اراده  ک  ی تابنا ن���ور
گرچه  کرده، آن را به مقصد می رساند؛  که تداوم این نور را وعده  خدایی 

دلبستگان اقلیم تیرگی را خوش نیاید.1

]2[
گ���ذر زمان، همچن���ان پی���ش می آمد تا س���دۀ سیزدهم  شه���ر سام���را، در 
هج���ری ف���را رسید. در ح���دود س���ال 1290، هجرت عاِلم���ی روشن بین و 
ی از نجف به سامرا،  جامع نگر، مرحوم آیت اهلل میرزا محمدحسن شیراز
ک���رد و بار دیگر این سرزمی���ن را به عنوان  چه���رۀ معن���وی این شهر را احیا 

کانون توجه شهروندان دیار امامت و انتظار، مطرح ساخت.

یخی، جلسات درس عل���وم دینی، نمادهای  ب���ه برکت این هج���رت تار
گرفت،  یارتی و ... در سامرا فزونی  آبادان���ی و خدمات شهری، سفرهای ز
ک���ه تا چن���د دهه بعد، ادامه یاف���ت؛ چنان که بعضی از آث���ار این هجرت 

کنون در این دیار، مشهود است.2 مقّدس، تا 

ی یکی از عالمانی  محدث نام آور مرحوم حاج میرزا حسین طبرسی نور
ی بود و در آن هجرت  که محل انس و اعتماد میرزای بزرگ شیراز است 
که ای���ن اقامت پ���س از رحلت میرزای  کرد  یخ���ی ب���ا ایش���ان همراهی  تار
ی در سال 1314ق به  ی )سال 1312( ادامه یافت و مح���دث نور شی���راز
یژه دانشنامه )موسوعه( ی  کت���اب به و نجف بازگشت. تألیف چندین 
عظی���م مستدرک الوسائ���ل، یادگارهایی ماندگ���ار از دورۀ اقامت مرحوم 

 1. ر.ک: محمد صحتی سردرودی؛ سیمای سامرا؛ قم: سازمان تبلیغات اسالمی، سلسله دیار ابرار.
کو.  یم تنبا ی در نهضت تحر  2. ر.ک: علی ابوالحسنی؛ تجلیلی از نقش سه گانه شیخ شهید فضل اهلل نور

ی تا پای دار؛ ص 204-209. محمد صحتی؛ سیمای سامرا؛ ص 184-179. همو، پایدار

]1[
سامرا، شهری خوش آب و هوا در جنوب عراق است که در سده سوم در 
ی »دجله«، به عنوان پایتخت، از  جوار دجله بنا شد و به اعتبار همجوار
ی  کوچ اجبار کمان عباسی تعیی���ن شد. همزمان با آن،  سوی برخی حا
ی���ر امام هادی و امام عسکری علیهم���ا السالم از مدینه به  گز و اقام���ت نا

ــه الغائب عن  ــن وج ــتار ع ــف االس ــده:  کتاب کش چکی
ــن نوری طربیس، پاسخ  االبصار اثر عالمه حمدث مریزا حس
به قصیده 25 بییت آلویس معروف به قصیده بغدادیه است 
که در آن این دانمشند اهل تسنن، چند شهبه پریامون اصل 
ــریخ از ویژیگ های امام عرص )ع(  ــود، طول معر، غیبت و ب وج
مطرح یم نماید. نویسنده در نوشتار حارض، پس از شرح 
خمترصی از زندیگ حمدث نوری، اشاره ای به آثار وی در زمینه 
های خمتلف دارد. سپس، از زمینه ناگرش کتاب و چاپ های 
ــخن گفته و به معریف چایپ از آن که توسط حمقق  خمتلف آن س
ــده  ــی جمید حلی تصحیح ش ــی، جناب امحد عل ــارص جنف مع
ــان زندیگ نامه  ــب، پس از بی ــردازد. به این ترتی ــت، یم پ اس
ــوط حمتوای  ــی جمید حلی، به طور مبس ــرصی از امحد عل خمت
فصول کتاب را معریف و در بوته نقد و برریس قرار یم دهد. 
در انهتا، با بیان امتیازهای این تصحیح و ارائه پیشهنادایت 

جهت بهبود آن، مقاله خویش را به پایان یم رساند.

ــن االبصار،  ــه الغائب ع ــتار عن وج ــف االس کلیدواژه: کش
ــی جمید حلی، قصیده  ــن نوری طربیس، امحد عل مریزا حس

بغدادیه، آلویس، معریف و نقد کتاب.

عبدالحسن طالیع نقـد و بــرریس کـتـاب

 کشف االستار عن وجه الغائب عن االبصار؛ 
ی طبرسی؛ تحقیق، تعلیق و مقدمات: احمدعلی مجید  میرزا حسین نور

کربال: مکّته العتبه العباسیة المقدسة،  الحلی؛ 

 1432 ق/ 2011م، 636 ص.
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یم ه���ای عقی���ده، هشدارگ���ر  مح���ّدث محق���ق، فرهنگ ب���اِن مداف���ع حر
ی طبرسی،  بدعت ها و انحراف های داخلی و خارجی، میرزا حسین نور
ی���ۀ »یال���و« از روستاهای شهر ن���ور مازندران زاده  در 18 ش���وال 1254 در قر
ی را در هشت سالگی از دست  شد. پدر فقیه خود، میرزا محمدتقی نور
که او را  تی راه یافت  داد. در س���ّن بلوغ به محضر مولی محمدعلی محال
با عنوان »عالم جلی���ل فقیه زاهد ورع نبیل« می ستاید. پس از آن، بارها 
به عراق رفت و برگشت، از جمله در سال 1273 همراه شیخ عبدالرحیم 
که  که چهار سال در نجف مان���د، سپس در سفر سال 1278  بروج���ردی 
یر، فقیه جامع شی���خ عبدالحسین تهرانی« رسید،  ب���ه حضور »عالم نحر
کاظمین ب���ود؛ نیز در سال  کرب���ال و دو سال در  و هم���راه ب���ا او، دو سال در 
ی را  ک���ه ش���ش م���اِه آخر عم���ر فقیه بزرگ شی���خ مرتض���ی انصار 1280 ق 
ک���رد. بار دیگر در سال 1286 به نج���ف بازگشت و این بار مالزمت  درک 
که تا سال 1312 )زمان درگذشت  ید  ی را برگز میرزا محمدحس���ن شیراز
ی( در نجف و سامرا با او همراه بود و از معتمدین خاص  می���رزای شیراز
او ب���ه شم���ار می آم���د. در س���ال 1314ق، از سام���را به نج���ف بازگشت تا 
ک���ه در س���ن 66 سالگی درگذش���ت. در خالل ای���ن مّدت،  س���ال 1320 
یارتی و علمی به ح���ّج و مشهد الرضا)ع( و شهرهای  سفره���ای متعّدد ز
کت���اب و است���اد ب���ود؛ از ه���ر مالقاتی  دیگ���ر داش���ت. هم���واره در طل���ب 
درس���ی آموخت و نکته ���ای اندوخت؛ از هر خوش���ه ای توشه ای برگرفت 
ی از آثار خ���ود، مبتکر و نوآور بود. در خالل این سال ها، لوای  و در بسی���ار
کهِن اجازۀ روایت  حدیث برافراشت؛ علوم حدیث را رواج داد و سّنت 
ی از اج���ازات مشایخ حدیث در قرن  که بسیار گون���ه ای  کرد؛ به  را احی���ا 

چهاردهم به او می رسد.

ی تقسیم 
ّ
کل نگارنده در نوشته های دیگر خود، آثار او را به هشت موضوع 

ک���ه در اینجا به اش���اره ای بسنده می کنم و برخ���ی از آثار یاد  ک���رده است 
می شود:

1. حدیث: مستدرک الوسائل، معالم العبر، االربعونیات؛
یارت: الصحیفة الرابعة السجادیة، الصحیفة الثانیة العلویة،  2. دعا و ز

تحیة الزائر، سالمة المرصاد؛
ی و شیخ العراقین؛ یرات بحث های میرزای شیراز 3. فقه: تقر

یخ و سیره ی معصومین علیهم السالم: میزان السماء؛ 4. تار
کلمه طیبه، لؤلؤ و مرجان، دارالسالم؛ 5. تذکرات اخالقی و اجتماعی: 

6. ش���رح ح���ال اصح���اب و بزرگ���ان شیع���ه: نف���س الرحم���ان، خاتم���ة 
المستدرک، الفیض القدسی، البدر المشعشع، مواقع النجوم؛

کشف االستار؛ یت: نجم ثاقب، جّنة المأوی،  7. مهدو
یة، المولودیة، فهرست  کتابهای دیگر: شاخه طوبی، الظلمات الهاو  .8

کتابخانه شخصی خودش.

کت���اب مست���درک در  ی در سامراس���ت. پای���ان تألی���ف س���ه جل���د  ن���ور
ک���ه بی درنگ پس از آن  سال ه���ای 1305، 1310 و 1313 در سام���را است 
نگ���ارش خاتم���ه مستدرک الوسائ���ل آغاز ش���د و در س���ال 1318 در نجف 
زشمن���د در معرف���ی مص���ادر مستدرک و  پای���ان یاف���ت.3 ای���ن پیوست ار
مؤلفان آنها، همراه با نقد و بررسی منابع دیگر با افزودن یافته های فراوان 

که در چاپ جدید، خود به ده مجلد می رسد. است 

]3[
ز و نمایان داشت  یژگی های���ی بار ی، و آی���ت اهلل میرزا محمدحسن شیراز
گ���ردان ایش���ان انتق���ال یافت���ه ب���ود. بدین سب���ب، از آن  ک���ه عم���اًل به شا
یژگی ها  یژگی ه���ا، با عنوان »مکتب سامرا« ی���اد می شود. پاره ای از آن و و

-  به نقل استاد فقید سید مصلح الدین مهدوی - چنین است: 
یت اخالق و سلوک مبتنی  ی و محور - توجه به تهذیب نفس و خودساز

بر شرع؛4 
- توج���ه ب���ه جنبه های عملی دین و حضور مؤث���ر در صحنۀ اجتماعی - 

فرهنگی؛ 
- زمان شناسی و وظیفه شناسی؛

- توجه مخصوص به مقام والیت اهل بیت علیهم السالم؛
- توجه مخصوص به ضرورت دفاع از امامت امام عصر عجل اهلل فرجه؛

- مخالفت با نفوذ بیگانگان؛
- دفاع از حقوق ستمدیدگان.5

یت است.  یژگی ها، توج���ه فراوان به ناحیۀ مقدس���ۀ مهدو یک���ی از این و
بیت یافتگان این مکتب دیده می شود.6 این توجه، در اغلب تر

البت���ه برخی از صاحب نظ���ران، عامل اصلی در مورد ای���ن رویکرد را ظهور 
فرق���ۀ بابیه و توجیهات ن���اروای آنان نسبت به نصوص مهدوی می دانند 
ک���ه عالمان آن روزگار را به دف���اع از نصوص مهدوی و تبیین صحیح آنها 
که ای���ن عامل را باید انگی���زه ای خارجی  واداش���ت. ولی واق���ع این است 
افزون بر مؤلفه های پیشگفته - که عوامل داخلی بودند - دانست؛ بدین 
گر عامل خارجی منفی در آن زمان روی نمی داد، عوامل  که حتی ا معنی 
بیت یافتگان این مکتب را به دفاع  داخلی به آن اندازه قوت داشت که تر

بیت دینی وادارد. جانانه از مهدویت به عنوان محوری ترین عنصر تر

این سخن اجمالی به تفصیلی نیاز دارد که باید در جای خود بررسی شود.

و   طالع���ی  عبدالحسی���ن  ی؛  ن���ور مح���دث  عالم���ه  در:  ی  ن���ور مرح���وم  زندگ���ی  سالشم���ار  ر.ک:   .3 
محمدحسین صفاخواه؛ ص 54-48.

یژه با حضور بزرگمردی مانند مولی فتح علی سلطان آبادی در سامرا.  4. به و
یخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو ق���رن اخیر؛ ج 1، ص 353- ی؛ تار  5. سی���د مصلح الدین مه���دو

یژه مکتب سامرا. یه حوزه، چاپ قم، شماره 51-52، و 356. نیز: نشر
یت در مکتب سام���را«، فصلنامه  رداشت امام���ت � مهدو  6. در ای���ن م���ورد، ر.ک: حسی���ن مفید؛ »باو
ثر و  سفین���ه؛ ش 11 و عبدالحسی���ن طالع���ی؛ س���ر ب���ر آستان دوس���ت؛ انتش���ار اینترنتی در سای���ت اال

کتابخانه مجلس.
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کمپانی،  در همین فاصله، ح���اج محمدحسین امین الضرب مشهور به 
برای نخستین بار، تصمیم به چاپ دانشنامۀ عظیم بحاراالنوار می گیرد 
کمک  ی  و ب���رای تصحیح آن براساس نسخه ه���ای خّطی از محّدث نور
ی در اینجا نی���ز به دلیل اشتغ���ال به خاتمۀ  ک���ه مرحوم ن���ور می خواه���د، 
گ���ردان خود - می���رزا محمد ارباب  کار را ب���ه یکی از شا مست���درک، ای���ن 
گروهی از  ب���ا  ب���وده و همراه  ک���ه در آن زم���ان در قم  قم���ی– می سپ���ارد 

کار عظیمی را به سامان می رسانند.7 دانشوران آن روزگار، چنان 

ی���ن رکن اندیشۀ  ی تر ام���ا در اینج���ا قصه، متفاوت ب���ود: سخن در محور
ک���ه غالبًا اثر آن بر اندیشه ها - خصوصًا  دین���ی بود؛ آن هم در قالب شعر 
کمر همت  ی  ب���ی - بیشت���ر است؛ از ای���ن رو محدث ن���ور در جوام���ع عر
کوت���اه - ح���دود دو م���اه - ب���ه پاسخگوی���ی آلوسی  بربس���ت و در زمان���ی 
کتاب »کشف االستار عن وجه الغائ���ب عن االبصار« را در  پرداخ���ت، و 

نهم جمادی الثانیه 1317 به پایان برد.8

ی، چند تن از بزرگان به نظم یا نث���ر، به پاسخ قصیده  پ���س از مرحوم ن���ور
که اشاره ای به آنها خواهد آمد. بغدادیه پرداختند 

ی خ���ود ب���ه نش���ر آن در اسرع  کت���اب، مح���دث ن���ور ب���ه دلی���ل اهمی���ت 
کتاب در س���ال بع���د، یعنی 17  ک���رد و نخستین چ���اپ  وق���ت اهتم���ام 
جمادی االول���ی 1318 به صورت چاپ سنگ���ی، در مطبعه حاج احمد 

مؤید العلماء در تهران منتشر شد.9 

کت���اب، در س���ال 1400ق به ص���ورت حروفی ب���ه اهتمام  چ���اپ بع���دی 
مکتب���ة نینوی الحدیث���ة در تهران، با مقدمه آی���ت اهلل سیدعلی میالنی 
که پس از آن، دو بار با حروفچینی جدید در بیروت منتشر  انتشار یاف���ت 
شد: یک���ی در سال 1408ق توسط مؤسسةالن���ور، دیگری سال 1431 ق 

توسط مؤسسة الصفاء. 

که عالم���ان شیعی در  در هرک���دام از ای���ن چاپ ه���ا، برخی از قصای���دی 
که در سطور  پاسخ به قصیده بغدادیه سروده اند، ضمیمه شده است - 

آینده به آنها اشاره خواهد شد.

گذشت 115 سال از تألیف اصل  اما نخستی���ن چاپ تحقیقی - پس از 
کامل منابع و مبتنی بر نسخه خطی اصل مؤلف،  کت���اب - با استخراج 
هم���راه با مقدمه ها و پیوست های عالمانه، توسط محقق معاصر نجفی 
ی در س���ال 1432ق / 2011م ب���ه بازار نشر 

ّ
جن���اب احمدعل���ی مجید حل

عرضه شد.

که در مقدم���ه چاپ جدید   7. ن���ور عل���م، ش 16، ص 84. نی���ز ر.ک: گ���زارش شی���خ آقا ب���زرگ تهرانی 
کارهای دیگر � حتی  ی تمام  که چگونه محدث نور مستدرک الوسائل )ج 1، ص 44( آمده است 

یق نیفتد و ناتمام نماند. کار مستدرک به تعو پاسخ به پرسش ها � رابه اجمال برگزار می کرد تا 
ین رکن اندیشه دین���ی است � نگارنده  ی تر کت���اب، محور که موضوع این  8. توج���ه ب���ه همین نکته � 
کاره���ای دیگر را زمین بگذارد و  ای���ن سط���ور را واداشت به محض دستیابی به این نسخۀ چاپی، 

به نوشتن این معرفی بپردازد.
ی چاپ و نشر در آن دوره توجه کرد تا عظمت این اقدام، بهت و روشن تر مجسم شود. 9. باید به دشوار

]5[
ی، در جای جاِی آثارش، ض���رورت توجه به ناحیۀ مقدسه  مح���دث نور
که می رساند از دلی پردرد برآمده و در  یه را تذکر می دهد؛ سخنانی  مهدو

دل می نشیند؛ از جمله:

1. کتاب دارالسالم،  ج 4، ص 90، به مناسبت خبر تشّرف سدیر صیرفی 
به حضور امام صادق صلوات اهلل علیه؛

که باید امام عصر)ع(  کتاب کلمه طیبه، باب دوازدهم، در این مورد   .2
را بر خود مقدم داشت، در دعا، صدقه، دفع بال و ...؛ 

3. نج���م ثاق���ب، باب دوازده���م، در تکالی���ف مردم نسب���ت به حضرت 
که  ی نخستی���ن عاِلمی است  بقی���ةاهلل ارواحناف���داه. ظاهرًا مرحوم ن���ور

چنین بابی آورده است.

ی، آن ج���اِن شیفته، سه کتاب مستقل درب���ارۀ حضرت مهدی)ع(  ب���ار
نوشت:

بی، در  1. جن���ة المأوی، مستدرک جلد سیزده���م بحاراالنوار، به زبان عر
سال 1302؛

2. نج���م ثاقب، به زبان فارسی، برگرفت���ه از جنة المأوی، با افزودن نکات 
ی به آن، در همان سال؛ ضرور

3. کش���ف االستار، در  پاس���خ به قصیدۀ یکی از دانشمندان اهل تسنن، 
کتاب است. در سال 1317. سخن در این نوشتار، در مورد همین 

]6[
آلوس���ی  از محم���ود شک���ری  بیع الثان���ی س���ال 1317، قصی���ده ای  ر در 
)1273-1342ق( دانشمن���د اه���ل تسّن���ن مقی���م بغداد، ن���واده محمود 
که به قصیدۀ بغدادیه  آلوسی مؤلف روح المعان���ی به نجف ارسال شد 

شهرت یافت. مطلع قصیده چنین بود:

أی���ا علم���اء العص���ر م���ن له���م خب���ر
بک���ل دقی���ق ح���ار ف���ی مثل���ه الفک���ر

آلوس���ی در ای���ن قصیدۀ 25 بیتی، چند شبهه درب���اره اصل وجود، طول 
یژگی های امام عصر)ع( را مطرح می کند. عمر، غیبت و برخی و

ی سخ���ت به کتاب  که محّدث نور زمان���ی قصی���ده به نجف می رس���د 
زمان���ی،  دورۀ  ای���ن  در  ی  ن���ور داش���ت.  اشتغ���ال  المست���درک  خاتم���ة 
درخواست ه���ای متع���ّدد ب���رای تألی���ف آث���ار دیگ���ر را ب���ه اتم���ام خاتمه 
ک���رده ب���ود؛ چنان ک���ه در مقدمۀ لؤل���ؤ و مرج���ان اشاره  مست���درک موک���ول 
ی از هند، بارها دربارۀ اهل منبر  می کن���د که سیدمحمد مرتضی جونپور
ی ه���ای آنها در نقل حدیث و مقتل برایم نوشته بود، ولی به  و سهل انگار
دلی���ل اشتغال به مستدرک، پاسخ به درخواست او را به تأخیر انداختم. 
نهایتًا پس از سال 1318 )پایان گرفتن خاتمۀ مستدرک( به آن می پردازد 

که در سال 1319، لؤلؤ و مرجان به پایان می رسد.
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االفح���ام( ب���ه برکت رجوع به نسخ���ه اصل مؤلف به دس���ت آمده و برای 
ک���ه از امتیازات این چاپ  نخستی���ن ب���ار در این چاپ ثبت شده است 

به شمار می آید.

در ای���ن فصل، بعضی از جمالت دانشمندان اهل تسنن به زبان فارسی 
بوطه  بی آنها را در حاشیه صفحات مر کتاب، ترجمه عر که محقق  بوده 

کامل شود )ص 137- 229(. کتاب،  آورده تا فایدۀ 

فص���ل اول ب���ا »ذک���ر دلیل���ی اجمال���ی ب���ر اینک���ه مه���دی موع���ود همان 
حجت بن الحس���ن العسک���ری علیه الس���الم است و ن���ه شخصی دیگر« 

ادامه می یابد. با این عنوان، مباحثی می توان یافت؛ از جمله:

- پاره ای از احادیث نصوص ب���ر دوازده امام علیهم السالم ،گاه 
یژگی ها؛ گاهی با ذکر نام و و کلی »اثنا عشر خلیفه« و  با عنوان 

که از آن نتیجه می شود؛ - حدیث ثقلین و نکاتی 
یل ه���ای ناروای برخ���ی از محدثان اهل تسنن در مورد مصادیق  - رّد تأو

حدیث دوازده خلیفه.

وقت���ی روشن شد پ���س از پیامبر در هر زمانی ت���ا روز قیامت، باید یک تن 
که هم���راه با قرآن، حّج���ت خدا در  از اهل البی���ت علیه���م الس���الم باشد 
که عقی���دۀ امامیه در مورد  زم���ان خود باش���د، چه دلیلی باق���ی می ماند 
ی���م؟! این همان مبنای  وج���ود امام مهدی موع���ود در این زمان را نپذیر
ک���ه مؤلف، چهل ت���ن از آنان را  دانشمن���دان منص���ف اهل تسنن است 

همراه با سخنانشان در این زمینه یاد می کند - )ص 231 - 315(.

ی ب���ه نق���د درونمای���ۀ قصی���دۀ بغدادی���ه  در فص���ل دوم، مح���دث ن���ور
ک���الم آلوس���ی در دو اشکال  ک���ه اصل  می پ���ردازد. ابت���دا بی���ان می کن���د 
خالص���ه می شود و مطالب دیگر، حاشیه اس���ت. آن گاه این دو شبهه را 

در فصل دوم پاسخ می گوید.

گر شرط ظهور مهدی  که آلوسی می گوی���د: ا اشک���ال نخست این است 
کنون حیات  علی���ه السالم پر ش���دن جهان از ظل���م است و آن جن���اب ا
دارد، پ���س باید ظاه���ر شود. لذا ع���دم ظهور، نشاندهن���دۀ عدم حیات 

ایشان است.

ی، فص���ل دوم را به پاس���خ این اشکال اختص���اص داده و  مح���دث نور
می گوی���د: پر شدن جهان از ظلم، یک���ی از شرایط ظهور آن جناب است 
که  ن���ه علت منحص���ر. از سوی دیگر، قرن هاست جهان پ���ر از ظلم شده 
یخ  یخ آن - براساس احادیث اهل تسنن - به سده های نخستین تار تار
مسلمان���ان ب���از می گ���ردد. به ع���الوه، یکی از شرای���ط ظهور، وج���ود یاراِن 
که تحقق  ی بسی���ار سنگین اس���ت  مواف���ق و آزم���وده برای برداشت���ِن بار
کان است. ظهور آن حضرت، از یک  زوی تم���ام پیامبران و نیک���ان و پا آر
گمراهی ها  گسترش  ک���ه  جه���ت به بعثت جّد بزرگ���وارش شباهت دارد 

کربالی  کتابخانه ح���رم ابی الفض���ل العب���اس)ع( در  ناش���ر این چ���اپ، 
کت���اب و تالش محقق  گفت���ار، به معرفی اصل  که در این  ���ی است، 

ّ
معل

یم. برای احیای آن می پرداز

ه 
ّ
���ی متول���د 1971 حل

ّ
کت���اب، احمدعل���ی مجید عب���ود الحل مصح���ح 

کتابخانه های  که در شش سالگی همراه با پدر به نجف رفت؛ از  اس���ت 
آن دی���ار بهره ب���رد و در محضر استادان نج���ف درس آموخت؛ خصوصًا 
عالمه محقق آیت اهلل سیدمحمدمهدی خرسان و برادرش آیت اهلل سید 

محمدرضا خرسان.

کتاب از او چاپ شده است؛ از جمله: تصحیح چند 
یم نیلی؛ - السطان المفّرج عن اهل االیمان، نوشته سیدعبدالکر

کاشف الغطاء؛ - المجالس الحسینیة، نوشته شیخ محمدحسین 
- سند الخصام فی ما انتخب من مسند االمام، نوشته شیخ شیرمحمد 

همدانی.

ی، عالوه بر تألیف فه���رس مخطوطات مکتبة السید محمدصادق 
ّ
حل

ه 
ّ
یخ مقام ام���ام مهدی)ع( در حل کت���اب دیگر درباره تار بحرالعل���وم، دو 

یت و نیز در باب  و وادی الس���الم نوشت���ه و چندین مقاله در ح���وزه مهدو
ی انتشار داده است. شناخت محدث نور

]7[
ک���ه از صفح���ه 121 ت���ا 446 چ���اپ حاض���ر را در  کت���اب -  مت���ن اصل���ی 

برمی گیرد - شامل چند مبحث است:
- مقدم���ه مؤل���ف )ص 123 - 130(: انگی���زۀ تألی���ف و مت���ن قصی���دۀ 

بغدادیه؛

که دیدگاه های مسلمانان درباره والدت  - فصل اول )ص 131 - 315( 
امام مه���دی)ع( را بیان می کند. در اینجا به ط���ور مختصر بیان می شود 
که در مورد اصل مهدی)ع( به عنوان منجِی دادگستر، تواتر وجود دارد، 
ولی در دو مورد جزئی میان امامیه با بعضی از اهل تسنن اختالف است: 
یکی اینکه او حسنی است یا حسینی؟ دیگر اینکه او متولد شده است 
ی���ا خی���ر؟ )ص 133-135(. در این فصل، ابتدا ب���ه والدت امام مهدی 
ک���ه همنام پیامبر و فرزند امام حس���ن عسکری علیه السالم است و در   -
که چهل ت���ن از دانشمندان  س���ال 255 زاده ش���ده است - اش���اره شده 
کدام  کرده ان���د. در مورد هر  گواهی داده و اعتراف  سن���ی به ای���ن والدت 
که عظمت علمی  ت���ی از منابع تراجم و رجال اهل تسنن آورده  نیز جمال
او در نظ���ر دانشمن���دان مکت���ب خلف���ا را نش���ان می دهد. بخش���ی از این 
بوط نقل شده و پ���اره ای دیگر به واسطۀ  منق���والت، مستقیمًا از منابع مر
که  زشمند از میرحامد حسین هندی  کتابی ار کتاب استقصاء اإلفحام؛ 
کتاب جاودانۀ »عبقات االنوار« شناخته  معمواًل به واسطۀ اث���ر دیگرش، 
می ش���ود )حاشیه، ص179(. این نکتۀ مهم )نق���ل به واسطۀ استقصاء 
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یع���ۀ اصفهانی به آلوسی دربارۀ امامت  آیت اهلل شیخ فتح اهلل شیخ الشر
نی���ز می بینیم. ای���ن مجموعه مناظ���رات مکتوب در ح���دود سال 1330 
یب���ًا همزمان ب���ا حملۀ نظام���ی انگلیس ب���ه بعضی  هج���ری قم���ری، تقر
یع���ه همزمان  ی���ان داشت���ه است. شی���خ الشر کشوره���ای اسالم���ی جر از 
حان���ه در برابر مهاجم���ان و سامانده���ی آن، به 

ّ
ب���ا شرکت در جه���اد مسل

پاسخگویی تفصیلی به آلوسی  می پردازد و در جای جاِی این پاسخ ها، 
که چرا در چنین موقعیت دشوار مسلمانان، شیخ  از او شکایت می کند 
ک���رده است. مجموعۀ ای���ن مناظرات بر  کار، مجبور  یع���ه را به ای���ن  الشر
اساس نسخۀ خطی موجود درکتابخانه آیت اهلل مرعشی توسط نگارنده 

تصحیح و تحقیق شده و در آستانۀ انتشار است.10

کتاب الفصول المهم���ة فی تألیف ااّلمة، نوشته عالمه سیدعبدالحسین 
شرف الدی���ن و ح���ّق الیقین ف���ی التألیف بی���ن المسلمی���ن نوشته مرحوم 
گواه روشن بر مواض���ع درخشان علمای  سیدمحس���ن امین عامل���ی نیز، 
که درباره ی آنها  شیع���ه در برابر اقدامات تفرقه افکنانۀ دشمنان است - 

در منابع دیگر به  تفصیل سخن رفته است.

]8[
کت���اب، شامل هش���ت پاسخ منظ���وم به قصی���دۀ بغدادیه  پیوست ه���ای 
ک���ه متن چهار پاسخ  اس���ت، همراه با ش���رح حال مختصر صاحبان آنها 
کامل نقل شده است؛ اما در مورد  اول ب���ه دست آمده و در اینجا به طور 
گزارشی در آثار دیگر آمده و به همان مقدار اشاره  پاسخ ه���ای دیگر فقط 

یابی آنها در فرصت های بعدی. شده است. به امید باز

در ادامه به این هشت مورد اشاره می شود:
کاشف الغطاء )م. 1373(؛ 1. قصیدۀ شیخ محمدحسین 

کتاب کشف  ی ب���ود، در 22 سالگی، مت���ن  گ���رد محدث نور ک���ه شا او - 
االست���ار را در ضم���ن قصیده ای 242 بیتی به نظ���م  درآورد. )ص 451 – 

11.)481

2.قصیده شیخ محمدجواد بالغی )م. 1352(؛
ی او در علوم  که با توّجه به جامعیت و نوآور این قصیده، 110 بیت دارد 

مختلف، از جایگاه خاّصی برخوردار است. )ص 483 - 498(

3.قصیده سیدرضا هندی )م. 1362(؛
ای���ن قصی���ده 108 بیتی نیز شام���ل استدالل ه���ای خواندنی است )ص 

.)510 - 499

4.قصیده سید محسن امین عاملی )م. 1371(؛

کتابخانه  ک���ه در  کرده،  ���ی نی���ز در مقدمه کش���ف االستار )ص 49( ب���ه نسخۀ خط���ی آن اشاره 
ّ
10. حل

آیت اهلل حکیم است.
 11. مرح���وم سیدمحمدص���ادق بحرالعل���وم، شرح���ی نسبت���ًا مبس���وط ب���ر ای���ن قصی���ده در ذی���ل آن 
ی���ة عل���ی القصی���دة  رده اس���ت. )ر.ک: سیدمحمدص���ادق بحرالعل���وم )م. 1399(؛ الصول���ة العلو آو

البغدادیة؛کربال: مکتبة الروضة العباسیة، 2010/1431، ص 154-87.

گسترش ضاللت ها قبل از بعثت است؛ این یک به  قبل از ظهور، یادآور 
یل های ناروا. پیامبر در میان آن همه ضاللت  کفر، و آن یک با تأو ظاه���ر 
یس���ت؛ اما مردم را ب���ه توحید خدا و نبوت خ���ود دعوت نکرد؛ مگر  می ز
یت ب���ه رسالت. امام مه���دی نیز در میان ای���ن همه ظلم و  پ���س از مأمور

ضاللت، منتظر اذن الهی برای خروج و ظهور است. 

ای���ن بخش با تفصیل استدالل ها و مبتنی بر احادیث فراواِن اهل تسنن 
یبای���ی از عقل و نق���ل - بیان شده اس���ت. )ص 319  - یعن���ی ترکی���ب ز

)386-

که حک���م و فتوا ندهد و  اشک���ال دوم آلوس���ی، عدم فای���دۀ امامی است 
تصّرف در امور نکند.

ی در اینجا به حکمت وجود اهل بیت و فواید مترّتب بر آن  محدث نور
اشاره می کند؛ مانند:

- وساطت فیض میان خدا و خلق؛
گسترده از اهل زمین؛ - دفع عذاب 

که این نفع ب���ه مؤمنان  یل های باط���ل -  - حف���ظ دی���ن از ناب���ودی و تأو
می رسد.

ای���ن بخ���ش )ص 387 - 396( بسیار موجز است و ب���ه شرح و تفصیل 
بیشتر نیاز دارد.

که به  کت���اب )ص 399 - 446( پاسخ به دو بی���ت آلوسی است  خاتم���ۀ 
شیعه نسبت های ناروا داده؛ از جمله اینکه آنها سرداب سامرا را برتر از مّکه 
می دانند و آن را محّل اختفای حضرت مهدی در دوره غیبت می پندارند 
ت تسمیۀ 

ّ
که روزی از آن بیرون می آید. بحث های موشکافانۀ مؤلف در عل

یخی از خرافات  سرداب سامرا به »سرداب غیبت« و جداسازی حقایق تار
عامیانه - که دستاویز آلوسی و مانند او شده - یکی از بخش های درخشان 
ای���ن کتاب است. در این بخش، ضرورت���ًا به بیان دیدگاه های محدثان و 
مورخان متقدم امامّیه، مانند شیخ صدوق، طوسی، مفید، سید مرتضی 
کلین���ی می پردازد و نشان می دهد چنین نسبت هایی به شیعه، افترای  و 
محض اس���ت. احادیث معتب���ر، منابعی مانند غیب���ت فضل بن شاذان و 

غیبت نعمانی، آغاز ظهور را مّکه مکرمه می داند.

کت���اب، دو نکت���ه است: یک���ی نکت���ه ای استداللی  ی���ن صفح���ات  آخر
درب���ارۀ حض���رت مهدی علی���ه السالم و نق���د برخی از مناب���ع اهل تسنن 
در ای���ن مورد اس���ت و دیگری اش���اره به اینک���ه انتشار قصی���دۀ آلوسی و 
یه نوشته  کت���اب تحفه اثنا عشر کابلی و  کت���اب صواقع نوشته مالنصراهلل 
که به اتحاد مسلمانان  گام هایی است  یز دهلوی و مانن���د آن،  عبدالعز
ضرب���ه می زند، مدارای فرقه ه���ای مختلف با هم را هدف قرار می دهد و 
دشمنان را به هجوم بر مسلمانان امیدوار می سازد )ص 465 - 446(.

یکرِد ض���ّد تفرقه را در پاسخ ه���ای مکتوب مرحوم  گفتن���ی است ای���ن رو
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که بسیار خواندنی و درس آموز است. ی است  مرحوم نور

کت���اب کش���ف االست���ار: محت���وای آن، چاپ ه���ای پیشین،  ج( درب���ارۀ 
نمون���ه  تشکره���ا،  تحقی���ق،  روش  اعتم���اد،  م���ورد  خط���ی  نسخه ه���ای 

نسخه های اساس تحقیق.

کتابخانه آیت اهلل  نسخ���ه اساس تحقیق، نسخۀ  خط مؤلف موج���ود در 
ک���ه در اختیار  حکی���م در نج���ف است. نسخ���ه دیگر، نسخ���ه ای است 
کتاب���ت شده و  مرح���وم شیخ نص���راهلل شبستری ب���وده، در زم���ان مؤلف 
گواهی تصحیح آن به خط مؤلف در آخر آن آمده است. ضمنًا از نسخه 

چاپ سنگی سال 1318 نیز استفاده شده است.

در پایان کتاب نیز فهارس فنی )آیات، احادیث، اعالم، مکان ها، قبایل 
کتابشناسی دقیق  و بی���وت، اشع���ار( و پس از آن فهرس���ت 241 منبع ب���ا 

آمده است.

]10[
یژه ای دارد؛ از جمله: این تصحیح و تحقیق، امتیازهای و

ّیت: با نگاهی به  1. عالق���ۀ مؤلف ب���ه تحقیق و تألیف در موض���وع مهدو
ی، هشت مقال���ه از او در 

ّ
کارنام���ۀ علمی و قلم���ی احمدعلی مجی���د حل

یۀ »االنتظار« )چاپ مرکز الدراسات التخصصیة فی االمام المهدی  نشر
علیه السالم، نجف اشرف( می بینیم؛ مانند:

یة فی مکتبة االمام امیرالمؤمنین علیه السالم؛ - المخطوطات المهدو
یة فی مکتبة االمام الحکیم؛ - المخطوطات المهدو

یة فی المطبوعات النجفیة. - الکتب المهدو

یه تراثنا )چاپ قم( و النجف  تی که در نشر همچنین در میان دیگر مقاال
االش���رف )چ���اپ نج���ف( انتش���ار داده، پژوهش های���ی درب���اره قصیدۀ 
که به آن داده ش���ده است، می بینیم. در عرصۀ  بغدادی���ه و پاسخ هایی 
که منتشر  یت اس���ت  کت���اب سومین متن مهدو تحقی���ق مت���ون نیز، این 
کارنامه اش  کتاب مه���دوی را در  ک���رده است. پیش از ای���ن، تحقیق دو 

می بینیم:
یم  - المنتق���ی م���ن السلطان المف���رج عن اه���ل االیم���ان، سیدعبدالکر

نیلی؛
سیدمحمدص���ادق  البغدادی���ة،  القصی���دة  عل���ی  العلوی���ة  الصول���ة   -

بحرالعلوم.

این پیشینه، سبب می شود تخصیص و حوصله و پشتکار برای تحقیق 
گیرد. کار  یسته، به  که سال ها در آن ز کتاب را نیز در فضای معنوی  این 

ی  ی، عالقۀ خاص���ی به محّدث نور
ّ
ف: حل

ّ
2. ُان���س مصّحح با آث���ار مؤل

که در قم و نجف با او  گفت وگوه���ا  که در خالل بعضی از  و آث���ارش دارد 
داشت���ه ام، دیده ام. از جمله آثار این انس و عالقه، پژوهش و مطالعۀ آثار 

که ب���ه ترتیب مطال���ب قصیده  شام���ل 311 بی���ت ب���ا تقسیم موضوع���ی 
آلوسی، به پاسخ آنها می پردازد )ص 511 - 544(.12

5.قصیده شیخ رشید عاملی )م. 1317(؛ 

6.قصیده سیدعلی امین عاملی در 119بیت )م. 1328(؛ 

7.قصیده شیخ عبدالهادی همدانی بغدادی )م. 1333(؛ 
ی همدانی )قرن 14(.13 8.قصیده شیخ محمدباقر بهار

گ���زارش این قصاید آم���ده است؛ به امی���د دستیابی به  که فقط  گفتی���م 
که به زمان های دیگر موکول شده است)ص 545 - 552(.14 اصل آنها 

]9[
مقدمۀ درازدامن محقق )ص 11 - 121( شامل چند بخش است:

ال���ف( مقدمۀ سیدعل���ی میالنی بر چ���اپ دوم؛ یعن���ی نخستین چاپ 
کتاب )ص 15 -41(؛ حروفی 

2( پژوهش���ی در باب قصیدۀ بغدادیه: متن قصی���ده، موضوع آن، ناظم 
آن، نکاتی در مورد آن، جوابیه های آن )ص 43 - 59(؛

ی؛ مانند  ب( نق���ل پاره هایی از منابع چاپ نش���ده در مورد محدث نور
گفتارهای:

کتاب های: نهج الص���واب، الحصون  کاشف الغط���اء در  - شی���خ علی 
المنیعة؛

- شی���خ محمد طهرانی عسک���ری در ضمن اجازه به می���رزا محمدعلی 
اوردبادی؛

کتاب های: عق���ود حیاتی،  کاشف الغط���اء در  - شی���خ محمدحسی���ن 
یة؛ العبقات العنبر

- شیخ محمدعلی اوردبادی در ضمن موسوعه اش.

کنده های شیخ آق���ا بزرگ تهرانی در ضمن کتاب طبقات  پ���س از آن، پرا
ین شده است )ص  ی تدو اعالم الشیعه در م���ورد استادش محدث نور

.)94 - 61

کتابخانه های نج���ف دربارۀ  ای���ن بخ���ش، خود منبع���ی از نویافته ه���ای 

کتاب »البرهان   12. عالمه سید محسن امین، مضامین همین قصیده را با شرح و توضیح بیشتر در 
رده است، چنان که در پاسخ ب���ه شبهات وهابیت،  عل���ی وج���ود صاحب الزمان علیه الس���الم« آو
کتاب »کشف االرتیاب«  یة« را با نزدیک به سیصد بی���ت سروده و پس از آن  قصی���ده »العقود الدر

را در شرح آن مطالب نگاشته است.
ی،   13. در مقال���ۀ »بهار بی خ���زان« نوشته احمد رنجبری حیدرباغی )فصلنام���ۀ پژوهش های مهدو
ی شیخ محمدباقر  ش 1، تابست���ان 1390، ص 211 -224( کتابشناسی و نسخه شناسی آثار مهدو
ی همدان���ی معرفی ش���ده است، ولی از این قصی���ده نام نبرده است. ای���ن مطلب به بررسی  به���ار

بیشتر نیاز دارد.
 14. محق���ق فقی���د آی���ت اهلل سیدمحمدص���ادق بحرالعلوم در س���ال 1353 قم���ری، مجموعه ای در 
که بخ���ش اصل���ی آن، متن قصاید شی���خ محمدج���واد بالغی و شیخ  رده  ای���ن موض���وع فراه���م آو
محمدحسین کاشف الغطاء، همراه با شرح آن است. این مجموعه، با تحقیق احمدعلی مجید 
یة علی القصی���دة البغدادی���ة« منتشر شده اس���ت )کربال: مکتبة  حل���ی، ب���ا عنوان »الصول���ة العلو

الروضة العباسیة، 1431 / 2010، 187 صفحه(.
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کتابخان���ه آی���ت اهلل العظمی سید محسن حکی���م در نجف موجود  در 
اس���ت )کش���ف االست���ار، ص���ص99 و 111 – 112(. یکی از آث���ار رجوع به 
که مؤل���ف در یکی از حواشی این  ای���ن نسخ���ه، توجه به نکته ای است 
کرده است: »نقل ذل���ک و جملة مّما تقّدم العالم الخبیر  نسخ���ه اشاره 
النّق���اد المعاص���ر، المول���وی حام���د حسی���ن رحم���ه اهلل ف���ی استقصاء 

االفح���ام« )کش���ف االست���ار، ص 179(.

ک���رده نشانی بعض���ی از مصادر  کمک  کلی���دی، به محق���ق  ای���ن جملۀ 
کت���اب »استقصاء  که پس از ت���الش فراوان نیافت���ه، به واسطۀ  کت���اب را 

گیرد. کمک  االفحام« به دست آورد و در تصحیح منقوالت، از آنها 

کرد که میان محّدث  ی اشاره  در اینجا باید به مناسبت به پیوند استوار
ی با میرحامد حسی���ن و فرزند دانشمن���دش سیدناصر حسین بوده  ن���ور
که میان اینان مبادل���ه شده است.15 در  اس���ت؛ به شهادت نامه های���ی 
ی علمی میان دو قطب مهم شیعی در آن روز  خالل این نامه ها، همکار

)عراق و هند( به خوبی هویداست.

که آیت اهلل سیدعل���ی میالنی، پس از تالش  ی نیز بجاست  این ی���ادآور
کت���اب جاودان���ۀ عبق���ات االنوار،16 ب���ه تلخیص  ی���ف  در تلخی���ص و تعر
کتاب استقصاء االفح���ام نیز پرداخت���ه و آن را در سه مجلد به  ی���ب  و تعر
کرده است.  کتاب استقصاء االفحام« منتشر  ن���ام »استخراج المرام من 
کتاب های عبقات و استقصاء )با توجه به اینکه به زبان  ِی رجوع به  دشوار
فارس���ی پیچیدۀ هندی است و به ص���ورت چاپ سنگی منتشر شده و 
یب���ًا نای���اب است( با رجوع به این تلخیص ه���ای روان و خوش خوان  تقر
برط���رف می شود. رجوع ب���ه این مناب���ع در بعض���ی از پژوهش های حوزۀ 

یر است. گز یت، نا امامت و مهدو

کاتب���ی دیگر است،  نسخ���ه خط���ی دیگِر مورد استف���اده محقق، به خط 
ی یادداشتی بر آن نوشته است.  گذشته و محدث نور اما از نظر مؤل���ف 
کتابخانه ه���ای مهم نجف مانند  شایان ذکر اس���ت دسترسی مؤلف به 
کاش���ف الغطاء، راه او به  کتابخانه آیت اهلل  کتابخان���ه آیت اهلل حکیم و 

گشوده است )کشف االستار، صص99-100 و 116(. منابع فراوان را 

ب���ی منقوالت فارس���ی: بخش���ی از منق���والت و مستندات  4. ترجم���ۀ عر
کمک است���اد عبدالرحیم  که محقق به  مؤل���ف، عبارات فارسی اس���ت 

کتاب بیشتر شود. بی برگردانده تا فایدۀ  مبارک، به زبان عر

که در یک  ی و دقت علمی محقق است  یکی از نکات جالب، امانتدار
بی عبارت فارسی م���رآت االسرار نوشتۀ عبدالرحمان  که ترجمۀ عر م���ورد 

ی ب���ه میرحامد حسین و فرزندش را استاد محقق   15. بیس���ت و هفت نامه از نامه های محدث نور
یشان، جلد اول و سه نام���ۀ دیگر را نگارنده در شماره سوم  کتاب جمع پر ی در  شی���خ رض���ا مختار

رده است. فصلنامه سفینه آو
که در بیست جلد منتشر شده است )ر.ک:   16. ب���ه نام »نفحات االزهار فی تلخیص عبقات االنوار« 

مقالۀ نگارنده در معرفی آن، در نخستین شماره امامت پژوهی، چاپ قم، بهار 1390(.

ی مراسم صدمین سال  کنون، نیز برگ���زار مؤل���ف از بیست سال پیش تا 
ی در س���ال 1420ق )1378 ش( در شدت اختناق  رحل���ت محدث نور
که به صورت���ی محدود، در مدرسه شی���خ محمدحسین  صّدامی ب���وده 
کرده است؛ چنانکه نگارندۀ این سطور،  کاش���ف الغطاء )نجف( برگزار 
ی  ی���ارت« محدث نور کت���اب »آداب ز ب���ه هم���ان مناسب���ت، در تهران، 
کت���اب تحیة الزائ���ر( را همراه ب���ا مقدمۀ مفّص���ل و تعلیقات  )بخش���ی از 
کتاب »عالمه  ک���رد و در همان سال،  ف���راوان، تصحیح، تحقیق و منتشر 
ی« را در شرح حال آن بزرگمرد، در حدود چهارصد صفحه  مح���دث نور

نگاشت وانتشار داد.

ی نمونه ای از این انس و عالقه را - که به نوعی به تخّصص دربارۀ 
ّ
باری، حل

محّدث نوری و آثارش منجر شده است - در این سطور نشان می دهد:

کتاب را تحقی���ق می کنم، خود را غ���رق در سعادت  که م���ن این  »ام���روز 
توفی���ق و الطاف الهی می بینم. بدین روی، از خداوند بزرگ رضا و قبول 
که  گرداند؛ چرا  می طلب���م، و امیدوارم دعاهای مؤلف را شامل حال من 
م���ن باره���ا توّسل به قب���ر او در سرعت اجابت دعاه���ا را آزمود ام« )کشف 

االستار، مقدمۀ محقق، ص 96(.

3. دستیاب���ی ب���ه نسخۀ اص���ل مصّن���ف: در میان چاپ ه���ای متعّدد 
که  کتاب، امتیاز این چاپ، رجوع ب���ه نسخۀ خط مصّنف است  ای���ن 
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174 -176 و 204 – 208(.

ک���ه اصل آن،  کرده  کت���اب شعیا نق���ل  ی، قطع���ه ای از  3. مح���دث ن���ور
یان���ی یا زبانی دیگر است )ص 208(. مقابلۀ  احتم���ااًل به زبان عبری، سر

آن با زبان اصلی ضرورت دارد.

کتاب و قصیده  کتاب، درباره چاپ ه���ای پیشین  ���ی در مقدمه 
ّ
4. حل

بغدادیه سخن گفته است. جا داشت در اینجا از این موارد نیز یاد کند: 

ی آذرشهری با عنوان  کت���اب، از سیدعلی میرغفار الف. ترجمۀ فارسی 
ید به  یه، 1377 ش(. بنگر »رخسار پنه���ان« )چاپ تهران، مسجد صدر
کتاب ماه دی���ن، شماره 18،  مقال���ۀ دکتر مه���دی دشتی در معرف���ی آن: 

فروردین 1378 ش، ص 8 -11.

ی���زی به پایان  ب( ترجم���ه فارس���ی دیگر توسط دکتر ج���الل برنجیان تبر
رسی���ده و ب���رای نشر به انش���ارات آفاق سپ���رده شده است )خب���ر آن را از 

مترجم شنیده ام(.17

کتاب »سیمای امام مهدی عجل اهلل فرجه  ج( دکتر حسن عبدالهی در 
بی« فصلی مشب���ع را به معرفی قصیده بغدادیه و پاسخ های  در شعر عر
ی���ادی از آنه���ا را ب���ا ش���رح و توضیح و  آن اختص���اص داده و بیت ه���ای ز
ک���رده است )چاپ قم: مسجد جمک���ران، 1419 ق، صص  ترجمه نقل 

.)320 - 318 ، 309-302 ،268- 202

کتاب وقایع االی���ام، مجلد ماه شعبان،  یزی در  د( مالعل���ی خیابان���ی تبر
کاشف الغطاء و ترجمه  ص 288 - 289، بیت های���ی از قصیدۀ مرحوم 

کشف االستار را آورده است. قسمت هایی از 

یش عل���ی بغدادی  �( ملّخ���ص کش���ف االست���ار، از شی���خ احمدبن درو
کّل فّن  )م. 1329 ق( ضم���ن مجموع���ۀ هفت جلدِی »کنز االدی���ب فی 

عجیب«.

کتاب نام���ۀ حضرت مهدی علیه  یع���ه، ج 18، ص 144 و  ی���د: الذر بنگر
کبر مهدی پور، ج 2، ص 680 – 681. السالم، نوشته علی ا

کت���اب ادب الط���ف، ج 9، ص 248 – 252،  و( سی���د ج���واد شّب���ر  در 
مطالب���ی در م���ورد قصیده بغدادی���ه، از جمله ُنه قصی���دۀ رّدیه در پاسخ 

بغدادّیه آورده است.

کت���اب علمای  ک���ه در  ز( مح���ّدث قم���ی در ش���رح ح���ال خودنوش���ت - 
ین،  کشف االستار اش���اره می کند )علمای معاصر ی���ن آمده - به  معاصر

چاپ سنگی قدیم، ص 181(.

که به دانشگاه آزاد اسالمی تهران ارائه  کارشناسی ارشد مترجم بوده  17. اصل این ترجمه، پایان نامۀ 
ل برنجیان؛ فرهنگ و تمدن جهان در عصر موعود؛ تهران: طور، 1383،  ید: جال کرده است. )بنگر

کتاب(. ص 304: فهرست منابع 

کت���اب اعی���ان الشیع���ه تألیف مرح���وم سیدمحس���ن امین  چشت���ی را از 
یح نم���وده است )کشف االستار،  کرده، به این مطلب تصر عاملی نق���ل 

ص 206(.

ی در مقدمه،  5. تعلیق���ات یادشده و منابع نویافته در مورد محدث نور
کدام در جای خود،  که هر  کشف االستار افزوده  کتاب به  عماًل چندین 

می تواند منبعی مفید برای پژوهشگران باشد.

6. درج تعلیقات مرحوم آیت اهلل شیخ نصراهلل شبستری بر نسخۀ خطی 
ک���ه در اختیار داشته است )برای نمونه، ر.ک: صص 184، 205،  کتاب 

.)272 ،219 ،212 ،211

کامل اشعار در بخش تعلیقات. ی  7. اعراب گذار

کت���اب دیگر مؤلف در ای���ن موضوع )نجم  کتاب با  8. تطبی���ق مطال���ب 
ثاقب(، که به درج نکات جالبی در حاشیه صفحات، انجامیده است.

9. خطاهای چاپی در آن اندک است؛ آن هم بیشتر در منقوالت فارسی 
که بدان اشاره خواهد شد. است 

یین  کتاب؛ از جمله اشاره به فاجعه ی انفجار حرم عسکر 10. روزآم���دی 
که در حاشیه صفحه 194 – 195 بدان اشاره  علیهما السالم در سام���را، 

یخ ضرورت دارد. شده و برای ثبت در تار

11. نقل ش���رح حال شیخ محمدجواد بالغ���ی و سیدرضا هندی نجفی 
ر البهیة فی تراجم علماء  کتاب منتشرنشدۀ ال���در و سیدمحس���ن امین از 
االمامیة نوشته مرحوم سیدمحمدصادق بحرالعلوم، همراه با تعلیقات 

و توضیحات )صص 483 – 490، 499- 501 و 511 - 523(.

]11[
کتاب، در اواخر م���اه رمضان نصیبم  توفی���ق مطالعه و بررس���ی مکّرر این 
ک���ه می تواند ب���رای چاپ های  ش���د. در خ���الل آن، ب���ه نکاتی برخ���وردم 

بعدی مفید باشد:

که در پاسخ آن  1. پیشنهاد می شود قصیدۀ 25 بیتی آلوسی و قصایدی 
ی شود. کتاب آمده است، شماره گذار در ملحقات 

ک���ار می توان���د مقدمه ای ب���ر تهیۀ ی���ک نمای���ه موضوعی ی���ا جدول  ای���ن 
کتاب و  تطبیق���ی راهنم���ا، از شبه���اِت آلوس���ی و پاسخ های آن در مت���ن 
ی���ن زمان به مطالب مورد  کوتاه تر قصاید دیگ���ر باشد، تا پژوهشگران در 

نظر خود دست یابند.

یرایش جّدی نیاز دارد. فقدان عالیم  بینی و و 2. منقوالت فارسی ب���ه باز
سجاون���دی، خواندِن بعضی از آنها را دشوار می سازد. عالوه بر اینکه در 
که���ن برای همگان آس���ان نیست )مثاًل صص  ه���ر حال، خواندِن متون 
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کرده است(. یعه، ج 11، ص 18 نیز از آن یاد  الذر

دهم. مقدم���ه تفصیلی خاتمة مستدرک الوسائل، چاپ حروفی مؤسسه 
آل البیت )حدود 90 صفحه(.

ی در لوح فشرده جامع االحادیث )قم:  یازدهم. شرح حال مح���دث نور
کامپیوتری نور(. مرکز تحقیقات 

ک���ه مرح���وم فخرالدین  ی  دوازده���م. توصیه نام���ۀ اخالق���ی محدث نور
کت���اب گنجین���ه خط���وط دانشمن���دان، ج 1، ص 907 آورده  نصی���ری در 

است.

ک���ه فاضل  ی« 
ّ
کرب���الی معل ی���ن  سیزده���م. مکتوب���ی از »بع���ض مجاور

کشمی���ری در تکملۀ نجوم السماء )چ���اپ بصیرتی قم(، ج 2، ص 210 – 
کرده است.  215 نقل 

ی بر جل���د اول مستدرک الوسائل  چهارده���م. مقدمه شی���خ فضل اهلل نور
ی،  که محم���د ترکمان در مجموعه رسائل شیخ شهید نور چاپ قدیم، 

ج 1، ص 404 آن را نقل می کند.

کت���اب شاخۀ طوبی  ی بر  یظ منظ���وم 93 بیتی شهی���د نور پانزده���م. تقر
ی، ج 1، ص 399  ی، در: مجموع���ه رسائل شیخ شهید نور مح���دث نور

.401 –

کت���اب: زندگان���ی سردار  کابل���ی،  در  شانزده���م. نک���ات مرح���وم س���ردار 
کابلی، صص 49 - 50، 55 و 104 – 105.

کتاب: معجزات و  هفده���م. حکایت میرزا هادی خراسانی حائ���ری در 
ی قم(. کرامات ائمۀ اطهار علیهم السالم )چاپ داور

که موجود و  کتاب دست نیافته، در حالی  6. محقق به بعضی از منابع 
مطبوع است؛ از جمله: 

1. فصل الخطاب، نوشته خواجه محمد پارسا )صص 167 و 393(.
2. دیوان شمس، سروده مولوی )ص 220(؛

3. الکلمات الذوقیة، نوشته سهروردی )ص 242(؛
4. التمهید فی بیان التوحید، حنفی )ص 303(؛

5. مناسک الحج، عبدالرحمان جامی )ص 393(؛
6. جذب القلوب الی دیار المحبوب، عبدالحق دهلوی )ص 393(؛

7. الشه���اب الثاق���ب نوشت���ه سیدمحمدباقر حج���ت طباطبایی )ص 
551(؛

8. ذات االنوار )قصیده  تائیه( سرودۀ ابن فارض )ص 216(.

که بای���د تصحیح شود، وجه صحیح آن در پرانتز  7. اشتباه���ات چاپی 
ذکر می شود:

- ص 175، س 10: بدینجار سید )بدینجا رسید(.

کت���اب دانشمندان عامه و مه���دی موعود نوشته مرحوم استاد علی  ح( 
کشف االستار است. که بخش عمده ای از آن، برگرفته از  دوانی، 

ی را نام برده است.  بوط به محدث نور ی در صفحۀ 94، منابع مر
ّ
5. حل

ذکر این منابع برای تکمیل فهرست یادشده مفید است:

کت���اب رایت نور، نوشته محمد صّحتی س���ردرودی )قم: سازمان  یکم. 
تبلیغات اسالمی، سلسلۀ دیدار با ابرار(.

ی  ی���ارت محدث نور کتاب آداب ز دوم. مقدم���ه نگارنده این سط���ور بر 
)تهران: ابرون، 1378 ش(.

ی، از نگارنده )تهران: اب���رون، 1378  کتاب عالم���ه محدث ن���ور س���وم. 
که پس از آن نوشته است؛ از  شمس���ی(. نیز: چندین مقاله و یادداش���ت 
کتاب الصیحف���ة الثالثة السجادیة )در  ی بر  جمله: مقدم���ه محدث نور
ی بر تفسیر مرآة االنوار  فصلنام���ه سفینه، شماره 7(، مقدمه محدث ن���ور
)در: ُجنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، دفتر 2(، قصیدۀ 
کتابشناس���ی  ی )در: سای���ت اینترنت���ی مؤسس���ه  ی���ۀ مح���دث ن���ور غدیر
یظ بر  شیع���ه(، مقال���ۀ سر بر آست���ان دوست )در هم���ان سای���ت(، دو تقر

کتاب نجم ثاقب )جنگ انجمن فهرست نگاران، دفتر 2(.

چه���ارم. نوشتۀ می���رزا یحیی اصفهان���ی در پایان نسخۀ خط���ی »خاتمة 
گنجینۀ خطوط  المستدرک«، به نقل مرحوم میرزا فخرالدین نصیری در 

دانشمندان، ج 1، ص 911 - 912.

گ���رد، خواه���رزاده و  ی به شا پنج���م. اج���ازه روایی مفّص���ل محدث ن���ور
کامل آن را محمد ترکمان  که متن  ی  دامادش شیهد شیخ فضل اهلل نور
ی،  ج 2، ص 447- 449 به  کتاب مجموعه رسائل شیخ شهید نور در 

ی آورده است. خط محدث نور

که متن  ی به سید نصراهلل تقوی اخوی  ششم. اجازه  روایی محدث نور
کامل آن در تذکرۀ مدینة االدب ج 2، ص 506 – 511 آمده است )تهران: 

کتابخانه مجلس(.

که مرحوم  ی به میرزا محمد ارباب قمی  هفتم. اجازه روایی محدث نور
میرزا فخرالدین نصیری همراه نامۀ استجازۀ او در کتاب گنجینۀ خطوط 

دانشمندان، ج 1، ص 852 - 853 آورده است.

ی به شیخ محمدباق���ر بیرجندی در  هشتم. اج���ازه روایتی محدث ن���ور
کتاب »الفوائد الکاظمیه« بیرجندی )نسخه خطی شماره 3415  پایان 

کتابخانه آیت اهلل مرعشی(.

ی به امام الحرمین، محمدبن عبدالوهاب  نهم. اجازه روایتی محدث نور
همدان���ی در مجموع���ۀ »الشجرة المورق���ة و المشیخ���ة المونقة« )نسخه 
ک���ه محقق تهرانی در  کتابخانه آیت اهلل مرعشی،  خط���ی شم���اره 5442 
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یة: با تحقی���ق دکتر جودت  ی���ة فی الطبق���ات الجعفر - العبق���ات العنبر
ینی انتشار یافته است )بیروت: مکتبة الهالل، 1418 ق(. قزو

که ب���ه ترتیب حروف الفبای صدر احادیث  11.  در فهرس���ت احادیث - 
که  گرفته  کلم���ۀ »فقال« و »قال« جزء حدی���ث قرار  گاهی  مرت���ب شده - 

درست به نظر نمی آید )ص 562(.

ین اصلی از  کتاب، بهتر اس���ت عناو ین مطال���ب  12. در فهرس���ت عناو
فرعی تفکیک شود )ص633 – 636(.

]12[
کردن تمام  که فهرست   در ضم���ن تعلیقات محقق، فواید فراوان���ی آمده 
کمک می رساند. در  ین آنها به خوانندگان پژوهشگر  ی���ا دست کم مهم تر

اینجا بعضی از آنها برای نمونه یاد می شود:

1. ص 124 - 125: نق���ل وجوه تشبیه امام عصر علیه السالم به خورشید 
پشت ابر، از عالمه مجلسی.

ی( و وجه تسمیۀ او. 2. ص 146: ِقز اوغلی )سبط ابن جوز

سی و وجه تسمیۀ او.
ّ
3. ص 157: بر ل

4. ص 162: تصحیف متعضد به معتمد.

5. ص 212: توضیح در مورد شیخ حموی و عقاید نسفی.

6. ص 216: توضیح در مورد قصیدۀ ذات االنوار )تائیۀ ابن فارض(.

7. ص 236: منقوالت از شعب االیمان بیهقی.

8. ص290: منقوالت از االبانة عکبری.

کلمۀ »غداف«. 9. ص 359: تصحیف 

10. ص 432: نکته ای در مورد سرداب سامرا از شیخ مفید.

11. ص 496: توضیح چند بیت از قصیدۀ شیخ محمدجواد بالغی.

کت���اب  ین���ی در  12. ص 545: تذک���ری ب���ه تصحی���ف الزبدین���ی ب���ه الز
یعه محقق تهرانی.  الذر

که در بن���د 11 ذکر شد، به هیچ  کتاب بیش از اینهاس���ت. نکاتی  فوای���د 
کت���اب نمی کاه���د. توفی���ق روزاف���زون محقق را  زش تحقی���ق  وج���ه، از ار
یج فرهن���گ شیعی و حقایق مه���دوی، از آستان  در احی���ا و تألی���ف و ترو

مقدس حضرت بقیة اهلل ارواحنافداه مسئلت می  کنیم.

- ص 196، س آخر: ما رام امام )ما را امام (.
کجاست؟  - ص 197، س 3: همچ���و ی���د مه���دی سپهس���االر در عال���م 

کجاست؟( )همچو یک مهدی سپهساالر عالم در 
- ص 205، سطر اول پاورقی: مخفی ]کلمة غیر مقروءة[ )مخفی نماند(.
- ص 205، سط���ر سوم پاورقی: مئت نمون���ه ]کلمه غیر مقروءة[ میباشد 

)مشت نمونه خروار می باشد(.
- ص 222، سطر اول پاورقی: موس )موسی(.

- ص 237، پاورقی 6: دنباوند )احتمااًل »دماوند«(.
- ص 239، س 15: بقول: بعضی )عالمت دو نقطه زاید است(.

که آن زمانها است  - ص 240، س 2 مت���ن و سط���ر آخر پاورقی: هر نکت���ه 
که آن ز ما نهان است(. )هر نکته 

ی(. ی )فتح البار - ص 254، پاورقی 1: قتح البار
- ص 263، س اول از پاورق���ی 2: فصی���ح الدی���ن االستبیاض���ی )ظاهرًا 

»فصیح الدین الدشت بیاضی«. منسوب به دشت بیاض(.
- ص 444، س 10: )الصواع���ق( لمالنص���راهلل ... )الصواق���ع( لم���ال نصر 
ین سطر پاورقی همان صفحه، نام صحیح، یعنی صواقع  اهلل... )در آخر

آمده است(.

کتابی با چنی���ن حجم و  بدیه���ی اس���ت این تع���داد خط���ای چاپ���ی در 
گسترۀ مطالب، قابل چشم پوشی است.

که نگارنده معنای آن را نفهمید: 8. عباراتی 
- ص 205، سط���ر دوم پاورق���ی: در این موضوع کالم خیلی مبسوط دارد 

و انجی و متن
- ص 214، پاورقی 4: سیواس: براألناضول.

- ص 222، سطر دوم پاورقی: با تقی قائم بگو.
ن شعر، نادرست است(. - ص 223، س 6: ای والی تو معین آمده )وز

- ص 446، سطر آخر پاورقی: الحسینی النکرانی أجارودی.

کتاب در بخش  9. پیشنه���اد می ش���ود فهرستی از تعلیقات مصّنف ب���ر 
فه���ارس اف���زوده شود. چنی���ن فهرست���ی می تواند چه���رۀ علمی محدث 

ی در علم الحدیث و رجال تشیع و تسنن را نشان دهد. نور

کاشف الغطاء، به بعضی  10.  در ضمن شرح حال شیخ محمد حسین 
که برخی از آنها به چاپ رسیده، ولی  از آث���ار مخطوط ایشان اشاره شده 

کتاب به چاپ آنها اشاره نکرده است، از جمله: محقق 

- تعالی���ق علی نهج البالغه، این تعلیقات، به اهتمام ابوالفضل واالزاده 
ی( در فصلنامه سفینه، شماره  )ب���ه راهنمایی استاد سیداحمد اشکور

4 و 5 و 6 منتشر شد.

)محق���ق  ���ی 
ّ
حل اهتم���ام  ب���ه  کت���اب  ای���ن  الحسینی���ة:  المجال���س   -

کشف االستار( منشتر شده است. )کربال: مکتبة الروضة العباسیة(.


