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)1(
گفتن درباره زندگی و آثار بزرگان همواره شــیرین  اســت و جان را  ســخن 
جــا می دهــد، به ویژه آن گاه که بر بزرگی گرد نســیان و بی توجهی نشســته 
که در این حال، این شیرینی مضاعف می شود. در چنین حالتی  باشد 
آن شــخصیت حقــی بر عهــدۀ ما دارد که ما نه تنها حــق او را نگزارده ایم، 
کرده ایم. هشــدار امام جواد )علیه الســام(  گرفتار  بلکه او را به ظلم خود 
را باید جدی بگیریم که فرمود: »نعمة ال ُتشکر کسّیئة ال ُتغفر«: نعمتی که 

یده نشود.1 که آمرز گناهی است  شکر آن ادا نشود، مانند 

کفران، بســی ســنگین اســت ولذا حضرت ســید الســاجدین  کیفــر این   
)صلوات اهلل علیه( یکی از دعاهای گرامی خود را با این جمله می آغازد: 

»اللهم انی اعتذر الیک من مظلوم ُظلم بحضرتی فلم أنصره«.2 

محدث جلیل، میرزا حسین بن محمد تقی نوری )1254 - 1320 ق( در 
که  بر ما دارد، در چنبرۀ انواع  که با وجود حق فراوانی  شمار بزرگانی است 
گرفتار آمده  و حق او  جهل و ناسپاســی آیندگان و نســل های پس از خود 

ادا نشده است.

 1. بحار االنوار، ج 78، ص 365.

 2. صحیفه سجادیه، دعای 38.

یستن در  نگر
تـأللؤ نـــور 

عبدالحسین طالعی
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چکیده: کتاب تأللؤ نور کتابی اســت که با هدف شناساندن 
چهره و آثار محدث نوری که در نیمه دوم ســده سیزدهم و 
یست، توسط مجید معارف  نیمه نخست سده چهاردهم می ز
به نگارش درآمده است. نویسنده در نوشتار حاضر تالش دارد 
و، مطالب را با معرفی مختصر  این اثر را معرفی نماید. از این ر
بخش های اصلی کتاب آغاز و در ادامه، نکاتی برای تکمیل و 
خطاهای  برخی  نهایت،  در  دارد.  می  بیان  آن  کردن  وزآمد  ر

چاپی راه یافته به متن اثر را متذکر می شود.
کلیدواژه: کتاب تأللؤ نور، معرفی کتاب، محدث نوری، مجید 

معارف، حسین بن محمدتقی نوری.

تأللــؤ نور، مروری بر زندگی و آثار محــدث نوری؛ مجید معارف؛ تهران: 
مؤسسۀ همشهری و انتشارات امیرکبیر )سلسله اندیشه مندان ایران و 

اسالم(، 1393، 147 صفحه.
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گرفــت. درک هوشــمندانۀ ایــن نکته که بخشــی از درس علــم الحدیث، 
شــرح حــال عالمــان  شــاخص ایــن علــم در ســده های پیشــین و متأخر 
اســت، دکتر معارف را به معرفی شــیخ صدوق و محدث نوری - آن هم 

برای عموم، نه فقط خواص - واداشته است. 

)3(
کتــاب تأللؤ نور ســه بخــش اصلــی دارد: زندگی نامۀ محــدث نوری )ص 
13 - 50(، خدمــات دینــی و علمــی محدث نــوری )ص 51 - 82( و آثار 

علمی محدث نوری )ص 83 - 142(. 

نویسنده مقدمۀ کتاب را با کامی از مرحوم نوری در باب ضرورت و فایدۀ 
توجــه به شــرح حال بزرگان آغاز می کند کــه او خود در آغاز کتاب الفیض 
القدســی )شرح حال عامۀ مجلســی( آورده است. آن گاه به جایگاه مهم 
محدث نوری در علم الحدیث اشــاره می کند که متأســفانه اقدام در خور 
برای شناســاندن ایشــان انجام نشده اســت و این واقعیت تلخی است و 

گامی برای رفع این کمبود برداشته است.  خوشبختانه نویسنده 

گرامی  کم نیســت. از بیــان آنها می گــذرم و  خوانندگان  کتاب  فوایــد این 
- به ویژه دانشجویان رشته های علوم قرآن و حدیث در مقاطع مختلف 
کتاب ارجاع می دهم و به بهره گیــری از آن فرامی خوانم، اما  - را بــه اصــل 
گرانقدر حضــرت امام صادق  در ایــن فرصــت بر آنم تــا به حکم حدیــث 
کتاب - تا  )علیه الســام(: »احّب إخوانی ...« به نکاتی برای بهترشــدن 

کنم.  گیرند - اشاره  برای چاپ های بعدی در نظر 

)4(
کتابی مرجع در شــناخت محدث نوری  کتاب به عنوان  که این  از آنجــا 

کتاب بیان می شود:  کار می آید، نکاتی  برای تکمیل و روزآمدکردن  به 

کتــاب  کتابهــای میــرزا محمــد تقــی نــوری بــه  ص 15. ضمــن نام هــای 
ماتمکده در باب مراثی حضرت اباعبداهلل )علیه السام( اشاره کرده اند. 

نگارنــده گویــد: از بعضــی از بازمانــدگان ایــن خاندان شــنیده ام که میرزا 
ک و  محمد تقی به اقامۀ شــعائر حســینی اهتمام بســیاری داشــت و اما
که در آن مناطق موجود است.  کرده بود  کار وقف  اموال چندی برای این 
کتاب چاپ شدۀ ایشان  کتاب را در همان راستا نوشته و ظاهرًا تنها  این 
که به اهتمام علیرضا اباذری و محســن شــریفی  کتاب اســت  نیز همین 

دانا تصحیح شده است. ) قم: سماء قلم، 1394 ش(

که نوۀ پســری محدث نوری بوده  ص 17. از میــرزا علــی نوری نام برده اند 
است. 

می افزایم: ایشــان به میرزا علی بهزادی )به اعتبار نام یکی از اجدادشان( 
کنون لقب بعضی از بازماندگان این  شــهرت داشته است، چنان که هم ا
خانــدان بهــزادی اســت یا پیشــوند و پســوندی بــر آن افزوده انــد. از جمله 

گونه حق گزاری از او در هر حّد و جایگاه قابل توجه و تقدیر  ی هر  بدین رو
است. 

 )2(
کتاب تأللؤ نور کتابی مختصر و مفید است در شناساندن چهرۀ محدثی 
کوتاه در نیمۀ  دوم سدۀ سیزدهم و نیمۀ نخست سدۀ  که با عمری نسبتًا 
کنــون باقی  چهاردهــم، اثــری ژرف بــر نســل های بعــدی نهاد؛ اثــری که تا 

است. 

این کتاب در سلسلۀ اندیشه مندان ایران و اسام منتشر شده، سلسله ای 
که با ده ها  کتاب، گامی برای آشــنایی جوانان با شــخصیت های علمی 

برداشته است. 

کتابی خوشخوان، روشمند،  جامع، روان، پر استناد  نویسندۀ دانشمند، 
و آموزنده عرضه کرده اســت. چنان که پیش از این )ســال 1389( کتاب 
کتاب محدث صادق درباره شــیخ صدوق  دیگری در همین سلســله - 

کرده بود.  و آثارش - ارائه 

یــس در دانشــگاه بــا اخــاق و تواضع و پشــتکار و دلســوزی،  ســال ها تدر
نظمــی منطقــی به ســخن او داده که ایــن نظم و ادب در آثــار مکتوبش - 
اعم از کتاب و مقاله - نیز مشــهود اســت. گزیده گویی، پرهیز از حواشــی 
و فراموش نکــردن عنــوان بحث، درس هایی اســت که از ایــن قلم باید فرا 

نگریستن در تأللؤ نور
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ی اســت و ناقــد بزرگــوار، مورد نقد خــود را در 
ّ
کل بعضــی نقدهــا نیز بســیار 

میــان آثار محدث نوری معین نکرده اســت. پــس این گونه نقدها نیز تا آن 
کثر اینکه: »ذره فی بقعة اإلمکان«.  زمان قابل پیگیری نیست و حدا

که  کرده اند  یخ نــگارش مرتب  ص 40. آثــار محــدث نوری را به ترتیب تار
کتاب اســت. البته در جــای دیگر )ص  از ابتــکارات بســیار جالــب این 
کی از  85( همیــن فهرســت را بــه ترتیب الفبای عنوان آورده انــد و این حا

که بدان اشاره شد.  روشمندی نویسنده است 

گفتنی است:  دو نکته در مورد این فهرست 

الــف( در مــورد دیــوان المولودیة )ص 41 و 84( نوشــته اند: »چاپ شــده 
اســت«. ایــن بنــده با پیگیری نزدیک به ســی ســال در مــورد آثار محدث 
نــوری تا کنون از نســخه چاپی آن در گذشــته یا کنون خبــری نیافته  و در 
فهــارس ندیــده ام. کاش نویســنده  مشــخصات چاپی ذکــر می کردند. به 
هر حال بر اســاس تنها نســخۀ خطی شناخته شدۀ آن که آغاز و انجامش 
کرده ام. برای مثال قصیدۀ غدیریه  افتاده است، چند قطعه از آن منتشر 
در مجموعه ســفینه علوی )تهران: دانشــگاه آزاد اســامی تهران شــمال، 
1380ش(، ترجیــع بنــد حســینی )مجلــه صحیفــه اهل بیت، شــماره 1، 

بهار و تابستان 1394ش(. 

ب( شــماره های 25 بــه بعد در این فهرســت قاعدتًا بــدان جهت در آخر 
یخ تألیــف آنها  که نســخه اش به دســت نیامــده و تار فهرســت یــاد شــده 
روشــن نیســت. بــا این همه بــه قرینه می توان حــدود آن را حــدس زد تا در 
فهرســت زمانــی در جــای خــود بیایــد. مثــًا تقریــر دروس شــیخ العراقین 
مربــوط به نخســتین دوره اقامت نجف )پیــش از  1291ق( و تقریر دروس 

میرزای شیرازی مربوط به دوره حیات ایشان )پیش از 1312ق( است. 

کتابخانــه شــخصی مربــوط بــه ســال 1297 قمــری اســت،  ج( فهرســت 
گفته است.  کتاب )ص 45(  چنان که نویسنده در جای دیگر 

5. ص 47. نویســنده در اینجــا و جــای دیگر )ص 71( به ســلوک معنوی 
محــدث نوری اشــاره کرده اســت.  از منابــع مفید در این زمینه دو رســاله 
گزارش دو منبر ایشــان بوده که شــیخ محمد  از آن فقید اســت که در واقع 
گرد نوری( نوشــته است. این گزارش ها اخیرًا  حســین کاشف الغطاء )شا
در میان اســناد کاشــف الغطاء یافته شــده و عتبۀ عباسیه در کربا آنها را 
تحت عنوان »رســالة فی التقوی« نشــر داده است.  البته یک گفتار درباره 
گفتار دیگر درباره آداب مجاورت حرم های مطّهر اســت. ترجمۀ هر  تقوا و 
دو گفتار را نگارنده به پایان برده  که در فضای مجازی  منتشر شده است. 

6. ص 48. در مــورد وفــات محــدث نــوری مطالبــی مفیــد آورده انــد، اما 
یکــی از مطالــب بســیار جالب در این زمینه، یادداشــتی از مرحوم شــیخ 
که نوۀ دانشمند آن فقید  در  عباس قمی در شب رحلت استادش است 

کرده ام.  اختیارم نهاد و در فضای مجازی منتشر 

کــه نگارنــده در خدمتشــان درس آموختــه ام،  کتابــداری  اســتاد مشــهور 
سرکار خانم دکتر ماندانا صدیق بهزادی که به اظهار خودشان از خاندان 

محدث نوری هستند. 

که در   عالم  محقق مرحوم اســتاد عبدالحســین حائری می فرمود: زمانی 
قــم در محضــر مرحوم آیــت اهلل بروجردی درس می خواندیــم، با میرزا علی 
بهــزادی همــدرس بودیم و آیت اهلل او را بدان جهت بســیار تکریم می کرد. 
کتابخانۀ  مرحــوم حائــری می افزود که آیت اهلل بروجردی با توجــه به ارزش 
که  کندگی اســت تا جایی  که دیده بود در حال تفرق و پرا محدث نوری 
توانســت به واســطۀ میرزا علی بهزادی نســخه های خطی از آن خریداری 

کرمانشاه فرستاد.  کرد و به مدارس تحت نظر خود در قم و نجف و 

کز به اهتمام  که فهرســت های نسخه های خطی این مرا کنون  می افزایم: ا
مجمــع ذخائــر اســامی قــم منتشــر شــده اســت، شــمار قابــل توّجهــی از 
کتابخانۀ مرحوم نوری را در آنها می توان یافت. نیز  کتاب هــای موجود در 
نویسنده به طور اجمال به این مطلب اشاره کرده است )ص 46(، بدون 

که آوردم.  تفصیلی 

کرده اند.  ص 37. چند نقد  بر آثار محدث نوری از بعضی بزرگان نقل 

البتــه نگارنــده محــدث نــوری را معصــوم و در امــان از خطــا نمی دانــم و 
چنیــن قضاوتــی درباره هیچ یک از افراد بشــر - جز انبیا و امامان )علیهم 
الســام( - صحیح نیست، اما در مورد برخی  سخنان نقدآمیز باید تأّمل 
که از  کرد. متأســفانه بعضی از نقدهای وارد بر نوری، منشأ شخصی دارد 

بیان دانسته هایم خودداری می کنم. و نعم الحکم اهلل. 

ولــی بعضــی از نقدهایــی را که بیان کرده اند جای تأّمل دارد. مثًا ســخن 
مرحــوم ســیدهبة الدین شهرســتانی فقــط بیــان یــک مــوج در برابــر نــوری 
کــه نداند متأســفانه گاهــی موجی  در زمــان حیــات اوســت، اما کیســت  
که بیشــتر سلســله گردانان آن  غیرعالمانــه در برابر یک عالم به راه می افتد 
افــرادی هســتند که خود هرگز با آن عالم آشــنایی دقیــق و برخورد عالمانه 
ندارند. نمونه های فراوان در این مورد، در گذشته و حال قابل اشاره است. 

این ســخن شهرســتانی فقط بیانگر چنین موجی اســت و نه نقد خاّص 
کرد و  که در ســطور آینده بدان اشــاره خواهم  گونه  بر یک مبحث او. از آن 

بسیار مغتنم و عالمانه و ضروری است. 

نقد صاحب احســن الودیعه ســخنی اســت که دکتر معارف خود در ص 
کتــاب بــدان جــواب داده انــد، بــدون اینکــه به ارتبــاط کام خــود با   57
این ســخن اشــاره کرده باشــند. مســئلۀ اعتبار بعضی از منابع مستدرک 
الوسائل، کاری کارشناسی است و طبیعی است که محقق کتابشناسی 
مانند نوری در مورد برخی از کتاب ها نظری متفاوت با دیگران داشته باشد 
کــه دانشــور دیگر، آنهــا را ضعیف  کند  کتاب هایــی نقــل  و بــر آن اســاس از 

می دانسته و از آنها نقل نکرده است. 

نگریستن در تأللؤ نور
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مجله علوم حدیث شماره 28 )تابستان 1382 ش(   و اخیرًا در مجموعه 
مقاالت ایشان، جمع پریشان آمده است. 

11. ص 68. خوب است در ادامۀ عنوان »دفاع از مذهب شیعه و ...« به 
ی در کتاب  شــکوه و گایه محدث نوری از زائران عتبات اشــاره شــود. و
تحیة الزائر - که آخرین اثر مکتوب اوســت و به ســال 1320 قمری نوشــته 
یارت نــواب اربعه در بغداد،  که چرا نســبت به ز - از زائــران گایه می کند 
یــارت و فاصلۀ مکانی بســیار کوتاه ایــن چهار مزار  بــا وجــود آســانی این ز
بــا هــم -  توجهــی ندارند. نوری این عــدم توجه را نشــانۀ کم توجهی مردم 
بــه حجت حــی خــدا در رزوگارما، حضــرت امام مهــدی )ارواحنــا فداه( 
می دانــد. درد دل  ایشــان بــه گونه ای اســت که هنوز وضع همان اســت و 

گایه نوری جریان دارد. 

12. ص 69. رســالة فــی ترجمــة ابی الحســن الشــریف. گفته انــد که این 
رســاله مخطوط اســت. باید دانســت که نســخۀ آن در کتابخانۀ مدرســۀ 
که این بنده متن آن را در جنگ انجمن فهرســت نگاران  فیضیه قم بوده 

به چاپ رسانده ام. 

رسالۀ شرح حال مولی ابوالحسن شریف در آغاز تفسیر مرآة االنوار او آمده 
است. محدث نوری رساله ای بدین سان در معرفی میرزا عبداهلل افندی 
اصفهانــی در آغــاز نســخۀ  صحیفــۀ ثالثۀ ســجادیه )مخطــوط کتابخانه 
کــه بــه تذّکر مرحــوم اســتاد عبدالحســین حائــری از آن  مجلــس( نوشــته 
خبردار شدیم و متن آن در مجله سفینه شماره 7 ، سال 1384 ص 179 
تــا 183 منتشــر شــد. این رســاله در هیچ یک از فهارس آثــار مرحوم نوری 

یاد نشده بود. 

ضمنــًا در ادامــۀ بحــث توجــه محدث نــوری به بــزرگان قدیم، می تــوان به 
اهتمام ایشان به بازسازی مزار جناب سیدمحمد در نزدیکی سامّرا اشاره 
کرده است.  گرد او – به تفصیل در آثارش بیان  که محدث قمی - شا کرد 

گــر مــراد از این  یــان تعبیــر بــه »فرقــه« شــده اســت. ا 13. ص 75. از اخبار
کلمه، معنای لغوی آن باشد، روشن است که اخباریان گروهی از عالمان 
گر مراد، معنای متداول از کلمۀ  شیعه اند با گرایش های خاّص خود، ولی ا

یان چندان صحیح نیست.  کاربرد آن در مورد اخبار فرقه باشد، 

به عاوه صفت  اخباری، مشترک لفظی است میان طیف گسترده ای از 
کرده و  که نویســنده خود )ص 76(  شماری از آنان را یاد  عالمان شــیعی 
کام در اینجا تفصیلی  یکردهای آنان روشن است. به هر حال  تفاوت رو

که در خور اجمال این مقال نیست.  دارد 

ید زّراد را مشــکوک دانســته و  14. ص 80. نویســنده منابعی مانند اصل ز
آن گاه نقل محدث نوری از آنها را شاهدی بر اخباری بودن او می داند. 

که مرحوم نوری ابتدا اعتبار این  کام آن است  نقد روش شناختی بر این 

7. ص 51. تحلیل شرایط اجتماعی 
و فرهنگــی در عصــر محــدث نــوری، 
خواندنــی  و  شــیرین  بخش هــای  از 
که زمینه را برای نگارش  کتاب است 
فراهــم  نــوری  تحلیلــی  زندگی نامــه 
که یکی  می کند. واقعیت این اســت 
کــه در عرصــۀ پژوهــش  از  خأل هایــی 
یم، زندگی نامه های تحلیلی برای  دار
شــخصیت های اثرگذار اســت. دکتر 
کتاب دیگر خود محدث  معــارف در 
بــه تحلیــل وضــع زمــان  نیــز  صــادق 
شــیخ صــدوق پرداختــه و مقدماتــی 

برای این مهم سامان داده است. 

8. ص 60. بــه نثر فارســی آثــار مرحوم 
نوری اشاره کرده اند. انصاف این است که نثر فارسی آثار عامه محمدباقر 
مجلســی - با اینکه حدود دویست سال پیش از نوری می زیسته - بسیار 
که ادیبانی مانند ملک  روان تر از محدث نوری است. این واقعیتی است 
الشــعرای بهــار در کتــاب ســبک شناســی و شــاهرخ مســکوب در یکی از 
کرده اند و  کــرده ام یــادآوری  کــه دیده ام و مشــخصاتش را فراموش  آثــارش 
که بخواند این مدعا را تأیید می کند. این گونه نثر مغلق در آثار فارســی  هر 
نــوری، از مشــکات آثار اوســت که البتــه به ویژگی کلی نثر فارســی در آن 

دوره بر می گردد. 

کرده اند. یکی  9. ص 65. بــه تحقیق و تتبع در آثار محدث نوری اشــاره 
از موارد تحقیق و تتبع و دقت نظر ایشان، نقدی است بر شیخ حّر عاملی 
که  در باب جواز - بلکه اســتحباب - طــواف دربارۀ قبور مطهر ائمه؟مهع؟ 
در تحیــة الزائــر آورده و بدون ذکر نام از محــدث عاملی و در کمال ادب، 

کرده است.  کام ایشان را تمام 

کم موضــوع یک مقالۀ  که می تواند دســت  اساســًا یکــی از موضوع هایــی 
گیرد، مقایســۀ جدی میان وســائل و مســتدرک الوسائل در  پژوهشــی قرار 
ابواب مشــابه اســت تا روشن شود که مســتدرک، فقط مستدرک نیست، 
بلکــه نوعــی نقــد بــر وســائل نیــز هســت. گرچــه ادب و اخــاق پژوهش و 
نگارش که قدما خود را بدان ملزم می دیدند، ســبب شــده که این نکات 
ک بیــان کننــد. این نکته ناقِض بیان کســانی اســت  را در قالــب اســتدرا
ک( دانســته اند و مؤید گروهی  که مســتدرک را در ســطح  حداقل )استدرا
کــه هــر پژوهشــی را بــدون رجــوع بــه مســتدرک ناتمــام می داننــد،  اســت 

کرده است )ص 132 تا 134(.  چنان که نویسنده به آنها اشاره 

10. ص 65. بــه حدیــث مجدد اشــاره شــده اســت. خوب اســت در این 
که پیشــتر در  زمینــه بــه پژوهش جناب اســتاد رضا مختاری ارجاع شــود 

اساسًا یکی از موضوع هایی 
کم  دســت  می تواند  کــه 
وهشی  موضوع یک مقالۀ پژ
جدی  مقایســۀ  گیرد،  قرار 
مســتدرک  و  وســائل  میان 
مشابه  ابواب  در  الوســائل 
که  شــود  وشن  ر تا  اســت 
مستدرک  فقط  مســتدرک، 
نقد  نوعــی  بلکه  نیســت، 
هســت. نیز  وســائل  بــر 
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که باید تذکر  مجموعه »آشــنایی با نســخه های خطی« چاپ شده است 
داده می شــد، چنان کــه نویســنده خــود به تفصیــل )ص 117( در مــورد آن 

گفته است.  سخن 

گفته  یارت )که بخشــی از تحیة الزائر اســت(   18. ص 88. ذیل  آداب ز
کتاب مرآة  که مرحوم شیخ عبداهلل مامقانی در  یارت را  که آداب ز اســت 
الکمــال خــود آورده، عمدتــًا ترجمۀ عربــی مطالب محدث نوری اســت 
گزیــده ای از ایــن  )بیــروت: دار المحجــة البیضــاء، 1421 ق(. نویســنده 
کــه بســیار مفید اســت. ضمنًا مکمــل موضوعی آن، آداب  آداب را آورده 

که در سطور پیشین بدان اشاره شد.  مجاورت حرم ائمه است 

کتــاب مشــهور منتهــی المقــال در علــم رجــال را  19. ص 94. نویســندۀ 
از شــیخ حســین عبــداهلل مرعــی دانســته اند. معنــای آن را نفهمیــدم. بــه 
احتمــال قــوی خطــای مطبعــی اســت، ولــی نیــاز جــّدی بــه تصحیــح و 

اصاح دارد. 

یــارت عاشــورای غیــر  20. ص 97. موضــوع رســالۀ ســامة المرصــاد را ز
کــه ایــن رســاله 120 صفحــه ای در دو  معروفــه دانســته اند. بایــد دانســت 
کوفه.  موضوع اســت: یکی عاشورای غیر معروفه و دیگری اعمال مسجد 
که یکی از تاجران موفق  تصویر نسخۀ  چاپ سنگی آن را در اختیار دارم 
آن زمان - مرحوم عباســعلی خیام تبریزی - موفق به نشــر آن شده است. 

کرده است.  کتاب دیگر را نیز منتشر  ی چندین  و

21. ص 98 و 100. ذیــل صحیفــۀ علویــۀ ثانیه و صحیفه رابعه ســجادیه،  
بــرای تکمیــل فایــده، می تــوان  تــاش مرحــوم آیــت اهلل ســیدمحمدباقر 
کــه با نــگارش و تدویــن صحیفه هــای جامعه، از  ابطحــی  را یــادآور شــد 
کنده را ســامان داده و  جملــه صحیفۀ جامعــۀ علویه، این کتاب های پرا

مجموعه های مفیدی پدید آورده است.  

گزینــش برخــی از دعاهــا بســیار  22. ص 99 و 100 و 102. اقــدام نویســنده در 
ستودنی است؛ زیرا کتابی که برای عموم مردم است، جز مباحث تخصصی، 

باید مطالبی برای عموم داشته باشد، ولی اعراب دعاها الزم است. 

کتــاب الفیــض القدســی )تألیــف محــدث نوری در  23. ص 104. ذیــل 
شــرح حال عامه مجلســی( بــرای تکمیل مطلب، می تــوان به دو کتاب 
کــرد: تامــذة  کتابشــناس معاصــر جنــاب ســیداحمد اشــکوری اشــاره 
العامــة المجلســی و اجــازات العامــة المجلســی. آخرین چــاپ هر دو 

کتابخانۀ مجلس عرضه شده است.  کتاب توسط 

24. ص 119. بــه تقریــظ آیــت اهلل زنجانــی بــر کتاب کلمــۀ طیبه محدث 
نوری اشــاره شــده اســت. با توجه به شــباهت اســمی احتمــااًل صاحب 
کــه بهتــر اســت به دقــت  مقدمــه، آیــت اهلل ســیدعزالدین زنجانــی اســت 

مشخص شود.

گر  ۀ خود ثابت کرده و آن گاه از آنها نقل حدیث می کند. ا
ّ
کتاب ها را به ادل

یم، در جای خود باید بیان شود. ولی درست نیست  ه دار
ّ
نقدی بر آن ادل

کــه مــا در جــای خود باشــیم و درباره نویســنده ای در جای خــودش - که 
کنیم. اساســًا تمام دورۀ مفّصل خاتمۀ  الزامًا جای ما نیســت -  قضاوت 
مســتدرک الوســائل، دفاعیۀ محدث نوری اســت از چنین اشکال هایی 
کــه بــر او می توان گرفت. البته باب بحث باز اســت، اما به گونه ای مانند 
کار ایشــان  در ســطور بعدی اشاره خواهد  که به  آیت اهلل شــبیری زنجانی 
کرده اند که این موضوع باید از سر تأّمل و  شــد. نویســنده نیز به حق اشاره 

مداّقۀ بیشتر بررسی شود. )ص 82(. 

کتاب  کــه  مشــابه ایــن بیــان را می تــوان ذیــل کام مؤلــف آورد )ص 110( 
کتاب القرائات غیر معتبر دانسته است.  احتجاج طبرسی را در ردیف 

یــغ و بی وقفــۀ محدث  نوری اشــاره  همیــن جــا در زمــرۀ تاش هــای بی در
کنم به مســندکردن احادیث مرســل که در کارنامۀ اوســت. نوری در یکی 
که برای  از نامه هــای خــود خطــاب به میر حامد حســین یــادآور می شــود 
بیســت وچهار حدیــث از صــد حدیــث روضه شــاذان بن جبرئیل، ســند 
یافته و در حاشــیۀ نســخۀ خود نوشــته اســت.3 بدیهی است که تا زمانی 
کتاب شــاذان، به عنــوان مجموعه احادیث مرســل قضاوت  کــه در مورد 
شــود، به یک نتیجه می رســیم، اما وقتی آنها را مسند ببینیم، قضاوت به 
کتابخانۀ محــدث نوری، برخی از  گونۀ دیگر می شــود. متأســفانه با تفرق 

کتاب ها را از دست داده ایم.   این تعلیقات ایشان بر 

15. ص 84. در مورد مشجرۀ مواقع النجوم، آن را غیر مطبوع دانسته اند. 
باید دانســت که این مشــجره را مرحوم آیت اهلل مرعشــی همراه با مشــجرة 
که از نظر مقصد و  اجازات علماء االمامیة نوشــته ابوالقاســم طباطبایی  
شــیوه شــبیه به آن است، با یادداشتی در وصف هر دو اثر منتشر کرده اند 
کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی، 1406 ق(. ضمنًا این مشــجره یکی از  ) قــم: 
کــه به عنوان  شــواهد ابتکارگرایــی در نگارش هــای محدث نوری اســت 
ســرفصلی در تحلیــل اثــار ایشــان جلــب نظــر می کنــد. این بیــان مکمل 

توضیحات نویسنده )در صفحه 128( نیز تواند بود. 

نویســنده  در جــای دیگر )ص 24( به مناســبت اجــازات محدث نوری، 
کوتــاه و مفید در مورد اجازه و جایــگاه آن در علم الحدیث آورده  ســخنی 
کــه نخســتین ویژه نامــۀ نشــریه علمــی تخصصــی  اســت. بایــد دانســت 
در بــاب بحــث اجــازه، نشــریه کتــاب شــیعه، در شــماره 7 و 8 از زوایای 

گون به این مبحث مهم پرداخته است.  گونا

کتابخانــه محــدث نــوری را بــه نقــل از  16. ص 85. نویســنده فهرســت 
محقق تهرانی غیر مطبوع دانســته اند. البتــه در آن زمان چنین بوده، ولی 
در ســال 1355 شمســی بــه اهتمام سیدحســین مدرســی طباطبایی در 

 3. سواطع االنوار، ص 91 - 93.
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سفینه شماره دوم آمده است. 

ج( بخشــی از دروس آیت اهلل سیدموســی شــبیری زنجانی در مورد کافی، 
نقد و بررسی مطالب محدث نوری است. این بخش را نیز در شماره دوم 

فصلنامه سفینه می توان خواند. 

کــه البته نام مؤلــف معلوم  د( یکــی از اعــام اســتدراکی بر وســائل نوشــته 
نشــده، ولی نسخۀ خطی آن در کتابخانه مجلس موجود است و نگارندۀ 
این ســطور، یادداشــتی مختصر در مورد آن در نشریه کتاب شیعه، شماره 
2، سال 1389،  ص 251 - 253  نوشته است. مقایسۀ آن استدراک یک 

جلدی با مستدرک محدث نوری، موضوع یک مقاله مستقل تواند بود. 

30. ص 137. در مــورد نجــم ثاقب توضیحاتی آورده انــد. تذکر این نکته 
کتــاب، ابتــدا بــه محــدث نوری  کــه بــر مبنــای مقدمــۀ ایــن  مهــم اســت 
پیشــنهاد شــده بــود که کتــاب کمال الدین صــدوق را به فارســی ترجمه 
کتاب به دســت ســیدعلی امامی خبر داشــت،  که از ترجمۀ  کند، اما او 
کرد و پس از مدتی اندیشیدن به نجم ثاقب رسید.  کار تکراری پرهیز  از 

ی نویســنده برای چاپ  کتــاب نفس الرحمن آرزو 31. ص 141. در مــورد 
تحقیقی این کتاب به تحقق رسیده و متن کتاب به تحقیق جواد قیومی 
منتشر شده است )تهران: آفاق، 1369 ش(. همچنین ترجمۀ فارسی آن 

کمالی اصل نشر یافته است )قم: یاد اندیشه، 1389 ش(.  توسط ایاد 

کتــاب اخیرًا  که یکــی از نســخه های معتبر  ایــن نکتــه نویافتــه را بیفزایــم 
شناســایی شده است. در ضمن نســخه های خطی اهدایی مقام معظم 
که  رهبــری به آســتان قــدس رضــوی، نســخه ای از نفس الرحمن هســت 
حــدود ســه  مــاه پس از تألیف به دســت احمد بن حســن قفطان کتابت 
کتابت: 27 ذیحجه 1283( و به  شــده )تألیف: 23 ماه رمضــان 1283، 
کتابخانۀ آســتان قدس رضوی موجود اســت.4  این  شــماره  32943  در 
ی نسخه  کاتب از رو که   نسخه همچنین پنج صفحه اشعار عربی  دارد  

اصل مصنف آورده است. 

32. در معرفی منابع کتاب، نام مرحوم محمد باقر کمره ای به شکل »کوه 
کمر، منطقه ای در  کوه  کمره ای« نوشــته شــده اســت. توضیح الزم اینکه 
آذربایجان است که مرحوم آیت اهلل سیدمحمدحجت از آن منطقه بوده، 
ولــی کمــره از توابع خمین اســت، چنان که شــیخ محمد باقــر کمره ای در 

کتابهایش، پسوند »خمینی« را نیز به اسم خود می افزود.  برخی از 

کتاب دیگر خود، محدث صادق  ص 181 و 182 نیز بدین  نویســنده در 
که باید تصحیح شود.  گونه نوشته است 

 4. فهرســت نســخه های خطی اهدایی مقام معظم رهبری به  آســتان قدس رضوی،  ج 2: اخبار 2، 
یان. مشــهد:  کتابخانه آســتان قدس  نوشــته محمــد حســن نوری نیا، نــادر علیزاده، حســین خباز

رضوی، 1389 ش.  ص  775 - 776.

کشــف  کتــاب  ذیــل   .122 ص   .25
االســتار نویســنده خــود بــه آخریــن و 
االســتار  کشــف  تحقیــق  جامع تریــن 
توســط محقق معاصــر نجفی، احمد 
ی ضمن 

ّ
علــی مجیــد )ابوجعفــر( حل

کــرده )ص 144 شــماره  منابــع اشــاره 
کتــاب از آن  28(، ولــی در توصیــف 
یاد نکرده اســت. نگارندۀ این سطور، 
در مــورد ایــن تحقیق جامــع و مزایای 
هــای پیشــین  بــه چــاپ   نســبت  آن 
گفته  آن، در مقاله ای مســتقل سخن 
اســت )نشــریه آینــه پژوهش، شــماره 

134، سال 1391ش(. 

محــدث  نظــر  بــه   .125 ص   .26
شــده  اشــاره  لهــوف  مــورد  در  نــوری 
که شهید  اســت. می توان یادآور شــد 
ســیدمحمدعلی قاضــی طباطبایــی در پژوهــش مفصــل خــود در بــاب 
که در زمان حیاتش چاپ شد، این  اربعین سید الشهداء )علیه السام( 

کشیده است.  نظر را به نقد 

کتــاب معالــم العبر اشــاره شــده اســت. باید دانســت  27. ص 128. بــه 
کتــاب را تحقیق و تصحیح کرده و به ناشــر  کــه نگارنــدۀ این ســطور، این 

که امید می رود زودتر به بازار نشر برسد.  سپرده است 

کتــاب وســائل الشــیعة و مســتدرکاتها بایــد اشــاره  28. ص 131. ذیــل 
که از این دوره، فقط پنج مجلد چاپ شد و تمام نشد. البته این  می شد 
کار در  زمانــی بــود که هیچ یک از دو کتاب )وســائل و مســتدرک( چاپ 

حروفی نداشتند. 

29. ص 134. قصۀ مســتدرک الوســائل ســر دراز دارد، ولی در این مجال 
فقط به چند نکته اشاره می رود: 

کتــاب بــر آیــت اهلل ســید احمــد صفایــی خوانســاری بســیار  الــف( ایــن 
کتاب در ضمن موســوعۀ  اثــر گذاشــته و او  اســتفادۀ  فــراوان خــود از این 
کامل کشف االستار  کتابشناسی کشف االستار را یاد آورده است. ) متن 
کنون چند مجلد  توســط مؤسســۀ آل البیت در دســت انتشار اســت و تا 

آن نشر یافته است(. 

ب( آیــت اهلل شــیخ علــی نمــازی شــاهرودی بــر مبنــای دیــدگاه محــدث 
کتابی در اثبات اعتبار کتب اربعه نوشــته با عنوان االعام الهادیة  نوری 
که بارها چاپ شــده اســت. ملخصی  الرفیعة فی اعتبار الکتب االربعة 
کتاب، به تلخیص و ترجمۀ فارســی دکتر منصور میر در فصلنامه  از این 

این  بر  وش شــناختی  ر نقد 
کالم آن اســت که مرحوم 
نــوری ابتــدا اعتبــار این 
کتاب ها را به ادّلۀ خود ثابت 
نقل  آنها  از  آن گاه  و  کــرده 
حدیث می کند. اگر نقدی بر 
یم، در جای خود  آن ادّله دار
درست  ولی  شود.  بیان  باید 
خود  جای  در  ما  که  نیســت 
باشیم و درباره نویسنده ای در 
جای خودش - که الزامًا جای 
ما نیســت -  قضاوت کنیم.
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)که در مورد شــیخ صدوق اســت( از بهترین کتاب  های زمینۀ موضوعی 
گزینــش مرتبط ترین  خــود بــه شــمار می آیند؛ زیــرا در کمــال اختصار، بــا 

مطالب و با دسته بندی خوشخوان و روان به بیان مطالب می پردازد.

توفیق استاد را در زمینۀ نگارش شرح حال دیگر بزرگان مکتب اهل بیت 
یم که به دعــای خیر حضرت بقیة  را از خــدای بــزرگ خواهانیــم و امیدوار

اهلل همچنان بیش  از پیش شاهد آثار ایشان در این زمینه باشیم. 

 )8(
گرامــی روز میــاد  کــه در  گفتــار را -  پــاداش  معنــوی نــگارش و نشــر ایــن 
حجت هشتم، حضرت  امام علی بن موسی الرضا )علیه السام( نوشته 
می شــود بــه نیابــت از طــرف دانشــور محقق مرحوم اســتاد عبدالحســین 
که حق فــراوان بر  حائــری بــه حضرتــش تقدیم می کنــم. اســتادی بزرگــوار 
نگارندۀ ســطور دارد و امروز در ســومین روز رحلت او قلم به دســت گرفته 
ام و ایــن وجیــز ناچیــز را نگاشــته ام. رحمــت گســتردۀ الهــی بر آن اســتاد 

کم نظیر مستدام باد. 

33. یکــی از آثــار فارســی در مــورد محدث نــوری که در ســال های اخیر، 
کتــاب روایت نور )قم: ســازمان تبلیغات  فضــل تقــدم در این مــورد دارد، 
اســامی، 1372 ش(  نوشــته محمد صحتی سردرودی )از سلسلۀ دیدار 
که در شــمار منابع این کتاب نیست. برای تکمیل کتاب  با ابرار( اســت 

که به آن منبع نیز رجوع شود.  در چاپ های بعد، خوب است 

 )5(
که بــرای تصحیح در  کتــاب راه یافتــه  خطاهــای چاپــی چندی بــه متن 

چاپ های بعدی تذکر داده می شود. 

ص 10، پ 1:  نادرست: القدس / درست: القدسی. 

ص 19، س 1 و 11: محمد شیرازی / محمد حسن شیرازی. 

کهنویی / لکهنویی.  ص 23، س 12: 

ص 26، پ 1: ص 59 - 331 / ص 103 - 133. 

ص 35، س 5: ضیع الدوله / صنیع الدوله. 

 ص 38، س 12: فقد / فقه. 

ص 52، س 14: این ســطر به شــکل درست: باالی دینی باشند و بتوانند 
نظام اعتقادی مردم را .... 

ص 144، س 1: محمد بافقی / محمد تقی بافقی. 

ص 147، س 28: الرصول / الرسول. 

 )6(
دو نکتۀ دیگر

الــف( در مــورد تقســیم عــددی مطالــب و حّد و انــدازۀ کاربــرد آن در برابر 
پایان نامه هــا،  در  دارد.   وجــود  نظــر  اختــاف  مختلــف  مخاطب هــای 
می توان به این شیوه عمل کرد، ولی در کتابی با مخاطب جوانان و عموم 
مردم تا چه اندازه مفید اســت؟ شــاید بازخورد خوانندگان ما را به پاســخ 

مناسب و دور از سلیقه برساند. 

نیــز بهتــر اســت از تقســیم های بدون قســیم  پرهیز شــود که چنــد مورد در 
کتــاب آمــده اســت. ماننــد ص  19، 24، 72، 92، 98، 103، 119،  ایــن 
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ب( نویســنده مقدمــة التحقیــق در مــورد متــون کهن یا مقدمــه مترجم در 
کتاب به  کتاب  های ترجمه شده را یک منبع جدا و متمایز از اصل  مورد 
یابی  شمار آورده است. این ابتکار بسیار نیکو در مقام اطاع رسانی و باز
ی اســت، به ویژه آنکه ســاختار خشــک  مطالــب، ســتودنی و قابــل پیــرو

اداری در مورد استناددهی را می شکند. 

 )7(
کتاب  که این  گفته شــد، فرع بر این  حقیقت اســت  که  تمام نکته هایی 
کتاب محدث صادق  کتاب دیگر نویســنده در این وادی؛ یعنــی  ماننــد 
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