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واثقی ،حسین؛ المدنیات؛ قم :مؤلف 1391 ،شمسی 1433 ،قمری ،دو جلد 16 + 1336 ،ص.

چکی���ده  :کت���اب المدنی���ات به زبان عرب���ی و در دو جلد اثر حس���ین واثقی در
زمینهی مدینهپژوهی اس���ت که هدف نویس���نده از نگارش آن ،ش���ناخت ش���هر
مدینه و تاریخ فرهنگی آن از زاویه دید شیعی است؛ یعنی شناخت هر آنچه به
این شهر در ارتباط با تشیع قابل بررسی است بهویژه تالش های علمی شیعیان
در این ش���هر .نویس���نده نوشتار حاضر س���عی در معرفی کتاب مذکور دارد .در
راستای این هدف ،بعد از ذکر مختصر ارزش این اثر ،محتوای آن را مورد مداقه
قرار می دهد.
کلیدواژه :کتاب المدنیات ،مدینهپژوهی ،حسین واثقی ،معرفی کتاب.

[]1
کت���اب المدنیات به زبان عربی ،حلقهای اس���ت از زنجیرۀ پژوهشهای
نویس���ندۀ پژوهش���گر آن که س���الها اس���ت کار تخصصی دربارۀ حرمین
ش���ریفین (مکه و مدینه) را وجهۀ همت خود قرار داده اس���ت .عناصری
چون تخصصگرایی ،روزآم���دی ،تتبع ،پیگیری مداوم ،همت ،تواضع،
خل���وص ،پای���داری و انتخ���اب آ گاهان���ه ،س���بب ش���ده که نویس���نده با
امکانات مختصر شخصی و بدون حمایت مؤسسه و مرکزی تا کنون سه
کتاب در سلسلۀ « ذخائر الحرمین الشریفین » منتشر کند که عبارتند از:
 .1خطباء المنبر الحسینی فی المدینة المنورة
 .2بهجة الجلساء فی تعریف خمسة اهل الکساء

عبدالحسین طالعی

هدف اصلی نویس ��نده ش ��ناخت ش ��هر مدینه از زاویه دید شیعی است؛
یعنی هر آنچه در این ش ��هر در ارتباط با تش ��یع قابل بررسی است ،به ویژه
تالشهای علمی ش ��یعیان در این ش ��هر مقدس .نویس ��نده به این دلیل
این نوع نگاه را انتخاب کرده اس ��ت ک ��ه در نوع تاریخهایی که برای این
شهر نوشته میشود به ویژه آنها که با نگاه سلفی تدوین شده ،میکوشند
ّرد پای ش���یعه را از گذشته مدینه محو کنند .بر این مدعا دالیل بسیاری
موج���ود اس���ت که این گفت ��ار مختصر را مج ��ال طرح آنها نیس ��ت .البته
نویس���نده در این نوش ��تار ب ��ه هیچ وجه قص ��د نقد یا ّرد کاره ��ای دیگران
ن���دارد و ج���ز ی ��ک مورد ک ��ه رویک ��ردی تطبیقی ب ��ه مطل ��ب دارد ،تنها به
مباح���ث خود می پردازد و برای احیای تاریخ ��ی که دیگران در پی محو
آنند ،قلم میزند .به همین دلیل نیز کتاب را به زبان عربی مینویسد که
مخاطبان بیش ��تری در جهان بیاید ،چرا که چه در جهان اسالم و چه در
میان اسالمشناسان فرنگی ،زبان عربی بیش از فارسی مخاطب دارد.
تف���اوت اصل ��ی المدنی ��ات ب ��ا دیگ ��ر آث ��ار دانش ��وران ش ��یعی در زمین ��ۀ
مدینهپژوه���ی در همین نکته اس ��ت .آنگون ��ه آثار مانند مدینه شناس ��ی
ً
شادروان سیدمحمدباقر نجفی عمدتا گذشتهنگر است و تنها شناخت
تاریخ گذش ��تۀ مدین ��ه را مورد نظ ��ر دارد و بناهایی را می شناس ��اند که با

 .3التراث المکی

تاریخ ش���یعه مرتبط اس ��ت و اکثر آنها به مرور زمان یا به دس ��ت وهابیان
محو ش���ده است؛ اما واثقی در کتاب خود ،بیش از آن به تاریخ فرهنگی

و دو کتاب دیگر نیزدر این سلسله در دست نشر دارد:
 .1تحفة االبرار (شرح دعای امام حسین (ع) در عرفات)

مدینه از زاویۀ نگاه شیعی مینگرد.

اشعار عالم فقیه سید محمد مکی.
 .2دیوان
ِ

این نکته در مقایسه میان آثار مکهشناسی واثقی با دیگر آثار مکهشناسی

کتاب المدنیات در دو جلد در همین سلسله است که همزمان با اعالم

شیعی نیز مصداق دارد که در جای خود باید به تفصیل گفته آید.

مدینۀ به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اس�ل�ام (سال  1434قمری برابر
با  2013میالدی) انتشار مییابد.
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نقدوبرریسکتاب
خراس���انی ،کار خود و برخورد س ��لطان عثمانی را مانند برخورد س ��لطان

[]2
المدنیات ،در دو جلد ،شامل  1336صفحه همراه با نمونههای نسخهها
در برگهای رنگی در انتهای مجلد دوم اس���ت .البته صفحات  1153تا
 1160همان مجلد که به صورت رنگی با کاغذ گالسه چاپ شده ،شامل
متن کامل رسالۀ « امهات النبی » است که دربارۀ آن گفتوگو میشود.

محمود غزنوی با فردوسی و شاهنامهاش میداند.
بخش���ی از ای ��ن توضیح ��ات بر اس ��اس یادداش ��ت مربوط به این س ��نگ
تاریخ���ی در م ��وزۀ تبر ی ��ز و پ ��ارهای دیگر بر اس ��اس رس ��الۀ خط ��ی مجمع
االوص���اف که در کتابخانه مجلس ضم ��ن مجموعه کریمزاده نگهداری

نویس���نده در مقدمۀ کتاب ،فهرس���تی از  47رس���اله و تصویرهای مربوط

می ش���ود ،نوشته ش ��ده اس ��ت .تصویری از این س ��نگ در آغاز مباحث

بی���ان میکند .آنگاه از کس���انی که به نویس���نده کم���ک کردهاند  -بیش

کتاب آمده است.

از بیس���ت نفر  -تش���کر کرده اس���ت .اینان ب���ه نویس���نده در جهاتی یاری
رس���اندهاند؛ مانند تش���ویق ،راهنمایی به نس���خۀ خطی یا منبع یا س���ند
ّ
خاص و تذکر به نکته یا خطا یا نقصی در کار و حل مشکالت.
درس اخالقیای که نویس���نده از آغاز به دیگر پژوهشیان میدهدُ ،حسن
مطل���ع کتاب اس���ت ک���ه فضایی ش���یرین و خواندن���ی را ب���ه خوانندگان
مینمایاند .همچنین تشکر از مدیران کتابخانههایی که نویسنده از آنها
بهره گرفته اس���ت و تقریظ منظوم سیدعبدالستار حسنی ،شاعر معاصر
عراقی ،در ابتدای کتاب جای گرفته است.

[]4
 23نوش���تار از مجموع  47نوشتار این کتاب ،به خاندان دانش پرور «آل
شدقم مدنی» ارتباط دارد.
سیدحس ��ن ب ��ن عل ��ی ب ��ن ش ��دقم مدن ��ی ،هم ��راه ب ��ا پس ��ران و دخترش
خان���وادهای تش ��کیل داده بودن ��د ،همه اه ��ل علم و فض ��ل و فقاهت که
در مدینه اقامت داش ��تند .رس ��اله ه ��ای زیر از این خان ��دان در مجموعۀ
«المدنیات» آمده است:

الف) از سید محمد بن حسن بن شدقم مدنی (درگذشته 1008ق):

[]3
آغازگر کتاب ،تصویری اس���ت از س���نگی که میرزا محمدعلی س���نگالخ
خراس���انی (درگذش���تۀ  1294قمری) ،خطاط و ّ
حجار مش���هور در قاهره،

صاحب کتاب تذکرة ّ
الخطاطین برای حرم ّ
مطهر پیامبر س���اخت و قصد

داش���ت در آن آستان آسمانی نصب کند که سلطان عثمانی به او اجازه
نداد؛ پس آن را به تبریز منتقل کرد تا به حرم مطهر امام رضا(ع) برساند و
در آنجا نصب ش���ود؛ اما اجل به او مهلت نداد و در تبریز ماند که اکنون
در موزۀ تبریز نگهداری می شود.

 .1س���ؤالهای فقهی او از صاحب مدارک سید محمد عاملی (درگذشته
1009ق) [ج  ،1ص .]46 - 25
 .2المس���ائل المدنیات الثانیة ،پرس� �شهای او از ش ��یخ حسن صاحب
معالم (درگذشته 1011ق) [ج  ،1ص .]292 - 266

ب) از سیدعلی بن حسن بن شدقم مدنی
(درگذشته حدود 1034ق)
 .1پرس���شهای مختلف از س ��یدمحمد صاحب مدارک ،تدوین س ��ال

این س���نگ به ابع���اد  380در  133و با ضخامت  35س���انتیمتر ،حدود
س���ه ُتن وزن دارد که از پنج قطعه تش���کیل شده است .یک قطعه مرکزی
در وس���ط و چهار قطعه در پیرامون آن .سنگ از مرمر سفید ساخته شده
و در مرکز آن ذکر ش���ریف « بس���م اهلل الرحمن الرحیم » نوش���ته ش���ده و در

1011ق [ج  ،1ص  ]242- 68ک ��ه در ش ��مار مفصلترین رس ��الههای این
مجموعه است.
 .2المس���ائل المدنیات ،ش ��امل ش ��ش رس ��اله و پرس� �شهای او از شیخ
حسن صاحب معالم [ج  ،1ص ]403 - 293

حواش���ی آن مطالب مختلف به زبانهای عربی ،فارسی و ترکی عثمانی

 .3نقده ��ای او ب ��ر پ ��ارهای از پاس� �خهای اس ��تادش ،صاح ��ب معال ��م و

نوشته شده است.

متفرقات دیگر از او [ج  ،1ص .]432 - 404

پس از آنکه سلطان عثمانی مانع از نصب این سنگ در حرم نبوی شد،
میرزا س���نگالخ نامهای به علی پاش���ا ص���در اعظم وقت دول���ت عثمانی
نوش���ت و خدمات خود به آنها را در طول  25س���ال یادآور شد .او یکی از

ش های او از ابن خاتون عامل ��ی مکی با تعلیقات بر جوابهای
 .4پرس��� 
استادش [ج  ،1ص .]461 - 434
 .5رساله در بارۀ آیۀ ِافک [ج  ،1ص .]468 - 464

خدمات خود را همین سنگ دانست که مانند آن در دورۀ هیچ سلطانی

 .6رسالۀ اعتقادات [ج  ،1ص .]482 - 469

س���اخته نشده است .وی اش���اره کرد که برای ساختن این سنگ658 ،
ّ
صره وجه نقد در طول هشت سال عمر خود صرف کرده و به امر سلطان

 .7رساله در باب طواف النساء در حج [ج  ،1ص .]488 - 483

عثمانی و با وجود زحمت زیاد نس���بت به امکانات آن روزگار ،از مصر به
اس���تانبول ّ
(مقر حکومت س�ل�اطین عثمانی) انتقال داده است .خطاط

60

 .8رساله در باب شاهد گرفتن بر طالق [ج  ،1ص .]498 - 489
 .9پرس���شهای او از عالمان س ��نی و زیدی مقیم مدینه [ج  ،1ص 517
.]624 -
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 .10رس���اله « الش���هاب الثاقب فی تخطئة الیزیدی الناصب » در پاس���خ

ب���ه کار خ���ود و کار دکت ��ر طباج ��ه و ارتب ��اط آنها اش ��اره و نکات ��ی افزون بر

به کالم کسی که لعن یزید را روا نمیدانست[ .ج  ،1ص .]640 - 626

پژوهش طباجه را بیان کرده است.

 .11پرس���شهای او از شیخ محمد بن حس���ن صاحب معالم (درگذشته
1030ق در مکه) [ج  ،1ص .]659 - 641
 .12پرس���شهای او از شیخ بهاءالدین عاملی (درگذشته 1030ق) [ج ،1
ص .]699 - 673
 .13رساله در تطبیق وز نهای شرعی بر وز نهای عرفی مدینه آن روز [ج
 ،1ص .]745 - 719

شرح حال مبسوط سیدمهنا مدنی و ابن حسام عاملی نیز در اینجا آمده
که اهمیت خاص دارد؛ از آن روی که این یزرگان کمتر شناخته شدهاند
و موضوع مقالهای مستقل یا تکنگاری قرار گرفتهاند.

[]6
در مجموعه المدنیات سندهای تاریخی نیز آمده است که عبارتند از:
 .1در س���دۀ س ��یزدهم ،پردهه ��ای حج ��رۀ ش ��ریف نب ��وی تعویض ش ��د و

ج) از سیدحسن بن شدقم مدنی (درگذشته 998ق)

پردههای قدیمی به حرم دو امام بزرگوار ،امام کاظم و امام جواد (علیهما

پرس���شهای فقهی از ش���یخ حس���ین ب���ن عبدالصمد عاملی پدر ش���یخ

الس�ل�ام) ارسال ش ��د .در این زمان عبدالباقی فاروقی شاعر و ادیب بزرگ

بهای���ی (درگذش���ته 984ق) همراه با رس���الهای مبس���وط در ش���رح حال

سنی عراق (درگذشته 1279ق) قصیدهای  32بیتی در این زمینه سرود

سیدحسن [ج  ،1ص .]810 - 770

و بدینگونه این رویداد تاریخی را ثبت کرد[ .ج  ،2ص .]672 - 669

باید دانس���ت که دربارۀ ای���ن خاندان دانشپرور ،اطالعات بس���یار کمی

 .2س���لطان حس ��ین بایق ��را تیموری (حکوم ��ت902 - 861 :ق) در س ��ال

موجود است و همت مؤلف در گردآوری پراکندهها و تدوین شرححالها

877ق ب���ه واس ��طۀ عبدالرحم ��ان

و احیای این رسائل ستودنی است.

جام���ی (درگذش ��ته 898ق) ی ��ک
مجل���د قرآن کریم با خ ��ط و آرایههای

[]5

ّ
س���یدمهنا بن س���نان
پارهای دیگر از رس���الههای این مجموعه دربارۀ آثار
مدنی (درگذش���ته 754ق) شکل گرفته اس���ت .وی اهل مدینه و شا گرد
ّ
عالمۀ حلی است که اجازۀ عالمه به او و سه رساله شامل پرسشهای او
از عالمه ،مشهور است.

مختل���ف همراه ب ��ا هدای ��ای دیگر به
ح���رم ش���ریف نب ��وی فرس ��تاد .حاکم
وقت مدینه که نامش ذکر نشده ،طی
نامهای رس���ید ای ��ن هدایا را ب ��ه بایقرا
اعالم کرد که متن آن آمدهاست[ .ج

در ای���ن مجموعه آثاری از س���یدمهنا آمده اس���ت که ب���ه ترتیب تدوین و
تألیف چنین است:
 .1ش���یخ ابراهیم بن ابی الغیث ،مش���هور به ابن حس���ام ،کارهایی زشت
از بعضی س���ادات می بیند و وصیتنامهای منظوم خطاب به فرزندش
مینویسد که با آنها خوشرفتاری نکند.
 .2این بیتها در ماه صفر س���ال 726ق به دس���ت سیدمهنا میرسد .او
در قالب منظومهای به ابن حسام پاسخ میدهد.

 ،2ص .]1029 - 1025
 .3چن���د وقفنام ��ه مر ب ��وط ب ��ه ح ��رم

در زمره فواید کتابشناختی
مجموعه المدنیات باید از فهرست
مصاحف مخطوط خزانۀ نبوی
یاد کرد که دریادار ایوب صبری
پاشا ،نظامی فرهیختۀ ترک متوفی
1308ق ،به زبان ترکی نوشته و در
کتاب مرآة الحرمین الشریفین درج
کرده است و اینک ترجمۀ عربی آن
با ویرایش دقیق واثقی
در اینجا میآید.

تخریبش���دۀ ائمۀ معصوم مدفون در بقیع (علیهم السالم) از سالهای
963ق1110 ،ق و 1013ق و چن ��د م ��ورد دیگ ��ر ،از مهمتری ��ن بخشه ��ای
کتاب است[ .ج  ،2ص .]1037 - 1030
این وقفنامهها پرسش ��ی در ذهن می انگیزد که حکومت فعلی حجاز که
ّ
خود را متولی ش ��رعی ش ��رع مطهر و خادم الحرمین الش ��ریفین می داند،

 .3ابن حسام رسالهای به نثر در پاسخ سیدمهنا به نام کشف الیقین فی
ّ
مودة المتقین و شنآن الفاسقین مینویسد.

چگونه به این وقفهای شرعی عمل میکند؟

 .4س���یدمهنا رسالۀ ابن حسام را در رس���الهای منثور با عنوان االیضاح و

 .4رس���الهای مس ��تقل در باب عطردانی که ش ��اه سطان حسین صفوی

التبیی���ن بفضل رب العالمین علی عباده المطیعین و المذنبین پاس���خ
میده���د .مت���ن کامل این رس���الهها با مقدمات مناس���ب و ض���روری در
مجلد دوم ،ص  986 - 912آمده اس���ت که س���یر ی���ک بحث و پیگیری
آن را نشان میدهد.

نبوی هدیه کرد[ .ج  ،2ص .]1150 - 1105
سرگذش���ت پر فراز و نش ��یب این عطردان ،چنان اس ��ت که عمر بن علی
سمهودی شافعی (1157 - 1085ق) گزارشی از این رویداد را در نیمه ماه

گفتنی اس���ت ک���ه پیش از این ،دکتر یوس���ف طباجه پژوهش���گر ش���یعی
لبنانی ،بخش���ی از این رس���ائل را منتشر کرده بود .استاد واثقی در مقدمه
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قصۀ دردآور ش���گفتی که اس���تاد واثقی در کتاب خود در ج  ،2ص 1108

[]8

ت���ا  1110ب���ه اجمال بدان پرداخته و یکی از پرده ه���ای عناد و عصبیت را

بخش س� �یام کتاب المدنیات ،نس ��خۀ عکسی رس ��الۀ « امهات النبی»

نش���ان میدهد .خوش ندارم که آن را باز ن���گارم و دردی را که از خواندن

اس���ت که ش ��یخ ابوجعفر محمد بن حبیب بغدادی (درگذشته 245ق)

مستقیم آن بر جان مینشیند ،از خوانندگان دریغ میدارم.

نوش���ته و نسخهای خطی از آن به خط یکی از نوادگان امام سجاد (علیه

واثقی برای نقد رس���اله س���مهودی در مورد این عطردان تاریخی به چهار
منبع دیگر استناد کرده است:
کت���اب حکام مکه نوش���تۀ جرالد دی .گوری (ترجم���ه عربی آن)؛ تنضید

العقود السنیة بتمهید الدولة الحسینیة نوشتۀ سیدرضیالدین بن محمد
بن علی عاملی (زاده و درگذشته در مکه)؛ تاریخ عبدالرحمان بن حسین
انصاری مدنی و دو س���ند از آرش���یو عثمانی به زبان ترکی که نویسنده به
س���ختی تهی���ه کرده و برای نخس���تین ب���ار در این کتاب هم���راه با ترجمه
عربی آمده است.

الس�ل�ام) به تاریخ ماه رمضان س ��ال 619ق در کتابخانه دانش ��کاه تهران
نگهداری میشود.
در ای���ن رس ��الۀ کمنظیر ،ن ��ام مادران جن ��اب آمنه بنت وه ��ب ،عبداهلل،
عبدالمطل ��ب ،هاش ��م ،عبدمن ��اف ،قص ��ی ،کالبّ ،مرة ،کع ��بّ ،
لؤی،

غال���ب ،فهر ،مال ��ک ،نضر ،کنانه ،خزیمه ،مدتکه ،الی ��اسّ ،
مضر ،نزار و
ّ
معد یاد شده است .در مورد چند تن از بزرگان یادشده ،سلسلۀ نسب از

طرف مادران نیز بیان ش ��ده که در میان آثار مربوط به پیامبر ،امتیاز ویژه
و ابتکار و نوآوری خاصی دارد.

[]9

 .5هدای ��ة التصدی ��ق ال ��ی حکای ��ة الحری ��ق نوش���ته فضلاهلل ب���ن روزبهان
ُخنجی اصفهانی (درگذشته  925ق) دربارۀ حریقی که در سال 886ق

بخ���ش بیس ��ت و دوم کت ��اب ب ��ا عن ��وان «الت ��راث المدن ��ی» ش ��امل

در مسجد النبی روی داد[ .ج  ،2ص .]1076 - 1041

یادداشتهایی بدون استقصای تام است که تالشهای علمی شیعی

متن کامل این رس���اله را پیشتر ،استاد محمدتقی دانشپژوه در یادنامۀ
مینورس���کی ،بر اس���اس نس���خۀ اصل مصنف موجود در کتابخانه ملک
انتش���ار داده ب���ود و این���ک ب���ا ویرایش���ی دقیق و درخ���ور ،بار دیگر منتش���ر
میش���ود .ابن روزبهان در روز حریق در مدینه حضور نداش���ته؛ ولی چند
روز بعد به مدینه بازگش���ته و جزئیات آن رویداد را از زبان شاهدان عینی
گزارش کرده است.

انجامشده در مدینه منوره را گزارش می کند .این تالشها عبارتند از:
 .1اج���ازات روای ��ی در س ��الهای  1386 ،754 ،1061 ،1366و 1095
قمری .دو مورد از این اجازات ش ��فاهی بوده اس ��ت .متن کامل اجازات
مکتوب در کتاب نقل شده جز یک مورد که در دسترس نبوده است[ .ج
 ،2ص .]816 - 812
 .2کتابهای ��ی ک ��ه در مدینه تألیف ش ��دهاند .در اینجا بیس ��ت عنوان
کتاب به ترتیب حروف الفبا همراه با توضیح کوتاه در بارۀ آنها ذکر ش ��ده

[]7
در زم���ره فوای���د کتابش���ناختی مجموع���ه المدنی���ات بای���د از فهرس���ت
مصاح���ف مخط���وط خزانۀ نبوی یاد کرد که دریادار ایوب صبری پاش���ا،
نظام���ی فرهیختۀ ترک متوف���ی 1308ق ،به زبان ترکی نوش���ته و در کتاب
م���رآة الحرمی���ن الش���ریفین درج کرده اس���ت و این���ک ترجمۀ عرب���ی آن با
ویرایش دقیق واثقی در اینجا میآید.

است[ .ج  ،2ص .]829 - 827
 .3کتابهای ��ی ک ��ه در مدین ��ه استنس ��اخ ش ��ده ،ش ��امل  44کتاب که
ب���ه ترتی���ب ح ��روف ی ��اد ش ��ده اس ��ت[ .ج  ،2ص  .]851 - 831نش ��انی
نس���خههای خط ��ی نیز ضم ��ن توضیحات بی ��ان ش ��ده و تصویرهایی از
برخی از آنها ضمن پیوستهای کتاب آمده است.
 .4کتابه ��ای خطی ک ��ه در مدینه مقابله ش ��دهاند[ .ج  ،2ص - 852

 132نسخه قرآن کامل و چند مورد اجزائی از قرآن در این فهرست معرفی

 .]853در اینجا پنج کتاب یاد میشود.

شده است[ .ج  ،2ص .]1103 - 1076

 .5یادداش� �تهای تملک کتابها که در مدینه نوش ��ته شده است[ .ج

واثقی در تکملۀ این فهرست ،از قرآنی یاد میکند که ّ
جماز بن قاسم امیر

 ،2ص .]855 - 854

شیعی مدینه در سالهای  583تا 612ق به خط خود نوشته که در سند

دو نکته دربارۀ این بخش گفتنی است:

ش���ماره  14از پیوس���ت های کتاب ،بدان اشاره ش���ده است[ .ج  ،2ص

اول اینکه به تصریح مؤلف ،این بخش در واقع نوعی طرح بحث اس ��ت
نه استقصای ّ
تام؛ بنابراین پروندۀ آن همچنان گشوده است.

کتاب زهرة العقول نوش���ته سیدعلی بن شدقم مدنی ،جمعی از حا کمان

دوم اینکه چنین رویکرد تخصصی به فهرستنگاری کتابهای خطی،

 1103و  1104و .]841
ش���یعی مدینه را شناس���انده ک���ه باید در مناب���ع مربوط ب���ه مدینه بدانها
اشاره شود.

دستاوردهای جدید و مهمی در حیطۀ نگارش تاریخ علم به بیان استاد
عبدالحس ��ین حائری ،میتواند دربرداش ��ته باش ��د .از ای ��ن الگو میتوان
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برای نگارش تاریخ علمی ش���هرهای دیگر بر اس���اس فهارس مخطوطات

حضور ائمه اطهار از امام رضا تا امام مهدی(ع) در این مکان میآورد.

بهره گرفت.

 .3س���ایة .منطق� �های واق ��ع در می ��ان دو حرم ش ��ریف .وجه تس ��میۀ آن و
گزارش تملک آن توس ��ط فرزندان امیر المؤمنین(ع) و دو روایت که نشان

[]10
بخش س���یویکم کتاب ،مس���تدرکی اس���ت ب���ر کتاب پیش���ین مؤلف با
عن���وان «التراث المکی» که در باب مکه مکرمه و آثار ش���یعی آن نوش���ته
است[ ،ج  ،2ص  .]1234 - 1161این کتاب پیشتر چاپ شده است.
در این بخش میخوانیم:
 .1تقری���ظ منظ���وم و منث���ور سیدعبدالس���تار حس���نی پژوهش���گر و ادیب
معاصر عراقی بر کتاب و ماده تاریخ آن [ص .]1163 - 1162
 .2مس���تدرک بخش اجازات روایی که در مکه صادر ش���ده اس���ت[ .ص
.]1192 - 1167
 .3مستدرک فهرس���ت کتابهای استنساخشده در مکه و طائف [ص
.]1209 - 1193
 .4مستدرک فهرست کتابهای تألیفشده در مکه [ص .]1216 -1210
 .5مستدرک فهرست تملکهای نوشتهشده در مکه [ص .]1221 -1217
 .6مس���تدرک فهرس���ت کتابهای تصحیح و مقابلهش���ده در مکه [ص
.]1223 - 1221
 .7مستدرک فهرست کتابهای تألیفشده در راه مکه [ص.]1226-1224
 .8مستدرک فهرست کتابهای استنساخشده در راه حج [ص .]1227
 .9مس���تدرک فهرس���ت کتابهایی که تألیف آن در مکه پیشنهاد شده
است [ص .]1228
 .10فهرس���ت کتابهای���ی که ب���رای آل ابی نم���ی از خاندانهای ش���یعی
حا کم بر مکه ،نوش���ته شده اس���ت .این فهرست عنوانی جدید است که
مؤل���ف تا کنون چه���ارده عنوان کتاب ب���ا این ویژگی یافته و شناس���انده
است[ .ص .]1234 - 1229
توضی���ح کل���ی در م���ورد این بخش همان دو نکته اس���ت ک���ه در بند نهم
ضمن معرفی بخش بیستودوم کتاب ،گفته آمد .ضمن اینکه اینگونه
روزآمدب���ودن نویس���نده را نش���ان میده���د .در اینج���ا
مستدرکنویس���ی،
ِ
میافزایم که شایس���ته اس���ت مؤلف دربارۀ خاندان ابی نمی توضیحات

بیشتر بیاورد.

تن از راویان شیعی حدیث که از این دیار برخاستهاند بیان شده است.
ُ .4عناب���ة .محل ��ی نزدی ��ک ب ��ه مدینه ک ��ه مدتی ام ��ام س ��جاد(ع) در آن
س���کونت داشته است .در این بخش نگاه تاریخی به احادیث ،نکتهای
جالب و دیدنی است.

[]12
پایانبخش کتاب ،فهارس فنی است ،بدین ترتیب:
آیات ،اش���عار ،اعالم ،اماکن ،کتابهای مذکور در متن ،کتابخانههای
یادشده در متن ،اجازات ،منابع و فهرست تفصیلی کتاب .این فهارس
خواننده را برای بازیابی مطالب کمک میکند.
ّ
المصورات» اس ��ت که به گونۀ پیوس ��ت آمده اس ��ت و
پس از آن بخش «
بدین ترتیب است:
 .1نمونۀ خط سیدعلی بن شدقم مدنی (مربوط به ص  733کتاب)
 .2آغاز نسخۀ پرسشهای سیدعلی بن شدقم از شیخ بهاالدین عاملی
و جوابهای شیخ (مربوط به ص  677و .)689
 .3دو برگ آخر از نسخۀ بسیار ممتاز
نه���ج البالغه به خط سیدحس ��ن بن
شدقم ،موجود در کتابخانۀ دانشگاه
ته���ران ،کتاب ��ت ش ��ده به س ��ال 994
ت���ا 996ق و مقابلهش ��ده ب ��ا چه ��ار
نس���خۀ کهن (مربوط ب ��ه ص .)798
ای���ن نس���خه هم ��ان اس ��ت ک ��ه دکتر

در نگاهی کلی کتاب المدنیات
را میتوان دانشنامهای شیعی
در باب مدینه دانست که به
جنبههای مختلف این دیار مقدس
و سرنوشتساز می پردازد ،مانند
تاریخ ،فرهنگ ،عالمان ،حاکمان،
جغرافی و . ...

س���یدمحمدمهدی جعفری تصحیح و آماده انتش ��ار ک ��رده و در مورد آن
مقالهای نیز نوشته است.
 .4نمون���ه نس ��خههای مر ب ��وط ب ��ه مناظرۀ ابن حس ��ام و س ��یدمهنا مدنی
(مربوط به ص )937
 .5وقفنامه و برگ اول قرآنی که میرزا نثار حسین هندی در سال 1287ق

[]11

ّ
بخش سی و نهم معرفی برخی از محلههای مدینه منوره و آثار و پیشینۀ
شیعی در آنها است[ .ج  ،2ص  .]1022 - 987در این بخش محلههای
زیر یاد شده است:
ُ .1ع َر یض .اش���اره به روایاتی که عریض در آنها یاد ش���ده و مدفن علی بن
االمام جعفر الصادق(ع) در آن منطقه.
ُ .2صریا .این روس���تا را امام کاظم(ع) بنیان نهاد .مؤلف گزارشهایی از
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بر حرم مطهر نبوی وقف کرده است( .مربوط به ص .)1098
 .6برگ اول نس ��خه هدایة التصدیق نوش ��ته ابن روزبه ��ان (مربوط به ص
.)1043
 .7برگ آخر نسخه خرائج راوندی (مربوط به صص  835و .)929
 .8تصوی���ری از من ��اره و حرم جناب علی بن ام ��ام صادق(ع) در عریض
(حومه مدینه) که در س ��ال 1423ق توس ��ط وهابیون تخریب شده است
(مربوط به ص .)988
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 .9نمونههایی از چند نسخه خطی که در کتاب یاد شده است.
 .10معرفی کتاب در یک صفحه به زبان انگلیسی.

[]14
در نگاهی کلی کتاب المدنیات را میتوان دانش���نامهای شیعی در باب
مدینه دانست که به جنبههای مختلف این دیار مقدس و سرنوشتساز
می پردازد ،مانند تاریخ ،فرهنگ ،عالمان ،حا کمان ،جغرافی و . ...
تتب���ع مؤلف در میان کتابهای چاپ���ی و خطی قدیم و جدید ،تفحص
در نس���خه های خطی و اسناد ،پیگیری و تخصصگرایی و تمرکز بر این
مهم در طول سالیان ،ایمان به فواید و نتایج درازمدت این کار ،به عالوۀ
مش���اهدات میدانی و گفتوگو با دانش���مندان معاصر حرمین شریفین،
پارهای از رموز موفقیت نویسنده و خواندنیشدن اثر است.
ادعای کتاب بیغلط چاپی در کش���ور ما دش���وار است؛ اما در مورد این
کتاب ،ش���اید بتوان چنین گفت و این امتیازی به شمار میآید .رعایت
س���لیقه و چش���منوازی در چ���اپ را نیز بای���د به این عامل اف���زود .نکتهای
ک���ه میتواند بهرهگیری از کتاب را چند براب���ر کند ،وجود نمایۀ موضوعی
 الفبای���ی ب���رای چنین کتابی اس���ت .بازیابی یک مطل���ب از میان اینهم���ه فواید ،ب���ه تصف���ح  1200صفحه نی���از دارد که دش���وار اس���ت .البته
فهرس���تهای موجود بخش���ی از مش���کل را حل می کنند؛ اما نیاز به یک
نمایه موضوعی دقیق و فنی را برطرف نمیکنند.
برای گسترش بهرهوری از این کتاب در میان اصناف مختلف ،پیشنهاد
میش���ود خالصههایی از این کتاب و کتاب « التراث المکی» در قالب
یک یا دو جزوۀ کوچک به زبانهای فارس���ی و انگلیس���ی منتش���ر ش���ود تا
پیش���ینۀ شیعی حرمین ش���ریفین روشن شود و پاس���خی عملی به برنامۀ
محو و حذف تشیع از تاریخ و فرهنگ این دو شهر مقدس داده شود.
از خدای متعال میخواهم به نویسنده در ادامۀ این راه مقدس به دعای
خی���ر حض���رت بقی���ة اهلل (ارواحنا فداه) توفی���ق روزافزون عنای���ت فرماید.
نگارن���دۀ س���طور ،توفیقی را ک���ه به لطف اله���ی در آغازین روزهای س���ال
 1434قم���ری یعنی س���ال آغاز مدینه به عن���وان پایتخت فرهنگی جهان
اس�ل�ام ،در عرض ادب به حرم مطهر نبوی یافته است ،مطلعی نیکو می
داند و به فال نیک می گیرد که به بهانۀ این س���طور ،برای نخستین بار به
توفیق زیارت حرمین شریفین دست یابد.
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