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ق���م پس از ظهور اس���ام و در عصر ائم���ه)ع( تا امروز، پایگاه تش���یع بوده و 
همواره بزرگانی را به عالم اس���ام تقدیم کرده اس���ت. از این رو الزم اس���ت 
یاس���ت  گون���ه ای وی���ژه به این ش���هر توجه ش���ود. بنی���اد قم پژوهی، به ر ب���ه 
حج���ت االس���ام والمس���لمین عل���ی بنای���ی، ب���ا ه���دف تحقی���ق دربارۀ 
گردآوری  گذش���ته، حال و آینده قم تش���کیل شده اس���ت و در نظر دارد با 
هم���ه کتاب ها و نش���ریات و اس���ناد و مدارک در باره قم، آنه���ا را یکجا در 

اختیار پژوهشگران قرار دهد.

کتاب های متعدد در زمینه قم پژوهی نش���ر  کنون از س���وی این بنی���اد،  تا
یافت���ه اس���ت. یک���ی از آثاری که ب���ه گونه ای شایس���ته از س���وی این بنیاد 
کت���اب تحف���ة الفاطمیین فی اح���وال ق���م و القمیین  تحقی���ق و نش���ر یافته 
اس���ت. این کتاب که یکی از مهم ترین منابع در باب قم پژوهی به ش���مار 
یخ، جغرافیا، آثار و بناها و رجال دین  می رود، پژوهش���ی است در باره تار
کنده اس���ت از اّطاعات علم���ی و منحصربه فرد و  و عل���م و ادب ق���م و آ

کتابخانه اى و میدانی. مبتنی بر تحقیقات 

از ای���ن کتاب، تنها یک نس���خه ب���ه خّط نویس���نده، در کتابخانه آیت اهلل 
العظمی مرعش���ی نجفی موجود اس���ت. س���ال ها پیش آقاى علی رفیعی 
کت���اب، آن را به  عامرودش���تی، پ���س از ن���گارش مقّدم���ه اى مفّص���ل ب���ر 
ه »میراث شهاب« به چاپ می رساند؛ 

ّ
صورت سلس���له مقاالتی در مجل

کار به اتمام نرسید.  اما به دلیل بیماری، 

در ای���ن تحقی���ق، تحف���ة الفاطمیی���ن در چه���ار جلد نش���ر یافته اس���ت و 
حدود دو س���وم جلد چهارم شامل فهرست ها و نمایه هاست. جلد اّول، 
کار آقاى علی رفیعی و حجت االس���ام محمدحس���ین درایتی و  حاصل 

جلدهاى دیگر، تصحیح جناب درایتی است.

زندگی نامه مؤلف
کبر بن  حس���ین بن محّمد حسن بن محّمد رضا بن محّمد تقی بن علی ا
ص به »مفلس« و مش���هور و ملّقب به »ارده ش���یره«2 

ّ
ابراهی���م قم���ی، متخل

2. در مورد ش���رح حال مفلس، ر.ک به: تحفة الفاطمیین )نس���خه خطى(، ج 1، ص 500 - 501 و ج 2، 
یعة، ج 3، ص  ص 375 - 436؛ طبق���ات اعالم الش���یعه )قرن الرابع عش���ر(، ج 2، ص 889؛ الذر
10، و ج 7، ص 149 و ج 9، ج 3، ص 1086 و ج 11، ص 51 و ج 12، ص 25، 163 و ج 22، ص 
321 و ج 26، ص 41، 170؛ فرهنگ سخنوران، ج 2، ص 867؛ مؤلفین کتب چاپى فارسى و عربى، 
کتابهاى چاپى فارسى، مش���ار، ج 1، ص 223 و662؛ کتابشناسى  مش���ار، ج 2، ص 725؛ فهرس���ت 
ى، ج 3، ص 1793؛ گنجینه  آثار مربوط به قم، ص 173 - 174؛ فهرس���تواره کتابهاى فارس���ى، منزو
دانش���مندان، ج 1، ص 135 - 136 و ج 6، ص 211؛ فرهن���گ رج���ال معاصر ای���ران، ج 1، ص 325، 

باعنوان »اردشیرحسین«.

کاش���ان  یش، واقع در میان جاده قم  کاوش در محوطه باس���تانی قلی درو
که قم سابقه ای هفت هزارساله دارد. دکتر  و جمکران، نش���ان داده است 
گروه کاوش را به عهده داش���ت با توجه  س���یامک س���رلک که سرپرس���تی 
کتاب »فرهنگ هفت هزارس���الۀ ش���هر قم«  به اش���یاء به دس���ت آمده، در 
کنون  کاوش های بیشتر ا این نکته را به اثبات رس���انده است.1 اما پس از 
که دکتر  کتابی  معلوم ش���ده است این شهر سابقه ای نه هزارس���اله دارد و 

کنون زیر چاپ است. سرلک در این زمینه به نگارش در آورده ا

1. فرهنگ هفت هزارساله شهر قم؛ سیامک سرلک؛ قم: نقش، چاپ اول، 1389ش.

 گذری بر کتاب

»حتفة الفاطمینی 
یف ذکر احوال قم و 
القمینی«

چکیده: کتاب حتف��ه الفاطمینی یف احوال قم و القمینی، 
ی��ی از مهم ترین مناب��ع در باب قم پژویه ب��ه مشار یم رود. 
ای��ن کتاب، پژوهیش درباره ت��ارخی، جغرافیا، آثار و بناها، و 
رجال دین، علم و ادب قم اس��ت که آکن��ده از اطالعات عملی 
و مبت��ی ب��ر حتقیقات کتاخبانه ای و میداین اس��ت و توس��ط 
بنیاد قم پژویه منتش��ر شده است. نویس��نده در راستای 
معریف کتاب مذکور، خنس��ت زندیگ نامه مؤلف و تألیفات وی 
را بیان داشته و در ادامه، حمتوا و مندرجات کتاب را برریس 

یم نماید.

کلی��دواژه: حتف��ه الفاطمی��نی یف اح��وال ق��م والقمینی، قم 
پژویه، معریف کتاب.

صدیقه خوش نژادیان نقد و برریس کتاب

تحفة الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین؛
 حس���ین ب���ن محم���د حس���ن قم���ی، متخل���ص به مفل���س و مش���هور ب���ه ارده 
ش���یره )1305 -1367ق(؛ تحقی���ق: محم���د حس���ین درایت���ی و عل���ی رفیعی 
عالمرودش���تی؛ اش���راف: س���ید محمود مرعش���ی نجف���ی؛ قم: نور مط���اف، به 
اهتمام بنیاد قم پژوهی، چاپ اول، 1391، 4 ج، 454 + 478 + 540 + 455
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کار به این  که  راحت خوردم، ولی افس���وس و هزار افس���وس چه دانس���تم 
کش���ید و  کش���یده خواهد  کنون،  که ا درماندگی و دل مردگی و افس���ردگی 
کامی  گرفته را باید با این همه تلخی و زه���ر جانگداِز نا ت خ���و 

ّ
کام ب���ه لذ

ک���ه در این  باید س���اخت. حس���رت بی پای���ان و غم جانگزاى این اس���ت 
که باقی مانده اس���ت، دیگر امید بهب���ود و اهتزاز از نفخه  یک دو نفس���ی 

مقصود نیست:
ب���رآرم  کام  م���ی  ز  ک���ه  به���ارى  فص���ل   ک���و 
گل از خرق���ه خ���ود ج���ام ب���رآرم چ���ون ش���اخ 

* * * 
ب���ه خاط���ر نمی رس���د آنچ���ه   آس���ایش اس���ت 
کن���م  آرزو  م���ن  ک���ه  نیس���ت  روزگار  آن 

که  که یوم 23 ش���هر محرم الحرام س���نه 1352 می باش���د  الغ���رض تا الیوم 
کتاب تألیف نموده ام: کتاب می باشم، هفت  مشغول تألیف این 

کتاب زبدة األدعیه. اول: 
کتاب منتخب األخاق فی األخاق. دویم: 

ئّمة)ع(. یة عن األ کتاب جواهر األخبار فی األخبار المرو سیم: 
ئّمة)ع(. چهارم: کتاب منتخب القصائد فی مدایح األ

که مجموعه اى اس���ت در ذکر حاالت بعضی  کتاب درر االش���عار  پنج���م: 
از شعرا و اشعار ایشان.

کتاب نان و ماس���ت، مثنوى ب���ه طرز نان و حلواى ش���یخ بهائی،  شش���م: 
فی المواعظ.

کتاب األربعین فی ذکر فضائل القم و القمیین. هفتم: 
کتاب تحفة الفاطمیین فی ذکر احوال قم و القمیین. هشتم: 

که تقریبًا شش هزار بیت است«.3 ]نهم [: دیوان اشعارى دارم 

کتاب تحفة  آی���ت اهلل العظمی مرعش���ی نجفی  بر صفح���ه اّول جل���د اول 
کنون در  که در اختی���ار خود ایش���ان ب���وده و ا الفاطمیی���ن، نس���خه اص���ل 
کتاب و مؤلف آن،  کتابخانه معظم له، نگاهدارى می ش���ود، دربارۀ ای���ن 

چنین نوشته اند:

ی���خ بل���دة قم المش���ّرفه، للفاض���ل المعاص���ر، البّحاثة  کت���اب تار
النّق���اب، الش���یخ حس���ین ب���ن المول���ى محّم���د حس���ن القّم���ى 
کان ش���اعرًا، ادیبًا، مؤرخًا،  المؤّرخ، المعروف ب»ارده ش���یره« و 
ی���ة، و دفن فى  ی���ة الهجر توّف���ى ف���ى 25 ش���هر صف���ر 1367 القمر
تابک���ى بمش���هد الّس���ت فاطم���ة المعصوم���ة)ع(، و  الصح���ن األ
کان م���ن أصدقائى، کثیر الوداد و المجالس���ة معنا، و کان یعرف 
ب»ارده ش���یره«، ألّنه نظم قصیدة فى مدیح الحلواء المّتخذ من 

الّسمسم والّدبس و یسّمى »ارده شیره«.

3. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 500 - 501.

)متول���د1305 ق(، ش���اعر، ادی���ب و م���وّرخ، در جم���ادى االّول 1305، در 
ش���هر ق���م و در خان���واده اى اه���ل تجارت و ادب و ش���عر و ش���اعرى، دیده 
ى، ش���اعر بودن���د و نیاى بزرگتر  ى و نیاى بزرگ و گش���ود. پ���در و به جهان 
گوی���ا به دلیل ش���غل خود، به  که  کب���ر مع���روف به »حلوائ���ی« بود  او علی ا
این لقب، ش���هرت یافته بود و ش���اید به همین دلیل بود که شیخ حسین 
قمی، مؤلف این کتاب، قصایدى در مدح و توصیف حلوا و ارده ش���یره، 

سروده و به این لقب، شهرت یافته است.

او خ���ود در جل���د اول تحف���ة الفاطمیی���ن، ب���اب هفت���م، تح���ت عن���وان 
»مفلس« در باره زندگانی خویش چنین نوشته است:

ص به 
ّ
کتاب، حس���ین ب���ن محّمد حس���ن القم���ی، المتخل »مؤل���ف این 

ى داده؛  »مفل���س«. والدت حقی���ر در م���اه جم���ادى االّول س���نه 1305 رو
ک���ه ما محّمد حس���ن  چ���ون ش���ش س���ال از عم���رم برآم���د، وال���ِد مرحوم 
باش���د، اش���ارت ب���ه تعلیم نم���ود. در مدت پنج س���ال، س���واد فارس���ی را 
تکمیل نمودم و هیچ ش���غلی نزد من 
محبوب ت���ر و مرغوب ت���ر از خواندن و 
کتب فارس���ی بس���یار،  نوش���تن نبود. 
آن  از  پ���س  خوان���دم.  نث���ر  و  نظ���م  از 
ب���ه خوان���دن رس���ائل ص���رف و نح���و، 
مش���غول ش���دم. روز ب���ه روز ش���وق و 
که  یاده ش���د. اس���تادى  ش���عف من ز
داش���تم از ذکا و ش���وق م���ن تعّج���ب 
می نم���ود و تحس���ین می فرمود و چون 
تی 

ّ
طبیع���ت م���وزون ب���ود، از ش���عر لذ

گفتن شعر میل می نمودم. عظیم می یافتم و به 

والد هم در کارم مبالغه داش���ت و ش���وق مطالعه، چنان مرا بی قرار نموده 
ات نداش���تم، با این ح���ال رغبتی موفوره به طاعات 

ّ
که التفات به لذ بود 

تی عجی���ب از آن می یافتم و ذکر آن احوال را چنانکه 
ّ

و عب���ادات بود و لذ
ک���ه گفتم، از مقول���ه »ذکر الّنعی���م من بضایع  ک���ردن و آنچه را  ب���ود نتوان���م 

کین« است. المسا

و از اتفاق���ات عجیبه آنکه براى آنکه ف���ارغ البال زندگانی کنم، در قّوه باه 
گردیدم  که از فضیلت مزاوج���ت و تأّهل، محروم  من نقصان���ی پدید آمد 
و تجّرد قهرى... برایم حاصل ش���د و چنان مرّفه الحال و آس���وده احوال، 
گردی���دم و مخالطه  زندگان���ی می نم���ودم که محس���وِد امثال و َاق���راِن خود 
و مجالس���ت ب���ا خلق را میل نداش���تم و به ان���زوا و عزل���ت متمایل بودم و 
کس���ی را س���تایش ننم���ودم و مضمون  در تمامت عمر، به اندیش���ه صله، 
 َمن َطَم���َع« را آویزه گوش و طرز هوش 

َّ
خب���ر صدق اث���ر: »َعّزَ َمن َقَنع، و َذل

نم���وده، دی���ده طمع از جمیع مخلوق پوش���یده داش���تم و نه���اِل »القناعُة 
کاش���تم، تا اینک���ه ثمِر عّزت چی���دم و به  کن���ٌز الیفن���ی« را در زمیِن س���ینه 

گذری بر کتاب »حتفة الفاطمینی یف ذکر احوال قم و القمینی«

کتاب حتفة الفاطمینی یف احوال 
قم و القمینی که یی از مهم ترین 

منابع در باب قم پژویه به مشار 
یم رود، پژوهیش است در باره 
تارخی، جغرافیا، آثار و بناها و 

رجال دین و علم و ادب قم و 
آکنده است از اطالعات عملی 
و منحرصبه فرد و مبتی بر 

حتقیقات کتاخبانه اى و میداین.
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گلزار تبویب شده و همه آن در اخاق است.6 شده، در چهارده 

که به  کت���اب حاضر  3. تحف���ة الفاطمیی���ن فی ذکر أح���وال قم و القمیین7. 
گفت. تفصیل در باره آن سخن خواهیم 

ئّمة االطهار)ع(. آقا بزرگ یک   یة ع���ن األ 4. جواه���ر األخبار فی األخبار المرو
کتابی  کرده است8 و در جایی دیگر از  کتاب به همین نام، یاد  جا از این 
که در  ئمة ف���ی فضائل المعصومین )ع(9 ن���ام می برد  ب���ه عنوان مناقب األ
که خ���ود آن را در تحفة الفاطمیین آورده، اس���می از  فهرس���ت آثار مؤلف 
کتاب نیامده اس���ت و سایر مراجع نیز از آن نامی به میان نیاورده اند  این 
و ب���ه احتمال ق���وى، همان کتاب جواهراألخبار اس���ت که آقابزرگ در دو 

کرده است. جا و به اسامی مختلف از آن یاد 

5. درراالش���عار. مجموع���ه اى در ش���رح حال بعضی از ش���اعران و اش���عار 
ایشان.10

6. دیوان ارده شیره ش���امل یک مخّمس فارسی، یک مناجات، یک غزل 
ک���ه در 1307ش در تهران در 54  و ی���ک قصی���ده، در توصیف ارده ش���یره 
صفحه، چاپ ش���ده است. برخی این کتاب را چاپ تبریز دانسته اند.11 
ای���ن دی���وان در 1359ق ب���ار دیگر در ق���م و در 40 صفحه ب���ا مقدمه اى از 
عباس میرابوالفتحی، انتش���ار یافته اس���ت.12 دیوان ارده شیره مفلس، به 

کانی است.13 ویژه مخمس آن، نظیر نان وحلواى عبید زا

7. دیوان شعر. خوِد مؤلف در فهرست آثار خویش از این دیوان، نام برده 
که ش���امل شش هزار بیت است14؛ اما آقابزرگ تهرانی، آن  و نوشته است 

را شامل ده هزار بیت دانسته است.15

ک���ه خود مؤلف در فهرس���ت آثار خ���ود آن را نام  8. زب���دة األدعی���ة. چنان 
که آقابزرگ آن را نام برده اس���ت.17  نهاده،16 و یا زبدةالدعوات به ش���کلی 
ى در  کتاب ه���اى و کتاب از نخس���تین  ک���ه این  در مقدم���ه آن آمده اس���ت 

ادعیه است.
کتاب نیز در ادعیه است.18 9. سراج المؤمنین. این 

6. فهرس���ت کتابهاى چاپى فارس���ى، مش���ار، ج 1، ص 662.
یعة، ج 3، ص 278، 460 - 461. 7. الذر

8. همان، ج 5، ص 258.
ى، ج 3، ص 1793. کتابهاى فارسى، منزو 9. همان، ج 23، ص 321؛ فهرستواره 

10. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 500 و ج 2، ص 377.
یعة، ج 3، ص 278. 11. الذر

کتب چاپى فارسى و عربى، مشار، ج 2، ص 725. 12. همان. مؤلفین 
کتابهاى چاپى فارسى، مشار، ج 1، ص 223. یعة، ج 26، ص 41؛ فهرست  13. الذر

14. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 501.
یعة، ج 9، ص 1089. 15. الذر

16. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 500.
یعة، ج 12، ص 25. 17. الذر

یعة، ج 12، ص 163. 18. تحفة الفاطمیین، ج 2، ص 377؛ الذر

کبی���ر ف���ی مناق���ب المعصومین  کت���ب و آث���ار، منه���ا: دی���وان ش���عر  و ل���ه 
کت���اب  کت���اب ف���ی مقت���ل موالن���ا الحس���ین )ع(؛ و  و مراثیه���م؛ و منه���ا: 
کت���اب ف���ی الرقب���ات الموقوف���ة عل���ی  کبی���ر ل���م یت���ّم و  تذکرةالش���عراء، 
کتاب فی ش���رح الکلمات  مش���هد الّس���ت فاطمة المعصوم���ة؛ و منه���ا: 
کت���اب ف���ی أحوال الّس���ت فاطمة  القص���ار لموالن���ا أمیرالمؤمنی���ن )ع(؛ و 

المعصومة)ع(، الی غیر ذلک.

و کان س���ریع الکتابة، و من الغریب أّنه کان یکتب بیده الیس���رى، و کان 
یل فی 

ّ
یعیش عیشة زهد و تقّشف فی المسکن و الملبس، و ینام فی الل

بقعة صاحب القوانین ش���تاءًا و صیفًا، حش���ره اهلل م���ع موالیه. و قبره فی 
 آقا حس���ین الکبیرى 

ّ
مة الحاج ما

ّ
الّصحن الّش���ریف، قریب من قبر العا

مة الش���هید الحاج الش���یخ فضل اهلل النورى، 
ّ

القّمی، قریبًا من بقعة العا
قدس س���ره. حّرره العبد، ش���هاب الّدین الحس���ینی المرعشی النجفی، 

28 جمادى الثانیة 1390.

ب���ه یادداش���ت حض���رت آیت اهلل العظم���ی مرعش���ی نجف���ی ،  ب���ا توج���ه 
کمال فقر  مفل���س در 25 صف���ر 1367، در ش���هر ق���م، زادگاه خوی���ش، در 
ک کش���ید و  ى در نقاب خا و بی چی���زى، دی���ده از جه���ان فرو بس���ت و رو
در صح���ن اتابک���ی )صحن نو( آس���تانه حضرت فاطم���ه معصومه )ع( به 

ک سپرده شد. خا

تألیفات 
ک���ه با توجه به نوش���ته خ���ود او و  »مفل���س« داراى آث���ار و تألیفات���ی اس���ت 
یادداش���ت آی���ت اهلل العظمی مرعش���ی نجف���ی، ن���ام آنهابه ترتی���ب الفبا 

عبارتند از:
1. األربعی���ن ف���ی ذک���ر فضائل الق���م و القمیین، به عرب���ی، در ده برگ که در 
پایان نس���خه اصل جلد اول تحفة الفاطمیین، قرار داده شده است. این 
ى در نهم ربیع الثانی 1351، نگاش���ته و خود، آن را نوش���ته اى  رس���اله را و
مس���تقل در فهرس���ت آثار خوی���ش نام برده اس���ت و آن مش���تمل بر چهل 

ق به این شهر است.4
ّ
حدیث در فضیلت قم و اهل آن و امور متعل

که برخی از منابع از آن با عنوان خردنامه باغ ارم نیز  2. باغ ارم، در اخاق 
ی���اد کرده ان���د. آقا بزرگ، یک  جا از آن با عنوان ب���اغ ارم و در جایی دیگر از 
کتاب فارسی و ملمع  که این  آن به نام خردنامه باغ ارم نام برده و نوش���ته 
که جلد اول آن با عنوان خردنامه یا باغ  کبیر و در چهار جلد بوده اس���ت 
ارم )خردنام���ه(، در 1345 شمس���ی، بنا بر وصیت خ���ود مؤلف، به چاپ 
رس���یده است5 و مشار با عنوان باغ ارم )خردنامه(، آن را آورده و از مؤلف 
آن با عنوان حس���ین بن محّمد تقی قمی، مش���هور به »سعیدى قمی« نام 
کتاب بنا ب���ر آنچه در فهرس���ت آن یاد  ک���ه این  می ب���رد. س���پس می افزاید 

یعة، ج 11، ص 51. 4. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 501، 716 - 735 )775 - 794(؛ الذر
یعة، ج 3، ص 10 و ج 7، ص 148. 5. الذر
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ثمأة بع���د األلف من الهجرة المقّدس���ة النبویة« و در پایان  خمس���ون و ثا
ی���خ پایان این  کتابشناس���ی توصیف���ی این مجلد تار ای���ن جلد در بخش 
ق جهان و عنایت 

ّ
کرده  اس���ت: »بتوفیق خا جلد را به این صورت بیان 

قادر مس���تعان، یوم هفتم ش���هر ربیع الثانی س���نه هزار و س���یصد و پنجاه 
و ی���ک، جل���د اول از کتاب تحف���ة الفاطمیین فی أحوال ق���م و القمیین، 
س���مِت اختتام و صفِت اتمام پذیرف���ت«. به این ترتیب اختاف در این 
دو م���ورد فق���ط در م���اه و روزهاى تحری���ر و اتمام آن اس���ت. اما در صفحه 
24 همی���ن جل���د، در پایان جدول ه���اى مربوط به معرفی مآخ���ذ و منابع 
مورد اس���تفاده خویش در نگارش این کتاب، چنین آمده اس���ت: »قد تّم 
هذا الجداول بید أحقر عباد اهلل و أقّل خلق اهلل حس���ین بن محّمد حسن 
القمی، فی ش���هر جمادى األّول سنه هزار و سیصد و پنجاه و دو هجرى« 
و همچنی���ن در پایان زندگینامه حاج میر س���ید محمد باقر متولی باش���ی 
در صفحه 431 همین جلد، چنین نوش���ته اس���ت: »حرّره العبد حسین 

ص به مفلس، سنة 1352«.
ّ
بن محمد حسن القمی، المتخل

یخ هاى مختلفی که مؤل���ف در تألیف این جلد ارائه کرده  ب���ا توجه به تار
یخ هاى مختل���ف می توان ارائه نمود  که در مورد این تار اس���ت، توجیهی 
آن اس���ت که مؤلف، بخش هاى مختلف این جلد را در خال س���الهاى 
1351 � 1352 قمرى نوش���ته اس���ت؛ ولی به یقین آغ���از تألیف کتاب و به 

10. شرح حاالت حضرت سّتی فاطمه )ع(.19
کلمات قصار موال امیر المؤمنین )ع(.20 11. شرح 

ک���ه آیت اهلل العظم���ی  12. ص���ورت رقب���ات موقوف���ه آس���تانه ق���م ی���ا چن���ان 
الّس���ت  مش���هد  عل���ی  الموقوف���ة  الرقب���ات  اس���ت:  نوش���ته  مرعش���ی 
ک���ه هرچند این رس���اله با رس���اله ش���رح حاالت  فاطمةالمعصوم���ة)ع(21 
حضرت س���ّتی فاطم���ه )ع(، در یادداش���ت آیت اهلل العظمی مرعش���ی دو 

رساله مستقل عنوان شده اند؛ اما برخی آن را یک رساله دانسته اند.22

13. مقت���ل موالن���ا الحس���ین )ع(23 و یا چنان ک���ه بعضی نوش���ته اند: مقتل 
حضرت سیدالشهداء)ع(.24

کارهاى  14. منتخ���ب األخ���اق، در م���دح صفات نیک���و و ذم اخ���اق و 
ناشایست.25

ئّمة)ع(.26 15. منتخب القصائد فی مدایح األ

ک���ه مثنوى ای اس���ت به س���بک ن���ان و حلواى ش���یخ  16. ن���ان و ماس���ت 
کامل در پایان مجلد  ى این منظومه را به ص���ورت  بهائ���ی، در پندیات. و

کتاب تحفة الفاطمیین خویش آورده است.27 دوم 

تحفة الفاطمین 
یخ، جغرافیا،  که در تار ى، تحفة الفاطمیین است  کتاب و مهمترین اثر و 
آثار و بناها، مزارع و رجال علم و ادب قم می باش���د و در دو جلد نگاشته 
کن���ون در  کت���اب، ا ش���ده اس���ت. نس���خه اص���ل و منحص���ر ب���ه فرد ای���ن 
کتابخانه آیت اهلل مرعش���ی نجفی نگهداری می ش���ود. مش���خصات این 

نسخه به این شرح است:

که در ب���االى صفحات آمده و  جل���د اول آن بن���ا بر ارقام صفحه ش���مارى 
البته تا آخر جلد نیست، حدود 735 صفحه است؛ اما در شماره گذارى 
کناره س���طر اول باالى صفحه، شماره صفحات،  دوس���وى صفحات در 
با عدد 794 مش���خص شده اس���ت که در هر دو شماره گذارى از صفحه 
716 تا 735 و یا از صفحه 775 تا 794، تعداد نوزده صفحه آن متعلق 
کت���اب: األربعین فی ذکر فضائ���ل القم و القمیین اس���ت که مؤلف این  ب���ه 

رساله را در پایان جلد اول تحفة الفاطمیین آورده است.

یخ تألیف این جلد را مؤلف به اختاف در س���ال هاى 1351 و 1352  تار
قمرى، نوش���ته اس���ت. در صفحه شناس���نامه این مجلد، چنین نوش���ته 
اس���ت: »تحری���رًا ف���ی ی���وم التاس���ع من ش���هر ربی���ع الثانی س���نة إحدى و 

19. یادداشت آیت اهَّلل العظمى مرعشى نجفى .
20. همان.
21. همان.

22. کتابشناسى آثار مربوط به قم، ص 174.
23. یادداشت آیت اهَّلل العظمى مرعشى نجفى .

24. کتابشناسى آثار مربوط به قم، همان جا.
25. تحفة الفاطمیین، ج 1، ص 500 و ج 2، ص 377.

26. همان .
کتابشناسى آثار مربوط به قم، ص 174. 27. همان و ج 2، ص 437 - 461؛ 
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معرفی شده اند.

مؤل���ف در مقصد اول، به ذکر ش���رح ح���ال حکیمان ق���م، مانند: خواجه 
نصیرالدی���ن طوس���ی، اب���و محارب حس���ین بن س���هل بن مح���ارب قمی، 
نظام���ی گنج���وى، ش���اه طاه���ر حس���ینی قم���ی، قاض���ی س���عید، فیاض 
یاض، میرزا محمد محیط  الهیجی، میرزا حسن الهیجی، میرزا احمد ر

قمی، میرزا علی رضا و میرزا محمود رضوان، پرداخته است.

در مقص���د دوم ب���ه معرف���ی ش���اعران ق���م، مانن���د: آذر بیگدلی، ارس���طو، 
انصارى، امیرحضورى، آش���وب، ارباب، اس���تاد، باباش���هیدى، بهارى، 
ت���ذرو، جاهد، جنان، جدا، حص���ارى، حیرانی، حیرت، حکیم، حداد، 
یش، س���لطان، سید مجید، ساهی، سید میرزاعلی،  خائف، درکی، درو
ش���رر، ش���کوه، ش���اه میرتقی، ش���مس الدین، ش���وکت، ش���اطر، شکیب، 
شاهین، شاهد، شیدا، صهبا، صفیر، صفی، شاطرمصطفی، صبوحی، 
ئ���ی،  صفائ���ی شاطرغامحس���ین، صفائ���ی ش���یخ محمدحس���ین، عا
غضنفر، عذرى، عاش���ق، عزل���ت، غرقی، غارت، غاف���ل، فدائی، فکار، 
کفاش، میراصلی،  کوث���ر، لوائی، لعلی،  گلخنی،  کاظم،  فیض، قدرت، 
مش���ربی، میرمقت���ول، مل���ک، میراله���ی، میراش���کی، مش���تاق، مرش���د، 
مس���توفی، منظر، مدحت، معین، منش���ی، محتاج، ناجی، نافع، ناطق، 
واع���ظ، وفامیرزا ش���رف الدین، وفامیرزاآقا، هاله، هجرى، هاش���می، هما 
ص »مفلس«، هم���راه با منتخبی 

ّ
و در پای���ان به ش���رح حال خود، ب���ا تخل

گوید:  از اش���عار آن���ان پرداخت���ه اس���ت و در صفح���ه 377 همین جل���د 
»الغرض، الیوم که یوم س���یم ش���هر جمادى االّول س���نه 1351، می باش���د 

کتاب می باشم.« که مشغول تألیف این 

ک���ه در زمان  در خاتم���ه ای���ن جل���د نی���ز، به بی���ان اش���عار بعضی از ش���عرا 
کتاب، از قلم افت���اده پرداخته و به این ترتی���ب، این جلد را  تألی���ف این 
با استنس���اخ کتاب بدر مشعش���ع نورى در پانزده���م ربیع الثانی 1351، به 

پایان برده است. 

کتاب نان و ماس���ت خ���ود را در جلد دوم )ص  که مؤلف،  گفتنی اس���ت 
کردیم، کتاب  431 -461( آورده اس���ت و چنان ک���ه پی���ش از ای���ن اش���اره 
بدر مشعش���ع ن���ورى را نیز، در پایان همین جل���د از صفحه 483 تا 498، 

آورده است.

گوید: »قد فرغت من تألی���ف و تکتیب مجلد الثانی  در پای���ان جلد دوم 
کتاب تحفة الفاطمیین فی ذکر أحوال القم و القمیین فی یوم الرابع  م���ن 
ثمأة  و العش���رون من ش���هر جم���ادى ااُلولی س���نة إحدى و خمس���ون و ثا
بعد األلف من الهجرة المقّدس���ة الّنبویة، علیه آالف اهلل الثناء والتحیة. 

ص بمفلس«.
ّ
األحقر حسین بن محمد حسن القمی، المتخل

شیوه تحقیق 
که مؤل���ف در متن کتاب به آنها اس���تناد  1. اس���تخراج آی���ات و احادیثی 

تعبی���ر صحیح ت���ر آغاز تدوین این جل���د، در ربیع الثانی ب���وده که تا پایان 
سال 1352 قمرى، ادامه داشته است.

کرده، ش���امل پانزده باب  این جلد چنان که خود مؤلف در مقدمه اش���اره 
کتاب در  و ی���ک خاتمه و هر باب ش���امل 62 فصل اس���ت؛ اما در عم���ل 

هفده باب تدوین شده است.

در خاتم���ه کتاب، مؤل���ف به تعریف و توصیف مناب���ع خویش در هنگام 
نگارش این کتاب پرداخته اس���ت که چون خود مؤلف، به کتابشناس���ی 
توصیفی آنها پرداخته، در اینجا فقط به بیان اسامی آنها بسنده می کنیم:

ی���خ قم؛ بحار األنوار؛ علل الش���رایع؛ عمدة الطال���ب؛ امل اآلمل؛ رجال  تار
کبیر؛ نقد الرجال؛ مجالس المؤمنین؛ مقاتل الطالبیین؛ معجم البلدان؛ 
ی���اض العلماء؛ فضائل الس���ادات؛ هدیة  نزه���ة القل���وب؛ نخبة المقال؛ ر
الزائ���ر؛ تحفة الزائ���ر؛ معراج الّس���عادة؛ روضات الجن���ات؛ الروضة البهیة؛ 
ی���خ؛ نامه  کلمه طیب���ه؛ أنوار المشعش���عین؛ ناس���خ التوار نج���م الثاق���ب؛ 
یخ خراس���انی؛  دانش���وران؛ منتهی اآلمال؛ منتهی المقال؛ منتخب التوار
کاش���انی؛ قصص العلماء؛ بدر مشعشع؛ آتشکده آذر؛  یخ  منتخب التوار
مجمع الفصحاء؛ بس���تان السیاحة؛ هفت اقلیم؛ طرائق الحقایق؛ بدایع 
یاض الّرضا؛ المآثر واآلثار؛ هدیة  یاض الس���یاحة؛ عقول عش���ره؛ ر األنوار؛ ر
ی���اض الحکایات؛ م���رآت البل���دان؛ مجموعه  االحب���اب؛ تحیة الزائ���ر؛ ر

خطی، به خط فیض؛ سیاحت نامه )سفرنامه( تاورنیه.

ى از منابع دیگرى نیز، مس���تقیم یا غیرمس���تقیم، اس���تفاده  ج���ز اینه���ا، و
که برخی از آنها عبارتند از: اربعین الحس���ینیه از میرزا محمد  کرده اس���ت 
یخ ابن کثیر ش���امی؛ النقض؛ کش���ف الغّمه؛ جّن���ة النعیم؛ رجال  قم���ی؛ تار
کش���ی؛ رجال نجاشی؛ رجال طوس���ی؛ فهرست طوس���ی؛ فهرست منتجب 
الدی���ن؛ تعلیق���ه بهبهان���ی؛ کاف���ی؛ ش���رح م���ن الیحض���ره الفقی���ه؛ تهذی���ب 
یخ عالم آرا، اس���کندر بیک منش���ی؛ مصباح  طوس���ی؛ روض���ة الش���هداء؛ تار
ئل النب���وة طبرى؛  کمال الدی���ن؛ دال الزائ���ر؛ جام���ع األخبار؛ اع���ام ال���ورى؛ ا

یخ الحکماء و مخزن االسرار. یدان؛ تار آداب اللغة جرجی ز

کت���اب که به معرف���ی مناب���ع پرداخته، 46  خ���ود او در فهرس���ت آغازی���ن 
منبع را نام برده اس���ت؛ اما در فهرس���ت توصیفی مناب���ع در پایان کتاب، 
ى به ط���ور قطع از  فق���ط ب���ه 35 منبع اش���اره نموده اس���ت. با ای���ن حال و
که اسامی آنها را در فهرست منابع خویش  کرده  یادترى اس���تفاده  منابع ز

ذکر نکرده است.

ک���ه در پای���ان آن نس���خه اى از  جل���د دوم کت���اب در 481 صفح���ه اس���ت 
کرده و به  کتاب بدر مشعشع، تألیف میرزا حسین نورى را نیز، استنساخ 
که به این ترتیب پانزده صفحه، به صفحات  آخر این جلد افزوده اس���ت 

آن اضافه می شود و در مجموع جمعًا به 498 صفحه می رسد.

این جلد در دو مقصد تدوین ش���ده که در مقصد نخس���ت، سرگذش���ت 
حکیم���ان ق���م و در مقصد دوم، ش���رح حال گروهی از ش���اعران این دیار، 

گذری بر کتاب »حتفة الفاطمینی یف ذکر احوال قم و القمینی«
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جسته است.

ک���ه به صورت مس���تقیم نقل به  2. اس���تخراج و مقابل���ه منق���والت مؤلف 
الفاظ ش���ده اس���ت، ب���ا ذکر منب���ع مورد اس���تناد و تصحی���ح و تکمیل آن 
منق���والت، البت���ه ب���ا رعای���ت حف���ظ امان���ت دارى در نق���ل و تصحیح و 

تکمیل و اشاره به آن در پاورقی.

گذاش���تن صحیح آنها در متن؛  3. اص���اح برخی از غلط های فاحش و 
کلمه غلط در پاورقی. کروشه و آوردن  اما در میان 

4. ب���ا توج���ه به رعای���ت امان���ت و دقت در ع���دم تص���رف در متن اصلی 
یانی  که به اصل متن ز ى، تاش ش���ده تا آنج���ا  مؤلف و عبارت پردازى و
کنونی  که رسم الخط  کلمات را  گردد، برخی از  وارد نشود و امانت حفظ 
کنونی آنها بیاید. برخی از این  آنه���ا با زمان مؤلف تفاوت دارد، به ش���کل 
کلم���ات عبارتن���د از: آس���وده گان، آل���وده گان، زنده گان���ی، ام���ام زاده گان، 
که در تمامی موارد، حرف »ها« حذف ش���ده  ش���اهزاده گان و امثال اینها 

که صحیح آن »برخاسته اند« می باشد و جز اینها. و یا »برخواسته اند« 

کلم���ات ترکیب���ی ب���ه کار برده ش���ده و مطابق ش���یوه جدی���د آیین  گ���ر  5. ا
ن���گارش نب���وده، ج���دا ش���ده اند؛ مانند: »ب���ه«، »م���ی«، »اس���ت« و امثال 
کنونی و آیی���ن ویرایش و ن���گارش امروزى، جدا  که در رس���م الخط  اینه���ا 

می نویسند.

که در جمله ها و یا ابیات و مصرع ها  یخ ها  6. استخراج برخی از ماده تار
با حروف ابجد آورده اند.

7. ش���ماره گذارى برخ���ی موارد که نیازمند به طبقه بندى اس���ت، به ویژه 
کن، ابنیه، مزارع و رجال.28 در مورد اما

کت���اب تحفة الفاطمیی���ن، چاپ بنیاد ق���م پژوهى، بهرۀ  ی���ن ای���ن معرف���ى، از مقدمه های  28. در تدو
فراوان بردم.


