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چکیده: از مهم ترین دستاوردهای همایش های بزرگان علم و دین 
الت مختلف، جوانب  ک���ه در قالب مقا و ادب، تهی���ه مجموعه هایی است 
مختل���ف حی���ات علمی، عمل���ی و اخالقی شخصیت مورد نظ���ر را به تصویر 
می کشن���د. دست���اورد تالش همای���ش بزرگداشت محدث قم���ی نیز انتشار 
کتاب )محدث ربانی در دو مجلد و شناخت نامه محدث قمی  سه مجلد 
کلی  در یک مجلد( است. نویسنده در بخش اول مقالۀ خویش، فهرست 
ع ارائه  مجموعه سه مجلدی را به شیوۀ موضوعی در قالب سیزده موضو
می ده���د. در بخش دوم نیز سع���ی در بیان پیشنه���ادات و نکات تحلیلی 
مفی���دی در خصوص مطالب مرتبط با محدث قم���ی و نیز بهبود مجموعه 

الت حاضر دارد. مقا

کلی���دواژه: مح���دث قم���ی، مح���دث ربان���ی، شناخ���ت نامه مح���دث قمی، 
کتاب. الت همایش، معرفی  مجموعه مقا

کتاب  گزارشݡی از دو 
»محدث ربانݡی« و 
 »شناخت نامه
محدث قمݡی«
عبدالحسین طالعݡی

نـقـــد و بـــــرریس کـتــــــاب

بانی محدث ر
کنگره بزرگداشت محدث قمی، جمعی از  مجموعه مقاالت 

کنگره بزرگداشت محدث قمی، 1389 نویسندگان، 2 مجلد، 

شناخت نامه محدث قمی
کنگره بزرگداشت محدث قمی، 1389 جمعی از نویسندگان، 

ی���ن دستاورده���ای همایش ه���ای بزرگ���ان علم و دی���ن و ادب،  از مهم تر
ک���ه در قالب مق���االت مختلف و  ی���ن مجموعه هایی است  تهی���ه و تدو
هماهنگ، جوانب مختلف حیات علمی، عملی و اخالقی شخصیت 
م���ورد نظر و سیره و من���ش علمی - عملی او را ب���ه نسل های آینده نشان 

دهد و مشعلی فراراه آیندگان نهد.

ک���ه در هفتادمین سال رحلت آن  همای���ش بزرگداشت محدث قمی - 
بزرگم���رد برگ���زار ش���د - فرصتی بود ب���رای بازنگری سی���ره علمی، حیات 
یق  که حی���ات خود را از طر کم نظیر  طیب���ه و میراث ماندگ���ار شخصیتی 
ی بر این  باقی���ات صالحات تداوم بخشید. در این فرصت مغتنم، مرور
ین  کمتر موضوع ه���ا، به شیوۀ مطالعات م���وردی (Case study) شد تا با 
یث  ی از این موار کثر میزان بهره ور تکرار و هم پوشانی، امکانی برای حدا

فراهم آورد.

که برای نخستین بار انتشار می یابد(  »محدث ربانی« )شامل 42 مقاله 
که پیشتر  یده  و »شناخت نام���ه محدث قمی« )شامل بیست مقاله برگز
یرای���ش مجدد به شکل ی���ک مجموعه انتشار  کنون با و منتش���ر ش���ده و ا
ی چندماهۀ بخ���ش علمی همایش  یافت���ه(، دستاورد ت���الش شبانه روز
که در قال���ب سه مجلد )مح���دث ربانی، دو مجل���د، جمعًا 926  اس���ت 
صفح���ه؛ شناخت نام���ه مح���دث قم���ی، ی���ک مجل���د، 288 صفحه( به 

ی سیرۀ علمی این محدث ربانی می پردازد. بازنگری و بازنگار

کتاب چشم انداز نور،1  نگارنده این سطور، پیشتر در صفحات 55 - 88 
کنون در این فرصت،  به معرفی مقاالت این سه مجلد پرداخته است. ا

برای پرهیز از تکرار، به شیوۀ دیگری این مجموعه را می شناساند.

کلی مجموعه معرفی 
گفته آمد، ای���ن مجموعه در س���ه مجلد، شام���ل 62 مقاله  ک���ه  1.چن���ان 
دربارۀ محدث قمی )شرح حال، سیره، آثار و ...( است. در نگارش این 
ی  گروهی از استادان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه همکار مق���االت، 

داشته اند و بدین لحاظ، مجموعه از تنوع برخوردار است.

2.دو راهنم���ای موضوعی، یکی در پایان محدث ربانی مجلد دوم، ج 2، 

کامل  کتاب از سلسله انتشارات همایش مح���دث قمی است و متن  کتاب، چهاردهمی���ن  1. ای���ن 
کتاب شناسی شیعه(  یق سایت اینترنت���ی www. al-athar. ir )پایگاه اینترنتی مؤسسه  آن، از طر

قابل دسترسی است.
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یابی  صفحه 925- 926 و دیگری در پایان شناخت نامه )ص 282( به باز
کمک می کند. در هر دو مورد، ارجاع به شماره مقاله است. مطالب 

کتاب )محدث ربانی و شناخت نامه(  کلی هر دو  3.تقسی���م موضوعی 
یکس���ان اس���ت؛ یعنی هرک���دام، سه بخ���ش کلی دارد: اح���وال محدث 

یارت.  قمی، آثار محدث قمی، دعا و ز

ذی���ل احوال محدث قمی جمعًا 27 مقال���ه )حدود 540 صفحه(، ذیل 
آث���ار محدث قمی، جمع���ًا 28 مقاله )حدود 510 صفح���ه( و ذیل دعا و 

یارت، جمعًا هفت مقاله )حدود نود صفحه( آمده است. ز

کتاب، فهرس���ت اجمال���ی و در پایان  4.در ه���ر س���ه مجل���د، در ابت���دای 
کتاب، فهرست تفصیلی آمده است.

بردارد. در مقدمۀ مجلد اول  5.این مجموعه فقط مق���االت فارسی را در
بی و انگلیسی  محدث ربانی، به چندین مقاله و رساله به زبان های عر

که به زمان و فرصتی دیگر موکول شده است. اشاره شده 

کلی مجموعه بخش اول: فهرست 
کل���ی مجموعه  ک���ه فهرس���ت  گفت���ار، بناب���ر آن اس���ت  در ای���ن بخ���ش از 
س���ه جلدی به شی���وۀ موضوع���ی در قالب سی���زده موضوع ارائ���ه شود تا 

چشم انداز آن فرادید خوانندگان آید.

1.شرح حال محدث قمی
1-1. سال شم���ار مح���دث قمی؛ عبدالحسین طالع���ی )محدث، ج 1، 

ص 13 - 48).2

یدادهای محدث قمی،  شام���ل حدود پانصد مدخل از زندگی، آثار و رو
از سال 1294 )تولد ایشان( تا 1431 )همایش هفتادمین سال(.

کبر صفری )محدث،  2-1. زندگی نامه خودنوشت محدث قمی؛ علی ا
ج 1، ص 49 - 56).

کتاب چاپ نشده »مجم���ع الشتات« نوشته مرحوم  ای���ن شرح حال، از 
مالعل���ی واع���ظ خیابانی همراه ب���ا مقدمه ای در ش���رح و توضیح آن نقل 

شده است.

ی قمی  3 - 1. اح���وال و آثار حاج شیخ عباس قم���ی؛ ناصرالدین انصار
)محدث، ج 1، ص57 - 87).

گزارشی در مورد جنبه های مختلف زندگی مرحوم قمی.

ب���زرگ؛ حسی���ن علی���زاده  4 - 1. نگاشته های���ی ست���رگ و نگارن���ده ای 
)محدث، ج 1، ص146 - 169).

زشمند مفاخر اسالم، مجل���د 11 نوشته مرحوم استاد  کتاب ار ی ب���ر  مرور
کتاب در شرح حال  ین  ین و مستندتر ین، مفصل تر که بهتر علی دوانی 

محدث قمی است. 

کتاب  بان���ی« و »شناخت«، اشاره به  کتاب »محدث ر کلم���ۀ »محدث«، اشاره به  2. در ای���ن بخش، 
»شناخت نامه محدث قمی« است.

5 - 1. برگ هایی از تاریخ؛ حمید سلیم گندمی )محدث، ج 1، ص170 - 180).

ک���ه هش���ت سند از  یس���ی ی���ازده سن���د در م���ورد مح���دث قم���ی  بازنو
سازم���ان اسناد ملی و بقی���ه از آستانه مقدس حض���رت معصومه؟اهع؟ 

برگرفت���ه ش���ده اس���ت.

6 - 1. شهد شکوفایی؛ غالمرضا گلی زواره )محدث، ج 1، ص262 - 276).

ک���ه متأسفانه مناب���ع در آن ذکر  ی���ن مسجع  ش���رح ح���ال مختصر با عناو
نشده است.

7 - 1. جلوه های���ی از حی���ات ح���اج شی���خ عب���اس قم���ی؛ ناص���ر باقری 
بیدهندی )شناخت، ص 13 - 29).

که پیش از این در مجله نور علم، در سلسله نجوم امت به  گفتار -  ای���ن 
ی بر زندگی و آثار محدث قمی، ستایش عالمان  چاپ رسیده بود، مرور

از آن بزرگمرد و اشاره ای به صفات و ملکات روحی ایشان است.

2.خاندان محدث قمی
ی قمی )محدث، ج  1 - 2. خان���دان محدث قمی؛ ناصرالدین انص���ار

1، ص291 - 231).

مقاله، شرح حال مختص���ر بزرگانی از خاندان طباطبایی قمی، همچون 
حضرات آی���ات: سیداحمد، سیدجواد، سیدمصطف���ی، سیدحسین و 
سیدمحمود طباطبایی قمی، نیز: میرزا محمدتقی اشراقی و سیدعباس 
که نسبت خانوادگی هر یک از آنان با محدث  فقیه مبرقع���ی قمی است 
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قم���ی نیز بی���ان شده است. پس از آن میرزا عل���ی و میرزا محسن دو فرزند 
محدث قمی و میرزا مهدی محدث زاده نوادۀ ایشان معرفی شده اند.

2-2. ثقة المحدثین حاج میرزا علی محدث زاده؛ حسین محدث زاده 
)محدث، ج 1، ص 332 - 343).

معرف���ی پدر از زبان فرزن���د، شامل شرح حال مختصر، ت���الش میرزا علی 
محدث زاده برای نشر آثار محدث قمی و تألیفات میرزا علی است.

3 - 2. آی���ت اهلل حاج می���رزا محسن مح���دث زاده؛ مهدی محدث زاده 
)محدث، ج 1، ص 344 - 380).

ی���ژه فعالیت های  در ای���ن مقاله نی���ز فرزند به معرفی پ���در می پردازد؛ به و
فرهنگی آن فقید در تهران.

4 - 2. ی���ادی از می���رزا علی محدث زاده؛ حس���ن سعید )شناخت، ص 
.(154 - 144

مقدم���ۀ مرح���وم شیخ حس���ن سعید ب���ر تنها اث���ر چاپ شده می���رزا علی 
محدث زاده به نام »اصحاب امام صادق؟ع؟« شامل مطالبی است در 
اح���وال مرحوم محدث زاده و نکاتی از س���ر درد و احساس مسئولیت در 

ضرورت دفاع از دین.

3.استادان محدث قمی
بی���ان محدث قمی؛ سیدعباس رضوی )محدث،  1 - 3. استادان و مر

ج 1، ص 88 - 133).

بیت���ی و تعلیمی حوزه ها و سیره محدث  پ���س از مقدمه ای دربارۀ نظام تر
قمی در تعلم و تعلیم، چهارده استاد ایشان را معرفی می کند و دربارۀ هر 
کدام، توضیحاتی مختصر می دهد. قلم این نوشته روان و استوار است.

ی؛ عبدالحسین  2 - 3. پیون���د علم���ی مح���دث قم���ی با مح���دث ن���ور
دزفولی )محدث، ج 1، ص381 - 394).

ی ب���ود، اما  گ���رد محدث نور مح���دث قمی تنه���ا حدود چه���ار سال شا
گفتار،  کوتاه تا آخ���ر عمر در آثار قم���ی نمودار اس���ت. این  آث���ار ای���ن دوره 
پیون���د علم���ی یادش���ده را در چن���د بخ���ش ب���از می گوی���د: درک محضر 
است���اد )1316-1320 هج���ری(، توصی���ف است���اد در ضم���ن اج���ازات و 

یادداشت های دیگر، تداوم راه علمی استاد و سرای ابدی.

4.اخالقیات محدث قمی
گفته های���ی از محدث قمی؛ علی احمدی میانجی )محدث،  1 - 4. نا

ج 1، ص  134 - 139).

کنون  که تا  بخش���ی از یادداشت های مرحوم آیت اهلل احم���دی میانجی 
کوتاه و بلند است. منتشر نشده است و شامل نه نکته 

2 - 4. چن���د حکای���ت از حاج شی���خ عباس قم���ی؛ سیدموسی شبیری 
زنجانی )محدث، ج 1، ص 140 - 145).

یا که مجموعه ای از حکایات  کتاب جرعه ای از در بخش���ی از مجلد دوم 
کنون  بردارد و تا  زشمند آیت اهلل شبیری زنجانی را در مستند و مطالب ار

گفتار، هشت نکتۀ دست اول آمده است. منتشر نشده است. در این 

3 - 4. روحی���ات و صف���ات ممت���از محدث قمی به روای���ت فرزندان او؛ 
جواد محقق )محدث، ج 1، ص 181 - 205).

پانزده نکته از سیرۀ اخالقی محدث قمی به روایت فرزندانش، از جمله: 
زه���د، تقوا، تواضع، بزرگداشت ثقلی���ن )قرآن و عترت(، تهجد، نماز اول 
وقت، اخالص، عزت نفس، تداوم به خواندن و نوشتن، استفاده از تمام 

کالم، تبلیغ، احترام به همسر و خانواده. لحظات عمر، نفوذ 

4-4. معرفت و مودت؛ غالمرضا گلی زواره )محدث، ج 1، ص 277 - 290).

ین: نگاهی به زندگی شخصی محدث قمی از منظر روابط  یکی از عناو
خانوادگ���ی و شی���وه برخ���ورد او با همسر و فرزن���دان. در ای���ن مقاله، هیچ 

شاهد و مستندی یاد نشده است.

ک نیا  یم پا 5 - 4. ح���اج شیخ حدیث قمی حدیث اخ���الص؛ عبدالکر
)شناخت، ص 30 - 52).

زه با هوای  یژگی های اخالقی ایشان، از جمله: مبار اشاره به بعض���ی از و
نفس، تأثی���ر بیان، تواضع، صف���ا و اخالص، توس���ل، خستگی ناپذیری، 

ادای دین به قرآن، احترام به سادات و امر به معروف و نهی از منکر.

6 - 4. مزای���ای اخالقی محدث قم���ی؛ محمد آخوندی )شناخت، ص 
.(57 - 53
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یژگی ه���ای اخالق���ی مح���دث قم���ی را به اختصار  نگارن���ده، بعض���ی از و
ی���ژه ابتک���ار او ب���رای  ب���ر اس���اس مشاه���دات خ���ود نوشت���ه اس���ت؛ به و
ک���ه ثمرۀ تواضع و خلوص  رونق بخشی���دن به مساجد متروک و مخروب 

ایشان بوده است.

7 - 4. مقامات اخالقی محدث قمی؛ محمود شهابی )شناخت، ص 
.(61 - 58

کوتاه، مشاهدات خود از محدث قمی در حدود  نویسنده در این مقالۀ 
سال 1340 ق در مشهد را بازمی گوید.

ی  8 - 4. مح���دث قم���ی، تندی���س اخ���الص و موفقی���ت؛ رض���ا مختار
)شناخت، ص 62 - 75).

معن���ای عل���م و ه���دف نهای���ی از آن چیس���ت؟ معن���ای اص���ل عل���م را 
اصطالح دان���ی بدانیم ی���ا آمیخته ش���دن دانسته ها با جس���م و جان؟ در 
یم.  کس���ب آن در نظر می آور هرک���دام از این دو حالت، هدف خاصی از 
نویسن���ده، هدف نهایی از علم را تحقق محتوای دین در سطح فردی و 

ز این تحقق می خواند. اجتماعی و محدث قمی را مصداق بار

9 - 4. اهمیت علم اخالق و سه نکته درباره محدث قمی؛ سیدمرتضی 
نجومی )شناخت، ص 82 - 91).

کت���اب المقامات العلیة  گفتار خ���ود را به عنوان مقدمه ای بر  نویسن���ده، 
)تلخیص محدث قمی از معراج السعاده مالاحمد نراقی( نوشته است. 
او پ���س از اشاره به اهمیت علم اخالق، سه نکته دربارۀ ایشان می آورد: 
کابلی نسبت به محدث  الت���زام به ادای خمس، اعجاب عالمه س���ردار 

قمی، حکایتی از ایشان در وادی السالم نجف.

5.کتابشناسی آثار چاپی محدث قمی
کتابشناس���ی مح���دث قمی؛ محسن صادق���ی، راضیه سلیمانی   .5 - 1

)محدث، ج  1، ص 397 - 448).

کت���اب چاپ شده  کتابشناس���ی توصیفی 45 عنوان  شام���ل اطالع���ات 
ی���ده و ...(.3 در  گز مح���دث قم���ی و آثار مرتب���ط با آن کتاب ه���ا )ترجمه، 
بخ���ش پیوس���ت، سی منبع درب���اره محدث قمی و شرح ح���ال و آثارش 

یاد شده است.

6.معرفی و نقد و بررسی آثار محدث قمی4
ین )محدث، ج 2، ص  ر یژگی ه���ای بیت االحزان؛ باقر قربان���ی ز 1 - 6. و

.(771 - 769

نویسندۀ مقاله، کتاب بیت االحزان محدث قمی را بر اساس نسخه اصل 
مصن���ف تصحیح کرده است. این کتاب درب���ارۀ حضرت زهرا سالم اهلل 
کتابی جامع و کم نظیر است. در ای���ن مقاله، به مواردی از کتاب  علیه���ا، 

کتاب مفاتیح الجن���ان و منتهی اآلمال - به  یژگی های چاپ های مختلف دو  3. البت���ه جزئی���ات و
کثرت چاپ ها - یاد نشده است. دلیل 

کتاب های معرفی شده یاد می شوند. 4. مقاالت در این بخش، به ترتیب حروف الفبای نام 

اش���اره شده،  همچ���ون: جمع میان احادیث متع���ارض، توضیح بعضی 
یخی و تراجم، شعرهای برگزیده و اشارات لغوی. احادیث، اطالعاتی تار

یخی؛ جواد محدثی )محدث،  گنجینۀ نفیس تار 2 - 6. تتمة المنتهی، 
ج 2، ص 654 - 661).

که به  یخ خلف���ا و عالم���ان معاصر آنهاس���ت  تتم���ة المنته���ی، درب���ارۀ تار
کتاب و  نوعی آن را مکمل منتهی االمال است. در این مقاله، ابتکارات 
شی���وۀ بهره گیری از آن توضی���ح داده شده است؛ از جمله: ایجاز، اتقان، 

بی به فارسی، نکته ها، تعلیقه ها. آمیختن شعر به نثر و عر

ی؛ سیدحس���ن  یست نامه نگ���ار 3 - 6. آث���ار مح���دث قم���ی در زمین���ه ز
فاطمی موحد )محدث، ج 2، ص 729 - 740).

کتاب محدث قمی: تحف���ة االحباب )درباره اصحاب  ی بر چهار  م���رور
پیامب���ران و امامان ؟مهع؟(، الفوائد الرضویة )ش���رح حال عالمان شیعی(، 
یقین ب���ه اختصار( و الکن���ی وااللقاب  هدی���ة االحباب )معرف���ی بزرگان فر

یقین به تفصیل(. )دانشنامه دانشوران فر

ی )مح���دث، ج 2، ص  4 - 6. نگاه���ی ب���ه »الدر النظی���م«؛ علی مختار
.(670 - 662

کت���اب درب���اره مفردات ق���رآن اس���ت و نگارندۀ مقال���ه، پ���س از اشاره به 
یژگی های آن  کت���اب و و ای���ن رشت���ه و دانشوران و آث���ار آن، به معرفی این 

گلچینی از منابع معتبر. یده گویی و  گز می پردازد؛ از جمله: 

کشت���ی روایت: روش شناسی سفین���ة البحار؛ مهدی  گشت���ی در   .6 - 5
غالمعلی )محدث، ج 2، ص592 - 617).

کلی محدث قمی در تلخیص بحاراالنوار و نگارش  توضیح راهبردهای 
یش���ه ای، افزوده های مؤلف  راهنم���ای موضوعی آن، از جمله: چینش ر
ب���ر مطالب بح���ار، استف���اده از اشع���ار و لطای���ف، شرح ح���ال مشاهیر، و 
ی  ی، سبک شماره گذار نکات فن���ی نگارش آن مانند: عالیم اختص���ار

مجلدات و ابواب و شیوۀ ارجاعات.

6-6. روش فه���م حدیث در سفین���ة البحار؛ محمود ملکی )محدث، ج 
2، ص 618 - 639).

معرف���ی هفده کتاب و رساله محدث قم���ی دربارۀ علم الحدیث، و بیان 
دیدگاه های محدث قمی دربارۀ علوم مرتبط با حدیث، مانند: طبقات 
و توثی���ق راویان، بررسی سن���د، فهم مفردات، دالل���ت و مقصود حدیث، 
ک���الم عالم���ان، آسیب ه���ای فهم حدی���ث و فوای���د مرتبط.  بهره گی���ری از 

نویسندۀ مقاله، این نکات را از سفینة البحار استخراج کرده است.

7 - 6. توصیه های���ی به وعاظ و خطبا؛ محمدتق���ی فلسفی )شناخت، 
ص 143-141).

زشمند، به  کوتاه، به عن���وان تجرب���ه ای ار گفت���ار  مرح���وم فلسف���ی در این 
کتاب سفینة البحار را در سفرهای تبلیغی به  اه���ل منبر توصیه می کند: 

عنوان منبعی معتبر، همراه داشته باشند.
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8 - 6. کشتی شکسته؛ محمدعلی مهدوی راد )شناخت، ص 216 - 238).

یژگی ه���ا و امتیازه���ای سفینة البح���ار، و نق���د یکی از  اش���اره ب���ه برخ���ی و
کاستی هایی دارد. که  چاپ های حروفی آن 

کت���اب مست���درک سفین���ة البح���ار؛ مرتض���ی اعدادی  ی ب���ر  9 - 6. م���رور
)محدث، ج 2، ص 818 - 829).

ی  کت���اب مرحوم آیت اهلل شی���خ علی نماز ین  مست���درک سفین���ه، مهم تر
کتاب علمی تألیف شده دربارۀ سفینة البحار است.  شاه���رودی و تنها 
کسب فیض از مرح���وم آیت اهلل میرزا  یژه  یژگ���ی خاص مؤلف آن )ب���ه و و
کت���اب مشهود اس���ت. همچنی���ن اشاره به  مه���دی اصفهان���ی( در این 
کتابهایی مانند: الغدیر، احق���اق الحق وملحقات آن، وسائل و  مباح���ث 
مست���درک آن، التاج )از آثار اهل تسنن( و آثار مرحوم سیدهاشم بحرانی، 

که یاد می شود. یشه  کتاب - به مناسبت هر ر در خالل مباحث 

که  ی را  بای���د دانست مصاحبه فرزند مؤلف، حجت االسالم حسن نماز
کنگره محدث قم���ی، ش 2، ص 46-44)  در محدث نام���ه )خبرنام���ه 

آمده، می توان مکمل این مقاله دانست.

ی���ن  ر یژگی ه���ای »ش���رح حک���م نه���ج البالغ���ه«؛ باق���ر قربان���ی ز 10 - 6. و
)محدث، ج 2، ص 772 - 775).

کت���اب را عهده دار  که خود تنه���ا تصحیح و چاپ این  نویسن���ده مقاله 
کت���اب، شرحی  کت���اب را برمی شم���ارد. این  یژگی ه���ای  ب���وده اس���ت، و

مختصر بر حکمت های نهج البالغه است.

11 - 6. بازشناس���ی آموزه ه���ای توحی���دی ثقأ المحدثی���ن؛ اصغر غالمی 
)محدث، ج 2، ص 757-741).

کتاب،  که آن  کتاب عل���م الیقین محدث قمی اس���ت  مقال���ه بر اساس 
کتاب دیگر  خ���ود تلخیص حق الیقین عالمه مجلسی و با نگاهی به دو 
محدث قمی دربارۀ عقای���د )ترجمه اعتقادات مجلسی و سبیل الرشاد) 
اس���ت. معرفةاهلل، اسماء و صفات الهی و عدل الهی، محورهای اصلی 

مقاله است.

12 - 6. دو اثر نویافته از محدث قمی؛ ابوالفضل حافظیان )محدث، ج 
2، ص 812 - 817).

ی دربارۀ دو اثر مخطوط محدث قمی، یکی رسالة فی فضیلة قم و  گفتار
دیگری مقالد النجاح در باب ادعیه.

13 - 6. بقایا االطیاب، تتمه »الکنی وااللقاب«؛ علی علیزاده )محدث، 
ج 2، ص 830 - 856).

که  بقای���ا االطیاب، اث���ری از سیدمحمدرضا حسینی اع���رج فّحام است 
کتاب الکنی  نویسن���ده آن را در سال 1386 قمری نوشته و مستدرکی بر 
کتاب،  وااللق���اب می داند. در ای���ن مقاله، خالصه ای از اطالع���ات این 

که به ترتیب الفبایی آمده - یاد می شود. ذیل نام شخصیت ها - 

ی )محدث، ج 2،  14 - 6. نگاه���ی به لّب الوسائل؛ محمدعل���ی انصار

ص 857 - 767).

مح���دث بزرگ، شی���خ حر عامل���ی پس از تألی���ف وسائ���ل الشیعة، چند 
رسال���ۀ مختص���ر از آن ب���رآورد؛ از جمله بدای���ة الهدایة شام���ل فهرستی از 
کار  واجبات و محرمات به ترتیب ابواب فقهی. محدث قمی در تکمیل 
ایش���ان، لب الوسائل را درب���ارۀ مستحبات و مکروهات، از کتاب وسائل 

کرد. الشیعه استخراج 

ک���ه آن را ُعصاره  کتاب ب���ا هم چاپ شده ان���د و مؤلف مقاله -  ای���ن دو 
یژگی های آن می پردازد. تمام وسائل می داند - به بیان و

کت���اب منته���ی اآلم���ال؛ ص���ادق حس���ن زاده  ی ب���ر  15 - 6. چشم ان���داز
)محدث، ج 2، ص 640 - 653).

کتاب را در سن 56 سالگی و ن���ه سال قبل از رحلت نوشته  مؤل���ف این 
اس���ت، و شه���رت آن بی نی���از از بی���ان اس���ت. افتادگی ه���ای بعض���ی از 

کتاب، و ده نکته به نقل از آن، در این مقاله آمده است. چاپ های 

یخ عاشورا؛ محمد  یف شناس���ی تار 16 - 6. سه���م محدث قمی در تحر
صحتی سردرودی )محدث، ج 2، ص 776 - 784).

ی���خ عاشورا، مح���ور اصلی  دق���ت نظره���ای محدث قم���ی در بررسی تار
کتاب ایشان مرور می شود: نفس  ای���ن مقاله است. در این مقاله، چه���ار 

المهموم، نفثة المصدور، مفاتیح الجنان و منتهی اآلمال.

بای���د دانست بعضی از دیدگاه های مؤلف در این مقاله، در ضمن مقالۀ 
دیگ���ر این مجموع���ه )بیست و سه نکت���ه در احوال و آث���ار محدث قمی: 
محدث، ج 1، ص 206 - 261، ضمن نکتۀ 22( نقد و بررسی شده است.

یف؛ غالم  گست���رش خرافه و تحر 17 - 6. دغدغه  ه���ای محدث قمی از 
فدکی )شناخت، ص 109 - 140).

یفات و خرافات، و انجام این مهم در آثار  زه با تحر اشاره به ضرورت مبار
کتاب منتهی اآلمال. محدث قمی، خصوصًا در 

ین؛ مهدی سلیمانی  کتاب هدی���ة الزائر 18 - 6. پنج���اه و هفت نکته از 
آشتیانی )محدث، ج 2، ص 501 - 518).

ین، 57 نکت���ه برگرفته از آن در  کت���اب هدیة الزائر پ���س از معرفی مختصر 
یارت و نکات متناسب دیگر، می آید. زمینۀ آداب ز

بارۀ مفاتیح الجنان 7.در
1 - 7. بازت���اب صحیف���ه سجادی���ه در مفاتی���ح الجنان؛ احم���د غالمعلی 

)محدث، ج 2، ص 519 - 539).

مقایس���ه ای می���ان صحیف���ه سجادیه ب���ا مفاتی���ح الجن���ان در قالب چند 
جدول و توضیح آنها.

2 - 7. اش���اره به پ���اره ای از منابع مفاتیح الجن���ان؛ محمدعلی سلطانی 
)محدث، ج 2، ص 449 - 473).

کتابشناس���ی 55 منب���ع مفاتیح، و تبیی���ن بعضی از جنبه ه���ای علمی آن 
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کتاب که تحت الشعاع وجهه دعایی آن قرار گرفته و مغفول مانده است.

3 - 7. دف���اع از مفاتیح الجنان؛ مهدی حسینیان قمی )محدث، ج 2، 
ص 474 - 500).

که تضاد مفاتی���ح با قرآن  مقال���ه، پاسخ به مدع���ای نویسنده ای اس���ت 
ک���رده ب���ود. این نوشت���ار در چهار مح���ور: امام معص���وم به عنوان  را ادع���ا 
کوچک و دعای ندبه به  حج���ةاهلل و ولی اهلل، پاداش ب���زرگ در برابر عمل 

سامان رسیده است.

4 - 7. مفاتی���ح الجن���ان ب���ه مثاب���ه ی���ک فرهن���گ؛ سیدمسع���ود رضوی 
)شناخت، ص 157 - 174).

یخی  یژگی ب���رای مفاتیح برمی شم���ارد: زمینه تار نگارن���دۀ مقاله، چند و
ین، مأخذشناس���ی و تسلط بر  و ماهی���ت انتق���ادی، ذوق و توانای���ی تدو
یباشناختی. پس از آن تقسیم موضوعی  زش های مفهوم���ی و ز منابع، ار

مطالب مفاتیح آمده است.

5 - 7. ی���ک ذکر به صد زبان شنفتن؛ مرضیه سلیمانی )شناخت، ص 
.(185 - 157

معرفی چهار ترجمه انگلیسی از مفاتیح و نقد و بررسی آنها، سپس اشاره 
ب���ه چند ترجمۀ دیگ���ر از مفاتیح )ترک���ی، اردو، فرانس���وی، اسپانیولی(، و 

پیشنهادهایی برای معرفی بهتر و بیشتر مفاتیح در سطح جهان.

6 - 7. درب���ارۀ مفاتیح الجنان؛ بهاءالدین خرمشاهی )شناخت، 186 
.(198 -

کوتاه بر مفاتیح، با پاسخ مختص���ر به سه پرسش: رابطه دعا  مقدم���ه ای 
با قضای الهی، چرا بعضی از دعاها مستجاب نمی شود؟، رابطۀ دعا با 

رضا به قضای الهی.

7-7. نقدی بر ترجمه قرآن در یکی از چاپ های مفاتیح الجنان؛ محمد 
جهان بین )شناخت، ص 199 - 215).

که در آغ���از مفاتیح  نق���دی ب���ر ترجمه فارس���ی 24 آی���ه از سوره های ق���رآن 
الجنان )در یکی از چاپ های آن( آمده است.

8.بررسی های دیگر در آثار محدث قمی
یعه«؛ محمدمه���دی باقری )محدث، ج  1 - 8. مح���دث قمی در »الذر

2، ص 700 - 728).

کتاب  ک���ه از دوست���ان نزدیک مح���دث قمی ب���وده، در  محق���ق تهران���ی 
کتابخانه  کتاب های خطی موج���ود در  یع���ه، بارها به مح���دث قمی و  الذر
که در این  کرده و توضیحات���ی افزوده  او )در زم���ان اقام���ت مشهد( اشاره 

گفتار، همراه با نکات دیگر آمده است.

کتاب الباقیات  2 - 8. بررس���ی اعتبار دعای »یا من اظهر الجمی���ل« در 
الصالحات حمید احمدی جلفایی )محدث، ج 2، ص 785 - 811).

نقل های مختلف این دعا، و مقایسه آنها با نقل رساله باقیات صالحات 

یابی سندها و مضامین دعا. ز محدث قمی، ار

9.اجازات محدث قمی
کبر صف���ری )محدث، ج 2، ص  1 - 9. اج���ازات مح���دث قمی؛ علی ا

.(591 - 540

نویسنده مقاله با استف���اده از منابع مختلف چاپی و خطی، ده ها تن از 
بزرگان را یافته که از محدث قمی اجازه روایتی داشته اند. در این گفتار، 
ش���رح حال مختصر آنه���ا و متن اجازه روایتی نقل ش���ده است. در میان 
ی از مراج���ع تقلید، عالمان محق���ق، عالمان اهل سلوک،  این���ان، شمار

واعظان و مدرسان را می توان یافت.

10.سفرهای محدث قمی
ی )شناخت، ص  1 - 10. سفره���ای ح���ج محدث قم���ی؛ رضا مخت���ار

.(108 - 92

گزارش هایی از آنها  ک���ه  تحلی���ل و بررسی چهار سفر ح���ج محدث قمی 
در آثار خ���ود آورده است؛ از جمله: مشقت های ای���ن سفرها، رهاوردهای 
اخالق���ی و معنوی ای���ن سفرها، دی���دار شخصیت های علم���ی و دینی، 
که در این  کتاب هایی  همسفران، سفارش های قب���ل از سفر و حین آن، 

یده یا همراه داشته است. سفرها خر

11.کلیات
1 - 11. بیس���ت و س���ه نکته در احوال و آثار مح���دث قمی؛ عبدالحسین 



نقد و برریسکتاب

سال بیست و دوم،مشـــــاره سوم، مرداد و هشریور 1390  90

گزاریش از دو کتاب »حمدث رباین« و »شناخت نامه حمدث مقي«

129

طالعی )محدث، ج 1، ص 206 - 261).

ب���ر دارد: بیان بعضی از  مقال���ه، 23 نکت���ه و یادداشت در چن���د محور در
کتاب  بزرگ���ان در باب اخالق و منبر محدث قمی، نکاتی در مورد چند 
کتابخانه او، برخی از بایسته های پژوهشی  چاپی و خطی ایشان، معرفی 
و نگارشی در باب آثارش، نقد برخی از شیوه های نقد آثار محدث قمی، 

و وصیت نامه اعتقادی آن بزرگمرد.

2 - 11. نخستی���ن آشنای���ی ب���ا محدث قم���ی و آثارش؛ احم���د مهدوی 
دامغانی )شناخت، ص 76 - 81).

ک���ه پدر  کت���اب مح���دث قم���ی سخ���ن می گوید  نویسن���ده، درب���ارۀ دو 
دانشمن���دش - ح���اج شی���خ محمدکاظم مه���دوی دامغان���ی - واسطۀ 
یخی  گفته های تار ی از نا آشنای���ی او ب���ا آنها بوده و در خ���الل آن، بسی���ار

را باز می گوید.

یارت باره دعا و ز 12.در
1 - 12. فلسف���ه دع���ا و نیای���ش از دیدگ���اه امیرالمؤمنی���ن ؟ع؟؛ حسی���ن 
سلطان محمدی و فاطمه سلطان محمدی )محدث، ج 2، ص 885 

.(879 -

کلمات امیرالمؤمنین ؟ع؟ و  پاسخ به چند پرسش دربارۀ دعا، بر اساس 
توضیح احادیث حضرتش.

یارت در فرهنگ اسالم���ی؛ مهدی سلیمانی آشتیانی  2 - 12. جایگ���اه ز
)محدث، ج 2، ص 880 - 893).

ی���ارت در اسالم، با تکیه ب���ر آیات، احادیث نب���وی )به روایت  جایگ���اه ز
یقین. یقین(، سیرۀ ائمه ؟مهع؟ و صحابه، فقه فر فر

3 - 12. چند پرسش و پاسخ در باب ادعیه؛ سیدحسین شیخ االسالمی 
)محدث، ج 2، ص 894 - 904).

پاسخ به دوازده پرسش در باب مفاهیم ادعیۀ مفاتیح الجنان؛ از جمله: 
کمیل، دعای رجبیه، دعای عهد، تعقیب نماز مغرب. دعای 

کتاب دعا؛ آقابزرگ تهرانی )شناخت، ص 239 - 251).  .12 - 4

کلی مختص���ر و جامع شیخ آقاب���زرگ تهرانی دربارۀ  ترجم���ۀ توضیحات 
بر دارد. کتاب ها را در گونه  ی بر این 

ّ
کل ی  که مرور کتاب های دعا 

یارات؛ سیدمحمدهادی  5 - 12. پاسخ به چند پرسش در باب ادعیه و ز
حسینی میالنی )شناخت، ص 252 - 260).

که پاسخ ب���ه ده پرسش دربارۀ  کت���اب آن فقی���ه بزرگوار  ی���ده ای از دو  برگز
ی���ارت جامعه و  عبارات���ی از دعاه���ای توسل، ابوحم���زه، مشلول، ندبه و ز

بر دارد. وارث را در

یارات؛ سیدمحمدحسین طباطبایی  6 - 12. چند نکته در باب دعا و ز
)شناخت، ص 261 - 273).

یارت  کس���اء، ز پاس���خ ب���ه 23 پرسش درب���ارۀ دعاه���ا، از جمله: حدیث 

رجبیه، شرایط استجابت دعا، مقام نورانیت ائمه ؟مهع؟.

ی���خ و ارتب���اط آن دو ب���ا یکدیگ���ر؛ عل���ی مح���دث زاده  7 - 12. دع���ا و تار
)شناخت، ص 274 - 281).

گفت���ار، مقدمه فرزن���د دانشمند مح���دث قمی ب���ر نخستین چاپ  ای���ن 
کتاب وقایع االیام ایشان است.

بخش دوم. نکات مفید برای تداوم راه
1.بدیه���ی اس���ت همای���ش بزرگداش���ت ی���ک دانشمن���د، فرصت���ی برای 
شناخ���ت و شناسان���دن او و آث���ار و شیوه های علم���ی و تجربه های او، به 

یط، همراه با نقد و بررسی و تجلیل آن آثار است. دور از افراط و تفر

از س���وی دیگ���ر، فرصت محدود اهل پژوهش و مج���ال گسترده برای کار، 
گوشه ای از این هم���ه، فرصت یابند. به این  سبب می ش���ود آنان فقط به 
گ���روه علمی همایش نبای���د با اجرای همای���ش تمام شود،  سب���ب، تالش 
کار، پیشنهاد  بلکه باید همایش را آغاز این راه مقدس دانست. برای این 
می ش���ود بخش علمی همایش، هر ی���ک یا دو سال،  یک مجلد به عنوان 

کنند و آخرین دستاوردهای خود را نشر دهند. - مثاًل یادنامه - منتشر 

2.یک���ی از آف���ات همایش ها - چ���ه در عرصۀ مقاالت مکت���وب و چه در 
ی است. بررسی  کلی تکرار عرص���ه سخنرانی ها - همپوشانی و مطالب 
ای���ن سه مجلد، نشان می دهد تا حدی ب���ر این مشکل غلبه شده، ولی 

کمال مطلوب، راهی دراز در پیش است. هنوز تا رسیدن به 

3.بررس���ی این مق���االت نشان می ده���د محدث قم���ی - برعکس آنچه 
ی از زمینه ها ناشناخته  که شناخته شده - در بسی���ار پنداشت���ه می شد 
کتاب  باقی مانده است؛ در واقع عظمت های او تحت الشعاع یکی دو 
که از البالی  گرفت���ه است  او، مانن���د مفاتی���ح الجن���ان و منتهی اآلمال قرار 
ای���ن آثار باید استخراج شود. البته منبع دیگ���ر، اسناد و یادداشت های 
که  گفته اند(  ک���ه درب���اره اش  منتش���ر نشده اس���ت )از خ���ود او و دیگران 
کتابی خواندن���ی و ماندنی  مرح���وم است���اد علی دوانی ب���ا تکیه بر آنه���ا، 

تحت عنوان »مفاخر اسالم« )ج 15( فراهم آورده است.

کز پژوهشی  زش توجه بیشتر دانشگاهیان و مرا 4.ای���ن میراث ماندگار، ار
که در قالب پایان نامه ها و طرح های پژوهشی به آن بپردازند. را دارد 

نگارنده، ضمن چند ماه همکاری با شورای علمی آن همایش و با وجود 
حساسیت فراوان نسبت به این نکته، تنها به دو پایان نامه دست یافتم:

بی؛ »تصحی���ح، تکمیل و ترجمه ال���در النظیم«؛ دانشگاه  - مرضی���ه سر
آزاد فسا، 1379 )معرفی شده در: محدث ربانی، ج 1، ص 411).

کت���اب منته���ی  ی مح���دث قم���ی در  یخ نگ���ار - عب���اس شعبان���ی؛ »تار
اآلم���ال«؛ دانشک���ده الهیات دانشگ���اه ته���ران، 1388 )معرفی شده در: 

محدث نامه، ج 2، ص32 - 34).
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کز علمی را ب���ه این خأل مهم جل���ب می کند؛  در اینج���ا توج���ه ج���دی مرا
گسترۀ موضوعی آث���ار محدث قم���ی در زمینه های مختلف:  یژه ب���ا  به و

ی و ... . یخ، دعا، تراجم، وقایع نگار حدیث، تار

5.شیوۀ نگارشی محدث قمی )اع���م از آداب اخالقی، نگارش، نکات 
فن���ی، انتخ���اب منابع، نق���د و بررسی آنه���ا و ...( خود م���ی تواند موضوع 
که نگارن���ده این سط���ور، یادداشت هایی در این  تحقی���ق جالبی باشد 
ب���اره فر اه���م آورده و در انتظار فرصتی است که - ترجیحًا به کمک یکی 

از اهل قلم - این یادداشت ها را سامان دهد.

یۀ دیگر نیز در این مورد،  کنگره محدث قمی، چند نشر 6.در ایام تدارک 
کردند؛ از جمله:  مطالبی منتشر 

ی قرآنی ایران )ایکنا( یه خبرگزار الف( رایحه، نشر
 شماره 87، آذر 1389،

گرام���ی،  گلپایگان���ی،  صاف���ی  آی���ات  حض���رات  از:  گفتارهای���ی  ب���ا   
است���ادی، احمدی فقی���ه. همچنین مطالب���ی از: حجت االسالم مهدی 
مح���دث زاده )نوه محدث قمی(، و استادان مختل���ف، از جمله: ناصر 
ین، حسین علی���زاده، علی فالح رفیع،  ر باق���ری بیدهندی، باقر قربانی ز
یده مهدوی دامغانی و محمدمهدی  ی، فر سیدمحمدسادات منصور
گرجی���ان، محمدرض���ا فخ���ر روحان���ی، منص���ور پهل���وان، محمدربان���ی، 

سعیده حزباوی، نرجس ابراهیمی.

گفتاره���ای شفاهی بوده  کثر ای���ن مطالب،  که ساخت���ار اصلی ا از آنج���ا 
که غالبًا در حد اشاره است، ولی  است، لذا نکات فراوانی در آنها آمده 

زش پژوهشی فراوان دارد. ار

ب( محدث نامه
کنگره بزرگداشت، در دو شماره یه خبری   نشر

ی، مظاهری، جوادی  گفتارهایی از: حضرات آیات مکارم شیراز  شامل 
تی از جمله: نگاهی ب���ه سفینة البحار،  آمل���ی، است���ادی. همچنین مقاال
ی���ده مهدوی  ی؛ ترجم���ه نف���س المهموم ب���ه فرانس���وی، فر عل���ی مخت���ار
دامغان���ی؛ آی���ا همه دعاه���ای مفاتیح را بای���د خواند، مه���دی سلیمانی 
آشتیان���ی؛ منتهی اآلم���ال در یک نگاه، وحیدرض���ا نوربخش؛ در امتداد 
زوه���ا، مهدی مجتهدی؛  واژگان ک���اوی ق���رآن، محمد مرادی؛ انتهای آر
یک نکته از هزاران، مهدی سلیمانی آشتیانی؛ نسخه های دست نویس 

کتابخانه های ایران، احمد رنجبری حیدرباغی.  آثار محدث قمی در 

کتاب »آه« برگرفته از نفس  ی )خالق  نیز مصاحبه هایی با: یاسین حجاز
ی در مورد مستدرک سفینة البحار،  المهموم(، حجت االسالم حسن نماز

ناصر باقری بیدهندی و دکتر منصور پهلوان.

یژه نامه هایی داشتند  کتاب هفته نیز و یه های افق حوزه، آفاق و  ج( نشر
گ���زارش در اختی���ار نگارن���ده نب���ود. استادان  ک���ه در زم���ان نگ���ارش این 
کب���ر زمانی نژاد، محس���ن صادقی و ناصر باق���ری بیدهندی در این  علی ا

کرده بودند. مورد، تالش 

یده  ای از آنها - می تواند در یک  گز کم  این مجموعه مطالب - یا دست 
مجل���د مستقل منتش���ر شود و به شناخت بیشتر مح���دث قمی و آثارش 

کند. کمک 

گزارشی داستان���ی از زندگی  7.کت���اب »حکای���ت انگشت و استک���ان«، 
که ب���ه قلم سعید  کتاب مفاخر اس���الم است  مح���دث قم���ی، برگرفت���ه از 
کتاب ه���ای  روح اف���زا نوشت���ه ش���ده و مؤسس���ه همشه���ری در سلسل���ه 
کرده  همشه���ری )شم���اره 176، 89/9/11( ب���ه ص���ورت رایگ���ان منتشر 
کتاب نشان داد ظرفیت ه���ای ناشناخته ای برای بیان این  اس���ت. این 
که تا  مطال���ب در سطح عم���وم و با توجه به مخاطبان ج���وان وجود دارد 

کنون، بهره گیری الزم از آن نشده است.

مدت���ی پ���س از آن، »اربعی���ن حدی���ث حسین���ی« )تلخی���ص، تحقی���ق و 
کتاب نفس المهموم  که محدث قمی در آغاز  بازنویسی اربعین حدیثی 
آورده، ب���ا تکیه ب���ر ترجمه فارس���ی مرحوم می���رزا ابوالحس���ن شعرانی( به 
اهتم���ام عباسعلی م���ردی در هم���ان سلسله منتشر ش���د )شماره 183، 
گامی در همی���ن راه اس���ت، و البته هنوز  ک���ه آن نی���ز  ی���خ 89/11/7(  تار

گام های ناپیموده در این راه فراوان است.

8. پیشنه���اد می ش���ود در چاپ بع���دی این مجموع���ه، اجمالی از شرح 
ح���ال علمی نویسندگ���ان در پایان »مح���دث ربان���ی« و »شناخت نامه« 
که با برخ���ی از این شخصیت ه���ا آشنایی  اف���زوده ش���ود ت���ا خوانندگانی 

کالم آنان بپردازند. ندارند، بهتر بتوانند به تحلیل و نقادی 

9. اف���زودن چکیده مق���االت به زبان ه���ای فارسی و ترجمه ه���ای آنها به 
ب���ی و انگلیس���ی در پای���ان مجموعه نی���ز قابلیت استف���اده از آن را باال  عر
کز پژوهشی خ���ارج از ایران. در چاپ دوم به خوبی  یژه در مرا می ب���رد؛ به و

کار را انجام داد. می توان این 

10. سخ���ن پایان���ی اینکه: داشتن سرمای���ه به تنهایی انس���ان را به جایی 
گوهرهای  نمی رسان���د، بلکه بای���د سرمایه ها را بشناسی���م و بشناسانیم، 
درون این معدن ها را استخراج کنیم و به دیگران نشان دهیم، مخاطبان 
یابیم، مطالبی برای پاسخگویی به این  مختل���ف و زبان و نیاز آنه���ا را در
که میان  یم، و گسس���ت فرهنگی را  نی���از را ب���رای آنها از دل ای���ن آثار برآور
کالم،  کنیم. در یک  کهن پیش آمده، رفع  یث فرهنگی  ای���ن نسل با موار
ی« برسانیم؛ وگرنه افتخارکردن  باید بکوشیم این سرمایه را ب���ه »سودآور

کفایت نمی کند. به این سرمایه ها، در صحنه رقابت فرهنگی جهانی 

توفیق جهادگران این صحنه مقدس، مستدام و روزافزون، و دعای خیر 
حضرت بقیةاهلل ارواحنا فداه، پشتوانۀ همیشگی آنان باد. آمین.5

ی راد و محسن صادقی برای  5. نگارن���ده وظیفه خود می داند پیگیری ه���ای آقایان اسماعیل مهدو
گزارد. که نقش اساسی در نگارش آن دارند - سپاس  گفتار را -  نگارش این 


