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تازه های ناگرش و نشر
معریفامجایل

یک���ی از فعالیت ه���ای قلم���ی ارزش���مند محدث قم���ی، تلخیص و 

تهذیب و قابل استفاده ترکردن برخی از آثار مهم و مفید گذشتگان 

اس���ت که برترین نمونۀ آن سفینة البحار است و الحق که همچون 

کش���تی بحرپیم���ا، مدخل���ی مناس���ب ب���رای ورود به دری���ای اخبار و 

احادیث اس���ت. فی���ض القدیر نمون���ه ای دیگر از آث���ار محدث قمی 

ک���ه تلخیص مجل���دات مربوط ب���ه حدیث غدی���ر، از کتاب  اس���ت 

بزرگ و مفصل عبقات االنوار عالمه میرحامدحسین هندی است. 

عل���م الیقی���ن ف���ی معرفة اص���ول الدی���ن یکی دیگ���ر از نگاش���ته های 

ک���ه خالصه ح���ق الیقین عالمه مجلس���ی، در  مح���دث قمی اس���ت 

موضوع اصوِل اعتقادی است.

ام���ا اثری که با عنوان اخالق و آداب، اینک در این س���طور با تفصیل 

کتاب محدث قمی است.   بیشتری معرفی می شود، خود شامل دو 

اول خالص���ۀ مع���راج الس���عاده مرحوم مال احمد نراق���ی و دوم خالصه 

حلیة المتقین عالمه مجلسی. به این ترتیب بیشتر توجه محدث به 

آثار گرانسنگ عالمه مجلسی در ارائه  این گونه آثار پدیدار می شود که 

آموزنده است و شباهت کار این دو بزرگوار و گرایش ویژه محدث به 

آثار عالمه مجلسی و اهمیت و محوریت آن را نشان می دهد.

ق و آداب به کوشش سیدمحمدرضا حسینی و از سوی کنگره  اخال

بزرگداشت محدث قمی، پاییز 1389 در شمارگان 1000 نسخه و در 

کتاب شامل دو  480 صفحه در قطع وزیری در قم منتشر شد. این 

ق  بخش و در واقع دو کتاب در یک مجلد اس���ت. بخش اول اخال

و بخش دوم آداب را در بر می گیرد. 

کتاب نخست: یکی از مهم ترین، مفیدترین  اما درباره بخش اول یا 

و مش���هورترین کتاب ه���ای اخالق���ی قرن های اخیر در زبان فارس���ی، 

بی گمان کتاب ش���ریف و آموزندۀ معراج السعادة از مرحوم مالاحمد 

گرانقدر، مفصل و پرحجم، خود خالصه ای  نراقی است. این کتاب 

- و نی���ز گاه ش���رحی مختص���ر - از کت���اب بزرگ ت���ر و مفصل تر جامع 

الس���عادات ب���ه عرب���ی از پ���در م���ال احم���د نراق���ی یعنی مرح���وم مولی 

محمدمهدی نراقی است.

جامع السعادات، که یک کتاب مرجع اخالق اسالمی و شیعی است 

بارها منتش���ر شده است؛ ولی بس���یار بیش از آن خالصه فارسی اش، 

معراج السعادة مورد استفاده و مراجعۀ جمع بسیاری از عام و خاص 

بوده و از این رو مکرر به زیور چاپ های گوناگون آراسته شده و کتاب 

بالینی بسیاری از مؤمنان و سالکان بوده است.

ق  مرح���وم مح���دث قمی که خود از اس���تادان و مربی���ان موفق اخال

بوده، معراج الس���عاده را در حجمی نزدیک به یک س���وم اصل آن، با 

کرده و آن را المقامات  دقت، اش���راف و ذوق س���لیم خود تلخیص 

اخالق و آداب
ثقة المحدثین حاج ش���یخ عباس قمی، س���یدمحمدرضا حسینی؛ قم: 
کنگره بزرگداشت محدث قمی، 1389، 480 صفحه

حسین علیزاده
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العلی���ه ف���ی موجب���ات الس���عادة االبدی���ة ): مقام���ات واال در عوام���ل 

سعادت ابدی( نامیده است.

اگر این خالصه مفید و کارآمد با اصل کتاب مقایس���ه ش���ود، معلوم 

خواه���د ش���د ک���ه محدث قمی ب���ه دلیل ارتب���اط با تع���داد زیادی از 

مخاطب���ان متوس���ط از طریق منب���ر و قلم، معراج الس���عادة را با حفظ 

کرده  کلیدی، س���اده تر و خوش���خوان تر  چارچ���وب اصلی و مطالب 

و ب���ا ح���ذف تفصی���الت و برخی تکراره���ا و درج م���وارد کاربردی تر و 

مهم تر گاهی نکات مفیدی همچون برخی اش���عار مناسب را نیز بر 

آن افزوده است.

که  خالصۀ معراج الس���عادة خود شامل دو باب و یک خاتمه است 

ب���ر اس���اس تصحیح آیت اهلل خوی���ی و همراه با مقدمه ایش���ان آمده 

که مختصر است در بیان سبب انحراف از طریق  است. باب اول 

که در  ق ذمیمه و بیان قوای انسانی است  پسندیده و حصول اخال

آن بر اساس علم النفس قدیم، قوای چهارگانه روح: عقلیه، وهمیه، 

شهوّیه و غضبّیه تبیین شده است.

باب دوم که بخش اصلی است و تفصیل بیشتری دارد، در پنج مقام است: 

مقام اول: عدالت؛

ق ذمیمه؛ مقام دوم: معالجۀ اخال

ق حمیده متعلق به قوه غضبّیه؛ مقام سوم: صفات رذیله و اخال

مقام چهارم: رذایل و فضایل متعلق به قوه شهوّیه؛

مقام پنجم: صفات متعلق به قوه های عاقله، غضبیه و شهوّیه؛

که طالب پاکی نفس باید بداند. و خاتمه در بیان مواردی است 

در این میان حدود هفتاد صفت مهم و اغلب منفی همچون مکر، 

ُجبن، تهور، بی غیرتی، ُعجب، حرص، حسد، سخن چینی، غیبت، 

دروغ و ری���ا از ن���وع رذایل و بیماری های اخالقی ریش���ه یابی ش���ده و 

ب���رای عالج آن توصیه هایی ش���ده اس���ت. همچنین نقط���ه افراط و 

تفریط و حد وسط و اعتدال قوای نفس، تبیین شده است.

ق و آداب، چنان ک���ه گفتیم، خالصۀ حلیة  بخ���ش دوم کت���اب اخال

المتقی���ن عالم���ه مجلس���ی اس���ت که ح���دود نیم���ی از حج���م آن را 

کوتاه در چهارده باب است به  تشکیل می دهد و پس از مقدمه ای 

کمی ویرایش در عناوین باب ها[ شرح ذیل: ]با تلخیص و 

باب اول: آداب پوشش در هشت فصل؛

باب دوم: آداب آرایش در هفت فصل؛

باب سوم: آداب خوردن و آشامیدن در شش فصل؛

باب چهارم: آداب مربوط به ازدواج و خانواده در نه فصل؛

باب پنجم: آداب مربوط به مسواک و شانه و ... در هفت فصل؛

باب ششم: آداب مربوط به استعمال بوی خوش و ... در پنج فصل؛

باب هفتم: در آداب استحمام و غسل و ... در هفت فصل؛

باب هشتم: در آداب خواب و بیداری و ... در نه فصل؛

باب نهم: در آداب حجامت و معالجات و بیماری و ... در ده فصل؛

باب دهم: در آداب معاشرت و حقوق اصناف مردم در نه فصل؛

باب یازدهم: در آداب مجالس از سالم و مصافحه و ... در ده فصل؛

باب دوازدهم: در آداب مربوط به خانه و ورود و خروج در هفت فصل؛

باب سیزدهم: در آداب سواری و رفت و آمد و تجارت و ... در هفت فصل؛

باب چهاردهم: آداب س���فر در ده فصل که در مجموع صدها نکته 

در آداب زندگی و مستحبات را مبتنی بر احادیث پوشش می دهد. 

گفت���ه ش���ده ب���ه دلی���ل مفیدب���ودن،  کت���اب  پیش ت���ر ه���ر ی���ک از دو 

چاپ ه���ای متع���ددی ب���ه خ���ود دیده ان���د؛ از جمله خالص���ه معراج 

الس���عادة دس���ت کم ده چاپ سنگی و حروفی داش���ته که مهم ترین 

آنه���ا ب���ا تحقیق آی���ت اهلل سیدمحس���ن خرازی از س���وی انتش���ارات 

در راه حق در س���ال 1364 شمس���ی منتش���ر شده اس���ت. همچنین 

گزیده ه���ا و خالصه ه���ای دیگ���ری از معراج الس���عاده پس از محدث 

قمی، از جمله به همت مرحوم احمد احمدی بیرجندی، از س���وی 

انتشارات آستان قدس رضوی در سال 1377 شمسی عرضه شده 

که نشانگر مفید و محل مراجعه بودن این گونه تلخیص ها و  اس���ت 

اهمیت آنهاست.

از مختصر االبواب، یعنی خالصه حلیة المتقین نیز پیش تر چندین 

که در  گرفت���ه از جمله با تحقیق آقای ول���ی فاطمی  چ���اپ صورت 

س���ال 1375 شمسی از سوی انتشارات ناصر منتشر شد. گزیده ای 

دیگر هم به مناس���بت همایش بزرگداشت عالمه مجلسی در سال 

1378 از س���وی س���ازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 

اس���المی منتش���ر ش���د. همچنین خالصه ای فش���رده تر در سال های 

پیش ت���ر از س���وی مجم���ع علم���ی اس���المی زیر نظ���ر مرح���وم عالمه 

عسکری منتشر شده بود.

که فرصت و امکان خواندن و حمل و نقل  کسانی  به هرحال برای 

کت���اب پرحجم و مفص���ل حلیة المتقین را ندارن���د، مختصر االبواب 

کارگشاس���ت و تک���رار تالش های  مح���دث قمی بس���یار س���ودمند و 

مش���ابه آن نیز همچنان بیانگر نیاز مخاطبان به اس���تفاده بیش���تر از 

این گونه آثار و ضرورت روزآمدکردن و عرضۀ نوین آنهاست.
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اگ���ر زندگی انس���ان منحص���ر در »خور و خواب و خش���م و ش���هوت« 
که ناگزیر باید این قید  باش���د، گذر ایام، قیدی است تحمیلی بر او 
و بن���د را بپذیرد و عمر بگذراند؛ ام���ا اگر با نگاهی الهی به لحظات 
بنگ���رد و ه���ر لحظ���ه ای را نردبانی برای ترقی معن���وی بداند، در این 
صورت، در هر لحظه بس���ی دیدنی ها - و در ورای آن نادیدنی ها - 

به چشم دل می بیند و به دیگران نشان می دهد.
در شمار این دیدنی ها است:

ک؛ ‹ گام نهادن بزرگانی جاودانه به عرصه خاک، یا پر کشیدن آنها تا افال
‹ رویدادهای تاریخی که امروز همچون دیروز، زنده اند و می توان در 

صحنه آنها حضور یافت؛
‹ معنویت برخی لحظات ویژه که گاهی یک ش���ب را تا اوج »بهتر 

از هزار ماه« باال می برد.

محدث قمی که جانی آشنا با دعا، حدیث، تاریخ و تراجم دارد، در 
کتاب وقایع االیام، دست خواننده را می گیرد و به تمام این وادی ها 
گلگشت، او را به سیاحتی معنوی سیر  می برد و در جای جای این 
می ده���د. وقایع االیام، س���یری اس���ت در آف���اق )رویداده���ا، بزرگان، 
مشاهیر( و انفس )اعمال عبادی(، با چینشی روان و خوش خوان و 
کتاب،  که از دل برخاسته و بر دل می نشیند.  خوش فهم و با قلمی 
اعم���ال و وقای���ع روزها را به ترتیب ایام باز می گوید و در این ترتیب، 
ماه رمضان را آغاز سال قمری می شمارد، چنان که سیدابن طاووس 
کردند. در اقبال االعمال و بعضی دیگر از بزرگان در آثار خود، عمل 

نخستین چاپ کتاب در سال 1351 شمسی از سوی کانون انتشار 
-به اهتمام دو برادر دانشمند میرزاعلی و میرزامحسن محدث زاده، 
فرزن���دان برومند محدث قمی - انتش���ار یافت و پس از آن نیز بارها 
منتش���ر شد؛ با این حال یک چاپ مناسب و درخور ارزش آن، نیاز 
گرامی جناب محس���ن صادقی  داش���ت تا اینکه ب���ه اهتمام فاضل 
در سلس���له انتشاراِت همایش هفتادمین سال بزرگداشت محدث 
قم���ی، این چاِپ تحقیقی و چش���م نواز منتش���ر ش���د. در این چاپ، 

نکات زیر قابل توجه است:
کتاب قید شده است؛ 1. تمام منابع مطالب 

2. تمام حواشی مؤلف با عبارت »منه« آمده است؛
3. منابع تحقیق و تصحیح - 212 منبع - به دقت معرفی شده است؛

4. راهنم���ای موضوع���ی برای س���هولت در بازیاب���ی مطالب کتاب، 
که ذیل چند عنواِن  معصومان،  افزوده ش���ده اس���ت. بدین ترتیب 
فقیه���ان امام���ی، دانش���مندان و ادیب���ان، حاکمان، اعم���ال و آداب، 
رویدادها و نکات تاریخی از درونمایه می توان بهره گرفت. ارجاع ها 
ب���ه گونه ای اس���ت که ب���ه کمک ای���ن راهنمای موضوع���ی، از تمام 

کرد؛ کتاب می توان استفاده  چاپ های 
5. تصحیح دقیق متن با چندبار بازخوانی و بازنگری؛

6. اعراب دقیق تمام عبارات عربی، اعم از آیه، روایت، شعر و ... .
کنگره بزرگداش���ت  کت���اب از مجموع���ه آثار  وقای���ع االی���ام ، دهمین 

محدث قمی است و 575 صفحه دارد.
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وقایع االیام

عبدالحسین طالعی

کوشش محسن صادقی،  ثقة المحدثین حاج شیخ عباس قمی؛ به 
کنگره بزرگداشت محدث  عبدالحسین طالعی و عباسعلی مردی؛ قم: 
قمی، 1389، 464 صفحه
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یازده رساله
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بیش���تر آثار محدث قمی به چاپ های مکرر رس���یده و در سدۀ اخیر 

بسیار مورد توجه و استفاده بوده است، اما هنوز برخی از آثار پرشمار 

وی چاپ نشده و یا تا چندی پیش دارای چاپ سنگی بوده است. 

یکی از خدمات ارزشمند دبیرخانه کنگره بزرگداشت محدث قمی، 

احیای برخی از این آثار و رس���اله های کوتاه و بلند ارزش���مند ایش���ان 

بوده است که یکی از زیباترین آنها کتاب یازده رساله است.

کت���اب پ���س از مقدم���ات، دو بخ���ش دارد. بخش اول حاوی هش���ت 

رس���اله فارس���ی و بخش دوم شامل سه رس���اله عربی است. بیشترین 

حجم کتاب - حدود 420 صفحه قطع وزیری - بخش فارسی است 

و یک س���وم پایانی را رس���ائل عربی تشکیل می دهد. در میان رساله ها 

مفصل ترین آنها الفصول العلیه در فضایل امیرالمؤمنین ؟ع؟ است و 

مختصرترین آنها شرح دعای سمات که در پایان کتاب آمده است. 

بنابراین یازده کتاب در یک کتاب فرادس���ت آمده اس���ت که در 628 

صفحه وزیری با تحقیق و تصحیح و منابع و فواید فراوان عرضه شده 

اس���ت. آنچ���ه در پی می آید، مروری اس���ت بر ای���ن کتاب و توضیحی 

درب���ارۀ محت���وای آن و هریک از رس���اله های یازده گانه ک���ه برخی برای 

نخستین بار به زیور طبع آراسته شده است.

1. سبیل الرشاد فی اصول الدین

رس���اله ای اس���ت فارس���ی دربارۀ اصول اعتق���ادی پنج گانه اس���الم و 

 
ً
ش���یعه. این رساله، هرچند مختصر بوده و در حد مقاله ای - حدودا

22 صفحه معمولی - بیش���تر نیست، اما متنی محکم و روان دارد و 

مقدمه ای اس���ت که بر کتاب منتخب المسائل نگاشته شده است. 

منتخب المسائل عنوان رساله عملیه ای بوده که گویا محدث قمی 

موفق به تکمیل آن نشده است. در گذشته رسم نیکویی بوده است 

مبنی بر اینکه بر رس���الۀ اح���کام، مقدمه ای مختص���ر، حاوی اصول 

دین نیز می نوشته اند.

عالم���ه آقاب���زرگ تهران���ی در الذریع���ه، از این رس���اله با عنوان س���بیل 

الرش���اد فی عقائد المبدأ والمعاد یاد کرده ولی چاپ س���نگی آن که 

در س���ال 1325ق، در زمان مؤلف - در دورۀ س���لطنت مظفرالدین 

شاه قاجار - همراه با سه رساله فارسی دیگر در تهران چاپ شده، 

ح���اوی هم���ان عنوانی اس���ت ک���ه در صدر این نوش���تار گفته ش���د. 

 نیز این رس���اله به کوشش شیخ عبداهلل غفرانی در دفتر هفتم 
ً
اخیرا

مجموعه رس���ائل فارسی در بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس 

رض���وی در مش���هد چاپ ش���ده و کتاب م���ورد معرفی ما بر اس���اس 

همین تصحیح، تجدید چاپ شده است.

2. ترجمه اعتقادات عالمه مجلسی

رس���الۀ اعتقادات در اصل به عربی و در دو باب بوده اس���ت. باب اول 

حاوی اصول عقاید و باب دوم در سیر و سلوک. این رساله نیز با وجود 

کنگره بزرگداش���ت محدث  ثق���ه المحدثین حاج ش���یخ عباس قمی؛ قم: 
قمی، 1389، 628 صفحه
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اختصار، واجد اهمیتی است که موجب ترجمه های مکرر آن شده که 

بعضی از آنها چاپ شده و آقای علی اکبر مهدی پور یکی از مترجمان 

آن، تعدادی از ترجمه های چاپی و خطی آن را برشمرده است.1 

محدث قمی تنها باب اول را ترجمه کرده و س���پس آیت اهلل ش���یخ 

رضا استادی آن را بر اساس نسخۀ مخطوط مؤلف، تصحیح و در 

کرده است  کیهان اندیشه در بهار 1365 چاپ  شماره پنجم مجله 

که در این مجموعه تجدید چاپ ش���ده اس���ت. این رساله از سبیل 

الرش���اد - عنوان پیش���ین به قلم خود محدث - مختصرتر اس���ت و 

با اینکه برخی از مطالب آن دو مش���ترک اس���ت، اما مکمل مناسبی 

برای یکدیگرند.

3. الفصول العلیه فی المناقب المرتضویه

کتاب���ی اس���ت فارس���ی در بی���ش از 110 صفح���ه متوس���ط و در بی���ان 

گلچینی از  ک���ه مؤل���ف  فضای���ل حض���رت امیرالمؤمنی���ن علی؟ع؟ 

کتب فضایل فراهم آورده و در آن از آیات و روایات و اشعار بزرگان و 

سخنان عالمان بزرگ سنی نیز فراوان نقل شده است. چاپ مورد 

اس���تفاده در اینجا، بر اساس تصحیح و تحقیق مؤسسه در راه حق 

قم اس���ت که در س���ال 1365 منتشر شده است. البته از این کتاب 

چاپ فارسی دیگری و دست کم چهار ترجمۀ عربی نیز در بیروت، 

بحرین و قم موجود است.

وه بر آیات قرآن و س���خنان  ای���ن کت���اب چهارده فص���ل دارد که عال

پیامب���ر؟ص؟ دو فص���ل آن نی���ز حاوی قصاید ابن اب���ی الحدید و دیگر 

سخنان او در مدح آن حضرت و بیان فضایل ایشان است.

طوالنی ترین قس���مت، فصل دوازدهم کتاب اس���ت که در آن س���ی 

م���ورد از فضای���ل و ویژگی ه���ای امام علی؟ع؟ بر اس���اس منابع بیان 

ش���ده که هر یک، ش���امل موارد جزئی تر و بس���یار کوتاه و خواندنی و 

گاه شگفت آور است، به ویژه اخبار غیبی آن حضرت دربارۀ پس از 

خود. در فصل س���یزدهم به مواردی از فضایل دیگر امیرالمؤمنین و 

سایر امامان دوازده گانه پرداخته شده و در فصل چهاردهم فضایل 

گرفته است. و ایمان حضرت ابوطالب مورد توجه و اثبات قرار 

4. قرة الباصرة فی تواریخ الحجج الطاهرة

مت���ن مختصری اس���ت در حد یک مقاله، در ش���رح احوال چهارده 

معص���وم ؟مهع؟ محدث قمی در این موضوع کتاب های دیگری هم 

که بس���یار  کامل ترین آنها منتهی اآلمال اس���ت  دارد. مفصل تری���ن و 

معروف و مورد استفاده عام و خاص است.

این رس���اله هم به اهتمام آیت اهلل اس���تادی بر اس���اس نسخه خطی 

1. علی  اکبر مهدی  پور؛ اعتقادات عالمه مجلسی؛ قم: رسالت، 1385، ص 74-72.

کتابخانه مدرس���ه فیضیه تصحیح ش���ده و نخستین بار  موجود در 

در مجله شماره دوم نور علم چاپ شده است و سپس به صورت 

مس���تقل در س���ال 1365 از س���وی مؤسس���ه در راه حق در قم منتشر 

کتاب از پیامبر اکرم ؟ص؟ تا امام زمان؟جع؟ در چهارده  شد. در این 

قسمت به اجمال معرفی شده اند.

5. تتمیم تحیة الزائر

تتمی���م تحیة الزائر آخرین اثر مرحوم محدث نوری، اس���تاد محدث 

قمی اس���ت که با وفات ایش���ان ناتمام ماند و شاگرد، اثر استاد را در 

13 رجب 1320، تنها چند روز پس از وفات استاد تکمیل کرد! )ر.ک 

ب���ه: مقدم���ه مصحح(. این اثر که در ح���د مقاله ای طوالنی - حدود 

50 صفح���ه - اس���ت در ب���اب مزارها و آداب زیارت ه���ای مربوط به 

مش���اهد مشرفه و مرقدهای اهل بیت، امامزادگان و حتی قبور سایر 

مؤمنان است.

آنچه در این اثر، محدث قمی نگاشته و تکمیل کرده است، مربوط 

به مقام دوم خاتمه اس���ت که پیش تر دو بار چاپ سنگی شده بود 

 به کوش���ش آقای مهدی س���لیمانی آشتیانی تصحیح شده 
ً
و اخیرا

و حاشیه های خطی محدث قمی بر یکی از چاپ های سنگی نیز 

همراه با مقدمه ای سودمند از مصحح محترم استفاده شده است. 

محدث قمی در برخی دیگر از آثار خود نیز بارها به مس���ئله زیارات 

کتاب معروف مفاتیح الجنان  پرداخته است، به ویژه در باب سوم 

که از پرمراجعه ترین بخش های آن است.

عالم���ه آقاب���زرگ تهرانی درب���اره اهمیت و ویژگی ه���ای اصل کتاب 

می نویس���د: »تحیة الزائر تألیف اس���تاد ما عالمه میرزا حسین نوری 

اس���ت ک���ه آن را، اس���تدراک آنچه عالمه مجلس���ی در تحف���ة الزائر از 

زی���ارات مخصوصه و غیره به علت عدم اعتماد به س���ند آنها ترک 

کرده ، قرار داده اس���ت. اس���تاد ما اس���ناد آنها را اس���تخراج نموده و 

علت اعتماد بر آنها را توضیح داده است.

نی���ز آنچ���ه را از آداب زی���ارت و نکات دیگر از عالمه مجلس���ی فوت 

کرده است«.2  شده، نقل 

کبیره و صغیره گناهان   .6

رساله ذخیرة االبرار فی منتخب انیس التجار یکی دیگر از آثار فارسی 

مح���دث قمی اس���ت که به ضمیم���ۀ غایة القص���وی - ترجمه عروة 

الوثقی مرحوم آقای س���یدمحمدکاظم یزدی - در سال 1328ق در 

بغداد چاپ شده است. اصل کتاب انیس التجار از تألیفات مولی 

مه���دی نراقی اس���ت که مرح���وم محدث آن را با فتاوای اس���تادش 

کرده است. آیت اهلل سیدمحمدکاظم یزدی تطبیق داده و چاپ 

2. علی دوانی؛ مفاخر اسالم؛ جلد یازدهم، بخش یکم، ص 526. 
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ذخی���رة االبرار هفت باب دارد و مؤلف در پایان باب هفتم، رس���الۀ 

گناهان صغیره و کبیره را که رس���الۀ مس���تقلی است با عنوان باب 

هش���تم به آن افزوده اس���ت که اینک به صورت مستقل با تصحیح 

آقای ناصر باقری بیدهندی و همراه پانوشت های سودمند در این 

کتاب چاپ ش���ده اس���ت. در اث���ر پیش گفته ده ها م���ورد از گناهان، 

ب���ا بیان معیار ش���ناخت گناه���ان کبیره از صغیره بر اس���اس قرآن و 

روایات شناسانده شده است.

7. هدیة االنام الی وقایع االیام

کت���اب ح���دود 100 صفح���ه ای، مختص���ر وقای���ع االیام اس���ت.  ای���ن 

که  کت���اب از کتاب های مهم و مفصل محدث قمی اس���ت  اص���ل 

در 1342ق در مش���هد تألیف و بار نخس���ت در 1351ق چاپ شده 

کوتاه خود بر این رساله می نویسند: »حقیر  است. مؤلف در مقدمۀ 

کت���اب را جمع نمودم  ملخ���ص و لباب ]= خالص���ه و چکیده[ آن 

و چنان نمودم که باالس���تقالل رس���اله ای نافعه باشد و هم به منزله 

کتاب شریف«. فهرستی برای آن 

این رس���اله بر اس���اس چاپ اول آن و نیز چ���اپ محمدعلی علمی 

ک���ه ه���ر دو چ���اپ بهره من���د از  در س���ال1326 شمس���ی در ته���ران 

حاش���یه های سودمند آیت اهلل مرعشی نجفی است، از سوی آقایان 

محس���ن صادقی و عباس���علی مردی تصحیح و مأخذ و مصادر آن 

نیز تخریج ش���ده که در کتابنامه با 119 عنوان کتاب، در پایان آمده 

اس���ت. در ای���ن کتاب مهم تری���ن وقایع ماه ها و ایام س���ال، همراه با 

فضیلت روزها و شب های خاص و اعمال مستحبی ویژه آن بیان 

شده است.

8. تکلیف اهل منبر

که خود در  کتاب نفثة المصدور است  گفتار، ترجمۀ بخشی از  این 

ذیل مقتل مش���هور محدث قمی، یعنی نفس المهموم آمده اس���ت. 

در این رس���الۀ مختصر، ایشان به بیان توصیه ها و مواعظی خطاب 

که در صدر آنه���ا اخالص، دوری از  ب���ه وعاظ و اهل منب���ر پرداخته 

ریا و س���پس راس���تگویی و س���ایر ضروری���ات آن اس���ت. این نکات 

س���ودمند توس���ط محقق���ان مجلۀ ح���وزه از عربی به فارس���ی ترجمه 

شده و پیش تر در شماره 47 مجله به چاپ رسیده بود.

9. مختصر الشمائل المحمدّیه

اص���ل کت���اب ک���ه از مناب���ع اصلی س���یره پژوهی پیامبر ؟ص؟ اس���ت. 

کت���اب تألیف حافظ ابوعیس���ی محمدبن عیس���ی ترم���ذی )209-

کت���ب صح���اح اهل س���نت  ک���ه صاح���ب یک���ی از  279ق( اس���ت 

اس���ت که بارها چاپ ش���ده است و شرح هایی هم بر آن نوشته اند. 

محدث قمی این کتاب مهم را همراه با توضیحاتی، خالصه کرده 

 شصت صفحه ای را بر 
ً
اس���ت. آیت اهلل استادی این رس���اله حدودا

اس���اس نس���خه مخطوط مؤلف، تصحیح و منتش���ر کرده است. در 

چاپ مورد معرفی ما، منابع روایات از اصل ش���مائل النبی - چاپ 

شیخ ماهر یاسین مخل، تونس، 2008 م - بر آن افزوده شده است. 

گرفته است، از جمله  چند ترجمه فارسی هم از متن عربی صورت 

با عنوان س���یمای پیامبر اس���الم از س���وی مؤسس���ه در راه حق و نشر 

برگزیده قم، در سال های 1366 و 1385 ش.

خلقت و ش���کل پیامبر ؟ص؟، مهر نبوت، لباس و خورد و خوراک آن 

حضرت، انگشتر، شمشیر، زره و عمامه ایشان، نشست و برخاست، 

سخن گفتن، گریه، خندیدن، استعمال عطر، خواب، عبادت، خلق 

و خ���وی، نام ه���ا، وف���ات و ارث پیامبر ؟ص؟ برخ���ی از عناوین مطرح 

شده در ابواب مختصر الشمائل المحمدیه است.

10. الفواید الرجبیة فیما یتعلق بالشهور العربیة

کتابی اس���ت عربی در حجمی نزدیک به 100 صفحه که نخس���تین 

تألیف محدث قمی بوده و در سال 1315ق - در حدود 21 سالگی 

ایش���ان - ب���ه خ���ط زیبای مؤلف، چاپ س���نگی ش���ده اس���ت. این 

رس���اله پس از مقدمه در دوازده باب و یک خاتمه اس���ت و ش���امل 

وقایع و اعمال ماه ها و روزهای س���ال قمری است و بسیار به وقایع 

االیام و خالصۀ آن هدایة االنام شبیه است. خاتمۀ کتاب نیز شامل 

اعمال مشترک ماه ها و روزها و ساعت ها و نیز اعمال نوروز است.

ای���ن کت���اب به وس���یلۀ آقایان عباس���علی م���ردی و احم���د رنجبری، 

کتابنامه مصادر تحقیق )در 71  تصحیح شده و مأخذ آن همراه با 

کتاب آورده شده است. عنوان( در پایان 

ح دعاء السمات 11. شر

ای���ن رس���الۀ مختصر، ش���امل حاش���یه های دعای ش���ریف س���مات 

اس���ت ک���ه مح���دث قم���ی ضم���ن ترجم���ۀ جم���ال االس���بوع )چاپ 

 
ً
س���نگی، ص 533-538( به عربی نوش���ته اس���ت. این رساله قبال

در میراث حدیث ش���یعه )دفت���ر 18، ص 449-465(، به تصحیح 

ک���ه در این مجموعه  و مقدمۀ فارس حس���ون کریم چاپ ش���ده بود 

آورده شده است.

دعای س���مات از یکی از سفرای امام عصر؟جع؟، عثمان بن سعید 

عمری، نقل ش���ده و در آخرین س���اعت روز جمعه خوانده می ش���ود 

وه بر  و ش���رح های متعددی هم بر آن نوش���ته اند. فارس حّس���ون عال

حواشی محدث، نکاتی را برگرفته از بحاراالنوار بر آن افزوده است.
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معریفامجایل

دمع السجوم

کبر صفری علی ا

دمع السجوم نخستین ترجمۀ کتاب نفیس نفس المهموم فی مصیبة 

ابی عبداهلل الحس���ین المظل���وم علیه صلوات اهلل المل���ک القّیوم3 اثر 

مح���دث قم���ی اس���ت. ای���ن کتاب ب���ه زندگ���ی و ش���هادت حضرت 

اباعبداهلل الحسین ؟ع؟ و یاران وفادارش، اسارت خاندان او در کوفه 

و شام، بازگشت آنها به مدینه و خروج مختار ثقفی می پردازد.

از ویژگی ه���ای ارزش���مند این مقت���ل، بهره من���دی از منابع اصیل و 

اس���توار تاریخی اس���ت، چنان که مؤلف بزرگوار در مقدمه نگاش���ته: 

»... وجمعت���ه م���ن الکت���ب المعتبرة الت���ی علیها االعتم���اد والرکون 

واالس���تناد...«. از ای���ن رو چکی���ده ای ن���اب از تاریخ کرب���ال برگرفته از 

ارش���اد ش���یخ مفید، لهوف س���یدبن طاووس، تاریخ محمدبن جریر 

طب���ری، تاری���خ ابن اثی���ر و ... در نفس المهموم فراهم ش���ده اس���ت و 

هریک از منابع نیز هنگام استناد مشخص شده است؛ برای نمونه 

برای ارجاع به مقتل ابی مخنف، به آنچه از این اثر در تاریخ طبری 

ب���ه ی���ادگار مانده اس���ت، مراجعه ش���ده اس���ت.4 از امتیازهای دیگر 

کتاب، داش���تن س���اختاری با فصل ه���ای جداگانه در موضوع  این 

کربال و تقس���یم هر فصل ب���ه مباحث کوچک ت���ر مانند نام  حماس���ه 

یاران حضرت، روزها و مکان ها و ... است.

مح���دث قم���ی، افزون بر مت���ون تاریخی، از منابع روای���ی و ادبی نیز 

بهره برده است. برای نمونه چهل حدیث در ثواب گریه بر مصیبت 

ن آن حضرت،  اباعبداهلل الحس���ین و ثواب لعن بر دش���منان و قاتال

که از میرزاحس���ین نوری و او از ش���یخ  با ذکر مش���ایخ حدیثی خود 

مرتضی انصاری تا سلس���له راویان حدیث، آورده اس���ت و در فصل 

گردآورده و  گلچینی از مرثیه ه���ای اباعبداهلل الحس���ین ؟ع؟  پایان���ی 

اش���عار جانسوزی از س���یدحیدر حلی، امام الشعراء یا سیدالشعراء 

عراق، س���یدمهدی حلی، ش���یخ کاظم ازری، ش���یخ جعفر خطی و 

کرده اس���ت. نکتۀ دیگر درباره نفس المهموم تاریخ تألیف  ... ثبت 

آن اس���ت. مح���دث قمی در زندگی نامه خودنوش���ت خود در س���ال 

1333ق، این کتاب را در ش���مار کتاب هایی که طبع و نس���خه آن 

منتشر شده، قلمداد کرده است ولی در ترجمۀ نفس المهموم تاریخ 

کت���اب را عص���ر روز جمع���ه 20 جمادی الثان���ی 1335، روز والدت 

کرده است. حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(، ثبت 

با مراجعه به اصل دستنوشتۀ نفس المهموم که در کتابخانه مجلس 

شورای اسالمی به شماره 13197 نگهداری     می شود به دست آمد 

که عدد 1330، 1335 خوانده ش���ده و از سوی دیگر در تقویم فارسی 

س���ال 1329 ش / 1330ق، بیس���تم جمادی الثانی برابر با روز جمعه 

3. عالمه تهرانی این اثر را با نام »نفس المهموم فی مقتل الحسین المظلوم« شناسانده است 
کتاب آن را »نفس المهموم فی مصیبة سیدنا  )ذریعه، ج 24، ص 265(. مؤلف در مقدمه 

المظلوم« نامیده است.
کتاب وقعة الطف ابی مخنف به کوشش استاد محمدهادی یوسفی غروی  گفتنی است   .4
گاهی دارد به فارسی برگردانده شده است. جمع آوری و تحقیق شده و تا آنجا که نگارنده آ

کوشش محسن صادقی، عباسعلی  عالمه میرزا ابوالحسن شعرانی؛ به 
کنگرۀ بزرگداشت محدث قمی، نور مطاف، 1389، مردی؛ قم: 
 وزیری، 800 صفحه
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است، از این رو تاریخ پایان این کتاب 1330 ق است.5

محدث قمی در پایان دست نوشته نفس المهموم چند سفارش ویژه 

چاپ کتاب به مرحوم مالعلی واعظ تبریزی خیابانی نگاشته است: 

»امی���د اس���ت ک���ه در وق���ت طبع این نس���خه ش���ریفه دقت 

ش���ود، تم���ام حواش���ی در مح���ل خ���ودش نگاش���ته ش���ود و 

که بخط درش���ت نوش���ته ش���ده، بخط جلی  اوایل مطالب 

و درش���ت نوشته شود و از سلیقه و حسن اسلوب مضایقه 

نشود از مراحم حضرت سیدالشهداء ارواح العالمین فداه 

کثیر مرحم���ت فرماید  ک���ه تالفی نمای���د و اجر جزی���ل و مزد 

کامل هم انش���اءاهلل شود و این عمده  انش���اء اهلل وتصحیح 

اس���ت و س���عی شود در حس���ن خط و قطعش بقطع همین 
نسخه ]وزیری[ بقاشد ...«.6

ترجمه های نفس المهموم عبارتند از:

1. رموز الش���هادة ترجمۀ کامل نفس المهموم و نفثة المصدور است 

ک���ه به قل���م مرحوم ش���یخ محمدباقر کمره ای، از س���وی انتش���ارات 

علمی���ه اس���المیه تهران در س���ال 1363 شمس���ی و در 359 صفحه 

وزیری منتشر شد، این ترجمه در سال 1372 شمسی با نام در کربال 

گذشت؟ در 920 صفحه وزیری بازچاپ شده است. چه 

2. مقت���ل امام حس���ین؟ع؟ ویارانش. ای���ن بار نفس المهموم از س���وی 

یکی از واعظان و س���خنوران نامی، اس���تاد ش���یخ علی نظری منفرد 

در س���ال 1386 به فارسی برگردانده شده است. چنان که در مقدمه 

آمده مترجم به س���فارش میرزامحس���ن مح���دث زاده، فرزند مرحوم 

مح���دث قمی ب���ه ترجمۀ نفس المهموم پرداخت���ه و ترجمه ای گویا، 

س���اده و روان، ب���دون پیچیدگ���ی و منعکس کنن���ده نف���س المهموم 

پرداخت���ه و ارائ���ه داده اس���ت. از ویژگی ه���ای ارزش���مند این ترجمه 

آوردن منابع مستند و مرجع در پانوشت است. این اثر را نشر سرور 

قم در سال 1386 و در 736 صفحه وزیری دارد.

3. بر امام حس���ین؟ع؟ چه گذش���ت؟. این ترجمه به قلم ش���یخ جواد 

قیومی اصفهانی به نگارش درآمده و از سوی انتشارات دارالثقلین 

ته���ران در س���ال 1387 و در 752 صفح���ه وزی���ری به چاپ رس���یده 

اس���ت. مترجم بر آن اس���ت که مح���دث قمی، با اس���تفاده از منابع 

کربال  استوار و پرمایه، واقعۀ عاشورا و حوادثی که طی سفر مدینه تا 

روی داده و آنچ���ه پ���س از ش���هادت حض���رت سیدالش���هداء اتفاق 

کرده و تنها مس���ئله اربعین از قلم  افت���اده را در نف���س المهموم ثبت 

ک���ه مترج���م به پای���ان کتاب اف���زوده اس���ت. همچنین برای  افت���اده 

بهره مندی بیش���تر خواننده، اشعار و مرثیه های عربی حذف شده و 

5. تقوی���م فارس���ی س���یجقان ئی���ل س���ال 1291 ش؛ عبدالغفار نج���م الدوله؛ ته���ران: مطبعه میرزا 
عبدالغفار، ص 11.

کتابخانه مجلس، ش 13197، برگ 137 ر. 6. نفس المهموم )خطی(؛ 

به جای آن پاره ای از سروده های عاشورایی شاعران بزرگ فارسی، 

کتاب شده است.  زینت 

دمع الس���جوم آکنده اس���ت از مطالب متن���وع تاریخی و بحث ها و 

بررس���ی های لغوی و مطالبی از این دس���ت. برخ���ی از این نکات و 

حواش���ی عالمه ش���عرانی در حد یک مقاله و جستار است از جمله: 

معنای امامت و وجوب لطف خدا؛ توجیه سفر امام حسین ؟ع؟ به 

کمیل بن زیاد نخعی و شرح حال معزالدین اهلل. کربال؛ شرح حال 

برخ���ی دیگ���ر از نکات در ح���د یک پاراگ���راف و یادآوری کوتاه اش���اره 

ش���ده اند؛ مانند نکته ای در باب پندار غلط مردم در مخترع س���اعت؛ 

مقام رأس الحس���ین در قاهره؛ رد س���خنان سیوطی در لعن منجمان؛ 

اشتباه جرجی زیدان و دیگر مؤلفان مسیحی و دفاع از واعظ کاشفی. 

ایش���ان در پذیرش نظر تاریخی عالمان اهل س���نت تعصب نداش���ت و 

عقیده داشت که سخن اهل فن و بصیر و ماهر و موثق را در مطالب مربوط 

به آن فن باید پذیرفت؛ چرا که اکثر مطالب مقاتل را علمای شیعه مانند، 

مفید و ابن طاووس و دیگران از کتب اهل سنت روایت کرده اند.

درباره تصحیح دمع السجوم

مرحوم استاد دوانی در این باره نگاشته است:

ه���م  بس���یاری  م���وارد  در  کت���اب،  ترجم���ۀ  از  گذش���ته   ...«

توضیحات و اضافاتی نشر و نظم دارد؛ ولی در چاپ درست 

 این ترجمه نی���از به بازنگری و 
ً
از ه���م تفکیک نش���ده و اصوال

ویراستاری دارد تا ارزش آن چنان که باید معلوم گردد«.7

که اس���تاد دوانی یادآور  آنچه در تصحیح حاضر برای رفع نواقصی 

شده اند، انجام شده است، به قرار زیر است:

1. تصحیح حاضر براساس چاپ اول کتاب یعنی چاپ 1374ق، 

علمیه اسالمیه انجام شده است؛ 

2. ش���رح حال عالمه ش���عرانی به صورت مبسوط در ابتدای کتاب 

آمده است؛

ئم سجاوندی(، انجام گرفته است؛ 3. ویرایش صوری )اعمال عال

4. آیات قرآن، احادیث و اقوال، تخریج شده است؛

5. حواش���ی و تعلیقه های عالمه شعرانی متمایز شده است. مطالب 

بلند در متن و حواش���ی کوتاه به ویژه آنجا که تسلسل مطالب را برهم 

م���ی زده ب���ا امضای »مترجم« در پاورقی نقل ش���ده اس���ت. مصححان 

ضمن مقابله کتاب با نفس المهموم، هر جا که سخن عالمه شعرانی 

ب���ه مت���ن آمیخته بوده را جدا کرده و »مترجم گوی���د« را در داخل قالب 

افزوده اند تا متن اصلی به حواشی مترجم آمیخته نباشد؛

6. اشعار عربی منقول اعراب گذاری شده اند؛

کرده اند. 7. هر جا متن نیاز به تیتر داشته، داخل قالب تیترگذاری 

7. مفاخر السالم، ج 11، بخش دوم ص 633.
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تازه های ناگرش و نشر
معریفامجایل

علی علیزاده

هدی���ة االحب���اب ف���ی ذک���ر المعروفین بالکن���ی و االلقاب و االنس���اب ، 

کتابی اس���ت از ثقة المحدثین، حاج ش���یخ عب���اس قمی در تراجم 

علمای دین که هر کدام از این افراد در برحه ای از زمان تالش های 

ی دین و دانش انج���ام داده اند. محدث  فراوان���ی در راس���تای اعتال

قم���ی در ای���ن کتاب می کوش���د با معرف���ی اجمالِیعالمان ش���یعی و 

س���نی و ذکر نکته هایی از اندیش���ه ها و حیات علمی آنان، خواننده 

را ب���ا گوش���ه ای از زوای���ای پنه���ان و پیدای زندگی علمی آنان آش���نا 

که ایشان  سازد. روش محدث قمی در هدیة االحباب همان است 

گرفته  اس���ت و ابواب را بر همان اس���اس  در الکنی و االلقاب پیش 

چیده اس���ت. ش���یخ عباس هدیة االحباب را آنچنان که در مقدمه 

گفت���ه از دو کت���اب دیگ���رش یعن���ی الفوائ���د الرضویة و غای���ة المنی 

کتاب آمیخته ای از زبان فارسی و عربی است  برگزیده است. زبان 

ک���ه صبغ���ه عربی بودن متن می چربد و نویس���نده در بی���ان تاریخ ها، 

کرده است.  آنها را به حروف ابجد بیان 

 یکی اس���ت. ایش���ان 
ً
روش محدث قمی در الکنی واأللقاب تقریبا

کمتر از خود حرفی  بر استناد به دیگر تواریخ و کتب اصرار دارد و 

می زن���د. در الکنی و االلق���اب در باب اینکه روش خاصی در بیان 

گ���ون ن���دارد و پایبن���د ب���ه روش ثابتی در ای���ن زمینه  گونا مطال���ب 

نیس���ت می فرماید: 

 »م���ن درب���اره ش���رح حال ایش���ان ب���ه موضوع مه���م آن اکتفا 

نموده ام تا از اختصار نارسا و سخن درازی که خسته کننده 

باش���د، ح���ذر ش���ده باش���د و قس���مت هایی از ادبی���ات نثر و 

ش���عری که منظ���م بود، موعظ���ه بلیغه، حکمت���ی که جامع 

باش���د، اخب���ار و احادی���ث ش���ریفه، فوای���د مهم علم���ی، ذکر 

ش���هرها و تعدادی از اوالدهایشان و ضبط نام های آنها را بر 

آن اضافه نمودم8«.

غای���ة المن���ی فی ترجم���ة المعروفین بااللق���اب و الکنی، ب���رای نمونه  

که ای���ن اثر را  یک���ی از مناب���ع هدیة االحباب اس���ت. عالم���ه دوانی 

دیده اس���ت  می فرماید: 

[این کتاب] »از کتب محدث قمی در تراجم و شرح احوال 

علمای اسالمی، اعم از شیعه و سنی و زیدی است. کتاب 

به زبان فارس���ی و گاهی هم عربی اس���ت. این کتاب غیر از 

الکنی و االلقاب و هدیة االحباب و رساله یادشده در الکنی 

و القاب است«.

که جای آن را در حدود ش���ش  محدث قمی آن را بدون مقدمه ای 

س���طر خالی گذاش���ته، از اب���ن ابی االزهر آغاز کرده و ت���ا الیعقوبی به 

که  کتاب شناسانده شده اند  کسانی در این  انجام رسانده اس���ت. 

لقاب؛ ترجمۀ محمدجواد نجفی؛ ج 1، ص 4-3.  8. محدث قمی؛ الکنی و اال

هدیة االحباب
کر المعروفین بالکن ـیو االلقاب و االنساب ف ـیذ
کوشش: محسن صادقی،  ثقة المحدثین حاج شیخ عباس قمی؛ به 
کنگره بزرگداشت محدث قمی ، 1389 علی علیزاده؛ قم: 
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در کتاب های س���ابق نامبردار نیس���تند و مطالبی هم در این کتاب 

که در آنها نیست. هست 

گاه در فرصتی مناسب غایة المنی را  که شخصی آ شایسته است 

کتابی  کند و اضاف���ات آن را جداگانه در  ب���ا هدیه و الکنی تطبی���ق 

 به چاپ رساند. غایة المنی 
ً
گرد آورد و منتشر سازد یا همین را عینا

کتاب بزرگی است و شاید در دو جلد چاپ شود. محدث قمی در 

پایان کتاب به عربی می نویسد: »کتاب به دست مؤلف آن عباس 

ب���ن محم���د رضا القمی در س���نه 1339 در مش���هد مق���دس در جوار 

حضرت رضا ؟ع؟ به پایان رسید«9.

هدیة االحباب در سه باب براساس ترتیب الفبایی تدوین شده است: 

1 . در اولین باب ایش���ان به ش���رح حال عالمان و بزرگانی می پردازد 

که نام و نش���ان آنها با »أب« ش���روع می ش���ود. در این بخش ایشان به 

ص���د مورد از این افراد با مش���خصات کامل هرکدام می پردازد. این 

بخش از ابو اسامة زید الشحام الکوفی شروع و با مدخل ابو یوسف 

قاضی یعقوب-بن ابراهیم شاگرد ابوحنیفه تمام می شود. 

ک���ه ب���ا »إبن«  2 . در دومی���ن ب���اب ب���ه دانش���مندانی اش���اره می کن���د 

ش���روع می ش���وند. در اینجا نیز محدث قمی، به 174 نفر از علما و 

دانشمندان می پردازد و شرح حال آنان را به رشته تحریر درمی آورد. 

ای���ن فصل با اب���ن ابی جمهور محمدبن علی بن ابراهیم االحس���ائی 

ش���روع و با ابن یعیش موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش نحوی، 

فاضل ادیب به پایان می رسد.  

که به  کس���انی می پردازد  3 . در این باب ایش���ان به ش���رح زندگانی 

لقب و نس���ب ش���ناخته  می ش���وند و مش���هورند. 511 نفر نیز در این 

باب جای داده ش���ده اند. ایش���ان ای���ن فصل را با اآلبی الحس���ن بن 

ابی طالب الیوسفی معروف به فاضل آبی شروع و با مدخل الیافعی 

ابو السعادات عبداهلل بن اسعد الیمنی به پایان می برد. 

نکاتی در باب تحقیق حاضر 

که نسخه خطی از این اثر در اختیار نبود بر اساس چاپ  1 . از آنجا 

سنگی نجف به سال 1349 ق و چاپ امیر کبیر به سال 1329 ش 

ک���ه در باره هرکدام از این ش���خصیت  کت���اب را تصحی���ح و اقوالی 

ه���ا نی���از ب���ه توضیح ب���ود و ن���کات قابل توضی���ح ، آی���ات و روایات 

استخراج شد .

کتب در متن  در بیشتر شرح حال افراد و بیان نکات بارز و اقوال و 

منبعی ذکر نش���ده اس���ت و این بیش���تر بر می گردد به اینکه بسنده 

کتاب دیگرش و لذا در مرحله بعدی از تصحیح  کرده است به دو 

 9. مفاخر اسالم ، ج 11 ، بخش 1 ، ص 511 . 

ای���ن اث���ر ک���ه وقت زیادی نیز صرف آن ش���ده اس���ت  با اس���تفاده از 

ک���ردن کتب و  مناب���ع کتابشناس���ی و ش���رح حال رجال به مس���تند 

شخصیت های در متن پرداخته شد و همه مستندات به صورت 

کام���ل در پاورق���ی آمده اس���ت . مدخ���ل های اصل���ی در این کتاب 

ش���ماره بندی ش���ده و به منابع شرح حال هرکدام به صورت کامل 

در پاورقی پرداخته ش���ده اس���ت .در مجموع 785 مدخل اصلی در 

کتاب آمده است .  این 

2. در چاپ اول هدیة االحباب که به س���ال 1329 شمس���ی توس���ط 

انتش���ارات امیرکبیر به زیور طبع آراسته ش���ده است ؛ غلطنامه ای 

در انتهای آن چاپ آمده اس���ت که در چاپ بعدی این اثر توس���ط 

همان انتش���ارات به س���ال 1332 شمسی  نس���بت به اصالح اغالط 

اقدامی صورت نگرفته اس���ت ولی در عوض نمایه ای نسبتا کامل 

کار ارزش���مند و قابل توجهی در زمان خود  که  در پایان آمده اس���ت 

می باشد . در تصحیح حاضر آن اغالط در چاپ اول ، وارد گردیده 

کامل از  که در چاپ بعدی این اثر نمایه ای  و س���عی بر این اس���ت 

کتاب  کتاب ها و آیات و احادیث در پایان  اش���خاص و  مولفین و 

آورده شود .  


