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نقد و برریسکتاب

َمُتُه  کوچــِک َعّلَمة الِعــراق الّدکتور ُحَســین َعلــی َمْحفــوظ و ُمَقّدِ کتــاِب 
ون، نخستین َمنشوره از ِسلِسلۀ  د َحّسُ لِکتاِب الکافی، تألیِف شیخ  ُمَحّمَ
که به مناسبِت  َمنشــوراِت »َمکَتَبة الّدکتور ُحَســْین َعلی َمْحفوظ« است 
کاِظَمیِن   کتابخانــۀ دکتــر ُحَســْین َعلی َمْحفوظ در شــهِر مقــّدِس  افتتــاِح 
حواِل آن داِنشی َمرِد بزرگ 

َ
گرچه از براِی بازگفِت أ گردیده، و ا ِعراق ُمنَتِشر 

زاِر َســختکوِش میراِث مکتوِب ِإســلمیان، گامی ُخرد در شمار 
ُ

و خدمتگ
ِح آن - یاِد 

ُ
ِر َتَصّف

َ
ــذ

ُ
مــی آَیــد، بهانه ای نیکو به دســت می ِدَهد تا - از َرهگ

کیست  گردد و  کتاب و فرهنگ و داِنش َتجدید  یکی از ُعّشــاِق راســتیِن 
کــه نداَند در این »ُخشکســاِل دین و َقحِط داِنــش« 1 ُچنین بهانه ها را چه 

اندازه باَید ُمغَتَنم داشت ؟!

نَوری فرمود - و چه نیکو فرمود! -:
َ
1 . أ

ِر ُخشکساِل دین و َقحِط داِنشست ر، دو یی: َفتِح بابی کو و بارانی ُکجاست ؟!... دو چند گو
گر ُمَسلمانی مرا بْنمای َسلمانی ُکجاست ؟!...من تو را بْنماَیم اندر حال، َصد بوَجهِل َجهل!

 دکتـر
 ُحَسْیْن َعلی َمْحفوظ
و کتابخانه اش

جویا جهانبخش

نقد و برریس کتاب

چکیده: کتــاب عالمه العراق الدکتور حســین علی محفوظ 
و مقدمته لکتاب الکافی، تألیف محمد حســون، نخســتین 
منشــوره از سلسله منشــورات »مکتبه الدکتور حسین علی 
محفوظ« اســت که به مناســبت افتتاح کتابخانه ایشان در 
شهر کاظمین عراق منتشر گردیده است. نویسنده در نوشتار 
حاضــر ابتدا پیرامــون خاندان و زندگی نامه حســین علی 
محفوظ و کتاب متنبی و سعدی وی، اطالعاتی بیان می دارد. 
ســپس، با ذکر نام بعضی آثار چاپ شــده محفوظ، اهمیت 
کتابخانه او را مورد مداقــه قرار می دهد. در نهایت، به کتاب 
عالمه العراق الدکتور حســین علی محفوظ و مقدمته لکتاب 

الکافی، تألیف محمد حسون اشاره می نماید.
و  محفوظ  علی  حسین  الدکتور  العراق  عالمه  کتاب  کلیدواژه: 

مقدمته لکتاب الکافی، محمد حسون، حسین علی محفوظ.

َمُتــُه لِکتاِب الکافی،  َعّلَمــة الِعراق الّدکتور ُحَســین َعلی َمْحفوظ و ُمَقدِّ
َســة و النََّجف اأَلشَرف: مرکز اأَلبحاث  ــون، ط: 1، ُقم المقدَّ د الَحسُّ ُمَحمَّ

ة، 1436 هـ. ق. الَعقاِئدیَّ
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َفضــٍل َســَحاُب  و  َکَمــاٍل   َبحــُر 
ُنبــٍل  َظــرُف  و  ِحکمــٍة   ِوعــاُء 
)ص 53 (.  

علِم 
َ
شــیخ ُحَســین َمحفوِظ عاملــِی هرملی )فـــ: 1262 هـ. ق.(، یکــی از أ

بنان( 
ُ
واِخِر َسدۀ دوازدهِم هجری از هرمل )در ل

َ
که در أ این خاندان است 

ْند. این شیخ 
َ

کاِظَمین آمد و در این شهر َرحِل ِإقامت افگ ِس 
َ

به شهِر مقّد
ــلم - ِإماِم  یِهَما الّسَ

َ
ِر کاِظَمیــن - َعل کــه در َحــَرِم ُمَطّهَ ُحَســین َمحفــوظ را 

َجماعــت بــود، در َجمــِع ُزهــد و ِعبــادت و َفضــل و َفقاَهــت و پارســائی، 
نصــاری - َرَفــَع اهلُل 

َ
ــم داده انــد و شــیخ ُمرَتضــٰی أ

َ
یگانــۀ روزگاِر خویــش َقل

واِنه« یاد 
َ
بــی َذّرِ أ

َ
ی با عنواِن »َســلمان زماِنِه و أ َدَرَجَتــه - در َمکتوبــی، از و

فرموده است. )نگر: ص 34 و 35(.

شــادروان دکتــر ُحَســین َعلــی َمْحفــوظ، از نــوادگاِن همیــن َمرد اســت. او 
پَســِر شــیخ علی َمحفوظ )فـ: 1355 هـ. ق.(، و او پَســِر شــیخ محّمدجواد 
َمحفوظ )1281 - 1358 هـ. ق.(، و او پَسِر شیخ موسٰی َمحفوظ )فـ: 1320 
هـــ. ق.(، و او پَســِر همان شــیخ ُحَســین َمحفوِظ پیشــگفته )فـــ: 1262 هـ. 

ق.( است. )نگر: ص 35(.

گفته است: رجوزه ای، 
ُ
خوِد استاد دکتر َمْحفوظ، در أ

ــراِح الّصُ َســب  الّنَ َســلیل   قــال 
ِوشــاِح َبنــی  َمحفــوظ  آِل  ِمــن 

َعلــی بــن  الُحَســیُن  بوعلــّیٍ 
َ
 أ

فَضــِل
َ
األ الَجــواد  محّمــد  ابــن3 

موَســٰی قــّیِ  الّتَ الُحلِحــِل4   ابــن 
موســا

ُ
الّش و  الُبــُدور  الــواِرث 

مَجــِد
َ
األ علــّی  بــِن  الُحَســین5   ابــن 

الَمْحِتــِد َکریــم  محّمــد   ابــِن 
  )ص 52(.

ِس کاِظَمین، در 
َ

شــادروان دکتر ُحَســین َعلی َمْحفوظ در همان شــهِر ُمَقّد
ة الّشــیوخ، زاده ُشــد. والدِت او در روِز دوشنبه 20 َشّواِل ساِل 1344 

ّ
محل

رجــوزه 
ُ
هـــ. ق. )/ 3 أّیــاِر 1926 م.( ُرخ داد. )نگــر: ص 37(. خــوِد او، در أ

گفته است: ای، 

هــار الّنَ اْرتفــَع  ِحیــَن   ُوِلــدُت 
نــوار

َ
األ شــّقت  و  حــٰی 

ُ
الّض د 

ْ
َرأ

3 . واژۀ »ابن« در مأخِذ چاپی نبود. افزودۀ ماست.
حــاِح رازی(.  ِحــُل ِبالَفْتــِح« )ُمختار الّصَ

َ
کیــُن، و الَجمــُع الَحل ُد الّرَ ــّیِ ــّم -: الّسَ

َ
ِحــل - بالّض

َ
4 . »الُحل

حاِح جماِل قرشی(. راح ِمن الّصَ ِحُل ِبالَفْتِح ج« )الّصُ
َ

ّم -: مهتِر بزرگ؛ َحل
َ

ِحل - بالّض
َ

»ُحل
5 . در مأخِذ چاپی: الحسن.

َدب و فرهنگ
َ
َمرِد أ

طراِف بســیارکوش، َمرحوِم دکتر ُحَسْین 
َ
مۀ َفرزانه و دانشــمنِد جاِمع األ

ّ
عل

َعلی َمْحفوظ، برخاسته از خاندانی است َعریق و َعتیق.

یشــه داِر َعــَرب بــه شــمار  خانــداِن َمْحفــوظ از خاندانهــاِی شــاخص و ر
تی  بنان، به شخصّیَ

ُ
می رود. تباِر خانداِن َمْحفوظ، چه در ِعراق و چه در ل

که در َسدۀ هفتِم هجری در  َجلیل از ُعلماِی قدیِم شیعه ُمنتهی می شود 
بومحّمد َمحفوظ بِن ِوشاح2 

َ
ی، »شمس الّدین أ یسته است. و ِعراق می ز

گفته  کــه وفاتش را به ســاِل 690 هـــ. ق.  ی« اســت 
ّ
َســدِی ِحل

َ
بــِن محّمِد أ

دیباِن َبرَجســتۀ روزگاِر خود 
َ
انــد. »َمحفوظ بِن ِوشــاح« یکی از َفقیهــان و أ

بنان 
ُ
که از دیرباز در َجَبل عاِمِل ل ی  به شــمار می رفته اســت و زاد و روِد و

یســته اند، به ناِم  کربــلء و َبصرۀ ِعراق می ز ه و 
ّ
کاِظَمیــن و ِحل و شــهرهاِی 

ِق  »آِل َمْحفوظ« و »َبنی ِوشــاح« شهرت دارند. این خاندان از روزگاِر ُمَحّقِ
دب آوازه مندند. )نگر: 

َ
کنون به علم و َفضل و أ ــی )فـ: 676 هـــ. ق.( تا

ّ
حل

ص 33 - 36(.

رجــوزه ای، در ســتایِش ایــن 
ُ
شــادروان دکتــر ُحَســین َعلــی َمْحفــوظ، در أ

گفته است: خاندان و َتبار ُچنین 

ِوشـــاح َبنـــو  َمحفـــوظ   
ُ

آل  و 
الوضـــاح َســـِب  الّنَ و  الّســـنا  َذووا 

الُعلـــوِم و  اآلداِب  ِئّمـــُة 
َ
 أ

الُفهـــوِم و  الِفطَنـــِة  ْبُحـــُر 
َ
أ و 

الَمحفوِظـــی الُمَسلَســـُل   َنَســـُبَنا 
الَمحفـــوِظ وِحَنـــا 

َ
ل فـــی  ُمَعنَعـــٌن 

اإِلســـناد عالَیـــُة   سلســـلٌة 
جـــداِد

َ
األ و  اآلبـــاِء  موصولـــُة 

ِئـــِد الَقل َفراِئـــَد  َحـــَوی   ِســـمٌط 
واِلـــِد... َعـــن  ـــٌد 

َ
َول الَفخـــاَر  ی   َیـــرِو

)ص 36(.  

َهمُچنین باز در وصِف این خاندان ُسروده است:

الُعلوَمــا خــدَم  َقدیــم   َبیــت 
الُفهومــا و   

َ
الُعقــول َم  َقــّوَ و 

دیــُب
َ
أ َمــٌة 

ّ
َعل ُهــم 

ُّ
ُکل  و 

یــُب ر
َ
أ ــٌق  ُمَدّقِ ــٌق  ُمَحّقِ

2 . در کتاِب آقاِی َحّسون )ص 33(، این نام، »وّشاح« - به َتشدید - ضبط شده است؛ لیک َبعِض 
کبِر ُبرَقعِی 

َ
دعلی أ منابِع دیگر )نگر:  راهنماِی دانشــوران در ضبِط نامها، َنَســب ها و نســبت ها، َسّیِ

دمحّمدباقِر ُبرَقعی،، چ: 1، ُقم: َدفَتِر انِتشــاراِت ِإســامی، 1384 هـ.  َرقــی از: َســّیِ ُقمــی، مقّدمــه و پاَو
َغْت نامۀ دهُخدا، ذیِل درآَینِد »علِی ِوشاحی«( آن را »ِوشاح« می شناساَنند.

ُ
ش.، 2 / 385 و ل

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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ت 
َ
ــِم ُطفول

َ
ــم و کتاَبــت پیونــد خورد؛ آنســان که گوئــی نه از عال

َ
کاغــذ و َقل

کودکانگی را چشید و نه از چیستِی بازی  کودکی و  بوئی ُبرد و نه َحلَوِت 
طفال َسری درآوْرد. )نگر: ص 37(.

َ
و سرگرمِی أ

ُحَسْین َعلی َمْحفوظ - ماننِد شماِر دیگری از ُنخبگاِن َهمروزگاِر خود -، 
ِت َتعلیمِی قدیم و جدید بهره ُبرد. از هر دو ُسّنَ

َدب و فرهنــگ، پاره هائــی از 
َ
یــخ و أ گاهیهــاِی ُعمومــی از تار ِعــلوه بــر آ

فاِضِل خانــداِن خویش آموخت. همُچنین َقدری از 
َ
صول را از أ

َ
َمنِطــق و أ

خلق و فلســفه و 
َ
َغت و أ

ُ
َدبّیات و ل

َ
ُعلوِم ُقرآن و َتفســیر و َحدیث و ِفقه و أ

ِر مطالعه در 
َ

ــذ
ُ

کّیــات و ِطــّب و... را در همین َفضا و از َرهگ
َ
ِحســاب و َفل

کتابخانه هاِی َغنّیِ خویشان و آشنایان در همان زادگاِه خویش فرا گرفت 
کودکانی بدان ِســّن  که از طاقت و حوَصلۀ  کرد  کوششــهائی  و در این راه 
و ســال بیرون اســت. نمونه را وقتی َهشت ســاله بود، ُدُرست پس از نماِز 
ــلم - حاِضر می ُشــد  یِه الّسَ

َ
ِر َحَرِم ِإماِم کاظم - َعل بامداد، در َصحِن ُمَطّهَ

یس وقت و فراَغتی نداشت،  تا نزِد ُاستادی که ُجز در آن ساعت براِی تدر
کودکاِن َهمســاِل  مقّدماِت دانِش َمنِطق را بیاموَزد. در آن هنگاِم بامداد، 
که از خواب برمی خاســتند، ِاشــِتغالی  او در خواِب ناز بودند و زمانی هم 

کودکانه نداشتند. )نگر: ص 38(. ُجز بازیهاِی 

ُحَســْین َعلی َمْحفوِظ ُخردســال از همان زمان با ِجّد و جهدی ُســتودنی 
کــه تــا پایاِن ُعمــِر ُپرَبَرَکتــش از پْی گرفتــن و پیمودِن آن  گام در راهــی ِنهــاد 
یس و تعلیم و َسعی  م و خواندن و نوشتن و تدر

ُّ
بازنایستاد: تحصیل و َتَعل

تی که در میانۀ بیدارِی دشمنان  ّمَ
ُ
یِث َمکتوِب »أ در بازخوانی و ِإحیاِء موار

َید«.8 ِت دوستان می ز
َ
و َغفل

هــِل ِمْنَبــر را »ِمْنَبری«خوانــدن مایــۀ شکســِت 
َ
کــه در ُعــرِف حــوزوِی ایــران، دانشــوراِن أ در حالــی 

تهاِی  احتشــاِم عاِلمانه محســوب می شــود و تــو گوئی به معنــاِی ِإنکاِر مراِتــِب َفرهیختگــی و قابلّیَ
ِعلمــِی شــخص اســت )و فراتر از ایــن!، »ِمْنَبررفتــِن« عالماِن برَجســته و َمقبول، مصــداِق ُفروتنی و 
یــاِن ِباِد َعَرب، بــر روِی ِجلِد  خوْدشــکنی و َهضــِم َنْفــس به شــمار می آَید!!(، شــاهِد آنیــم که ِمْنَبر
فی می کنند که در واقع همان »ِمْنَبری« خودمان  کتابها و...، با ِاعتزاِز تمام، خود را »الَخطیب« ُمَعّرِ

است ولی با احترام و ِإجال و پایگاِه فرهنگِی عالی و واال! 
یــان در ُعــرِف خودمان البّته ُپر در شــگفت نیــز نباَید  از ایــن نــگاِه خواْرُشــمارانه بــه مقولــۀ ِمْنَبــر و  ِمْنَبر
بــود. از یــک ســوْی، بســیاری از آنچــه در باِب ِاعِتــزاز و ِافِتخــار به خدمت در آســتاِن َرفیــِع والیت و 
راِن جلوه ُفروش  قۀ ِلساِن« ُسسْت باو

َ
قل

َ
ِإمامت گفته و ُشنوده می شود، - به گواهِی کردارها! - ُجز »ل

ینده و شنونده در نیامده است! از سوِی دیگر، َبسِط َیدی که شماری  نیست و به ژرفاِی اعتقاِد گو
َکراماتیــان و َمناماتیــاِن ُمحال اندیش و  یــژه َجماعتــی از  از ناَفرهیختــگاِن کوَتْه بیــِن َعوام آئیــن )بــه و
ِرِهم!  ز( و کثیری از دیْن ُفروشاِن سوداندیِش سودائی - َنّجاَنا اهلُل ِمن ُشرو میراْثَبراِن ُقّصاِص دیرینه رو
ل انداخته و 

َ
ِفعــل َخل

ْ
- در ســیطره بــر َمجاِلس و َمناِبر داشــته اند، در اعتبــاِر این جایگاِه محترم، بال

َحریِم ُحرمِت آن را شکسته است.
ذار تا وقِت دگر! 

ْ
ر / این زمان بگ

َ
و: َشرِح این هجران و این خوِن جگ

ِت ِإســامی، از عاِلِم  ّمَ
ُ
رانه در حّقِ أ 8 . این تعبیِر ُدُرســت و ُدُرشــت و بیدارگر و ُهشــیاری افزاِی دیده َو

ه -، اســت 
ُ
دُحَســیِن ُحَســینِی َجالی - داَم ِإجال دُمَحّمَ َخدوِم ُمنَزوی، اســتاد عّامه آیت اهلل َسّیِ

فاِضِل 
َ
تی از أ کــه برکــران از هنگامه ها و هنگامه گران، در آن ســوِی جهــان، یک َتنه َهمَچنــِد َجمعّیَ

راث،  َکَمر به خدمِت داِنش و فرهنگ و میراِث ِإســامی َبســته است. نگر: ِفْهِرُس الّتُ یا،  کوشــاِی پو
دَجواد الُحَسْینّی الَجالّی، 2 ج، ط: 1، ُقم: َدلیِل  دُحَسْین الُحَسْینّی الَجالّی، َتحقیق: ُمَحّمَ ُمَحّمَ

ما، 1422 هـ. ق.، 2 / 694.

ســاِس
َ
األ ثاِبــِت  علــٍم  َبیــِت   فــی 

الَعّباســی الّناِصــِر  َزمــاِن   
ُ

ُمنــذ

الَجــواِد و  الکاِظــِم  ــَدِة 
ْ
َبل  فــی 

َبغــداِد ِمــن  َغربــّیِ 
ْ
ال ِبالجاِنــِب 

َشــّواِل ِمــن  الِعشــِرین  ِفــی  ک  ذا  و 
ِجــداِل ِبــل  ّیــار6 

َ
أ ثاِلــث 

ــت
َ
َتل ِعشــریَن  و  ٍة  ِســّتَ عــاِم   فــی 

ــت
َ
َخل َقــد  ــٍف 

ْ
أل َبعــَد  ِمئــات   ِتســع 

  )ص 53(.

هنــوز کودک بود که پدرش یعنی: شــیخ علــی َمحفوظ )فـ: 1355 هـ. ق.( 
درگذشــت و عمویــش،  محّمــد َمحفــوظ )ز: 1315 هـــ. ق.( تربیــِت ایــن 
کــه بانوئــی فاضــل بــود و خاندانش  بــرادرزاده را ُعهــده دار ُشــد. مــادرش 
کتابخانــۀ َعمویــش،  کــه مردمانــی داِنْش دوســت و َفرَهنگمنــد بودنــد و 
محّمد، نخســتین آموزگاران و نخســتین مدرسه ای به شمار می َرفَتند که 
کتــاب و کتاَبت ُبردند؛  َدب و 

َ
ُحَســیِن ُخردســال را بــه ضیاَفِت دانــش و أ

هِل ِعلم و 
َ
فت! مجاِلِس أ

ُ
که او هیچ گاه آن را َترک نگ ضیاَفتی ُشکوْهَمند 

که  کاِظَمین -  ِس 
َ

َدبی و َهمنشینی با عاِلمان در شهِر ُمَقّد
َ
نشست هاِی أ

یکــی از فرهنْگ شــهرهاِی ِعــراق در شــمار تواَند آمد و َهمواره شــماری از 
َدبی و ِعلمی در آن به َسر می ُبرده اند - در پرورِش جان 

َ
ُنخبگاِن دینی و أ

کهن و َتناوِر »آِل َمحفوظ« َسهِم بسیار  و ِخَرِد این شاخۀ نوُرسته از َشَجرۀ 
داشــت.7 این گونه بود که سرنوشــِت ُحَســیِن ُخردسال از همان کودکی با 

کــه ُمعــادِل مــاِه ِمــه  )/ مــْی( اســت و تقریًبــا از َدُهِم اردیبهشــت تــا َدُهِم خرداد را شــاِمل  ّیــار« - 
َ
6 . »أ

کار َرفته اســت؛ ولی در َعَربی  می شــود  -، در متنهاِی فارســی غاِلًبا بَتخفیف )بدوِن تشــدید( به 
د است.  

َ
ُمَشّد

َسعدی فرمود:
ز ســت  ِل آذاِر جهــان افرو بــاش تا خیمه َزَند دولِت نیســان و َایار ایــن هنــوز اّوَ

دیباِن 
َ
که در سرگذشــِت شــماری از ُتراْث ِپژوهان و أ هی  یخی و تربَیتِی بســیار جاِلِب توّجُ 7 . نکتۀ تار

ــذارِی فوَق العادۀ 
ُ
َثرگ

َ
ِعراقــِی َنســِل دکتر ُحَســْین َعلــی َمْحفوظ و َقدری پیــش از آن دیده می شــود، أ

دبی و َهمنشــینی با عاِلمان« اســت در َســوق داده ُشــدِن 
َ
هِل ِعلم و نشســتهاِی أ

َ
همین »مجاِلِس أ

َدبــی و در این میان، مجاِلِس 
َ
ی الُخصوص أ

َ
جــان و ِدِل کودکان به ســوِی ِدلَبســتگیهاِی ُتراثی و َعل

تِی آن ِباد که سرشــار از اهتمام به ِشــعِر َعَربی و  عادِی ُســَخنرانیهاِی دینی و روضه خوانی هاِی ُســّنَ
یَســندگانی  ر و نو َدبّیاِت قدیم بوده اســت و ســخْن راندِن َخطیبانی که َبعًضا خود شــاعرانی زبان آو

َ
أ

دبِی کســانی که - به اصطاح 
َ
رِش دینی، در تربَیِت ِعلمی و ِجَهت ِدهِی أ توانــا بودنــد، ِعاوه بر پرو

رش می یافتند، تأثیِر فراوان داشته است. - پاِی آن َمناِبر پرو
یاِن  َغو

ُ
َدب و ُتراْث ِپژوهِی َعَربی و از َنواِبــِغ ل

َ
زنده یــاد َعّامــه دکتــر ُمصَطفــٰی َجواد که یکــی از ُنخبــگاِن أ

َعصــر بــه شــمار می رفــت - و ُاســتاِد همین َمرحــوِم دکتر ُحَســْین َعلــی َمْحفوظ نیز بود -، بخشــی 
راِن کودکــی اندوختــه و واْمــداِر َمناِبر و َمجاِلِس دینــِی َعَتباِت  َدبــی و ُتراثــِی خــود را، از دو

َ
از عائــِق أ

فذاذ عاشــوا َبعَض الوقِت ِلَغیِرِهم 
َ
ناٍس أ

ُ
عالیــات بــود. )َتفصیل را نگر: ٰهَکذا َعَرفُتُهم - خواِطر َعن أ

ة، 1426 هـ. ق.  ّیَ نُفِسِهم -، َجعَفر الَخلیلّی، ط: 1، ُقم: ِانِتشارات الَمکَتَبِة الَحْیَدر
َ
کَثر ِمّما عاشوا ِل

َ
أ

/ 1384 هـ. ش.، 3 / 74 و 75(.
بنان و دیگر ِباِد َعَربی بسیار می توان دید.

ُ
زارشها را در َنقِد حاِل دانشوراِن شیعِی ِعراق و ل

ُ
گ َنظائِر این 

راتــی، محّمد َمهدّی  ســه نیز نگر: ُمَذِکّ
َ

َدبی در َعَتباِت مقّد
َ
بــارۀ نوعــی پیوند میاِن حیــاِت دینی و أ )در

شَرف )؟(: دار الُمجَتبٰی، 2005 م.، 1 / 65(.
َ
َجف ال الَجواِهرّی، ط: 1، ُقم )؟( - و - الّنَ

هنــوز هــم میــاِن َفضــاِی شــیعِی ایران و فضــاِی شــیعی در ِبــاِد َعَربی، تفاوِت چشــمگیری هســت. 

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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نقد و برریسکتاب

َدبّیــاِت َعَربی، با درجــۀ ُممتاز، فارغ 
َ
أ

گردید. َپساْن تر در ایران به  حصیل  الّتَ
گاهِی خویش  تحصیــل پرداخــت و آ
َدبّیاِت فارســی گســترش 

َ
را از زبــان و أ

داد و ســرانجام در ســاِل 1955 م. از 
کــه در آن زمــان  »دانشــگاِه تهــران« - 
ارج و اعتباِر ِعلمِی بسیار و ُاستادانی 
بیَهمــال و نامــدار داشــت -10 ُدکتــری 

گرفت.  )نگر: ص 37 و 39(.

از ویژگیهــاِی ســتایش برانگیــِز  یکــی 
شــادروان دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ، 
همانــا، احترامی بود که به اســتادان و 

آموزگاراِن خویش می ِنهاد.

که ُاســتاد ناجی  از َهمیــن راه، زمانــی 
َمعروف، دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ را 
ت در فرهنگســتاِن ِعراق  بــراِی ُعضوّیَ

ّزاق ُمْحِیی الّدین،  )/ »الَمجَمع الِعلمّی الِعراقّی«( نامَزد کرد و ُاستاد عبدالّرَ
که پیش از آن ُاســتاِد ُحَســْین َعلی َمْحفوظ  حمد ناجی القیســی را 

َ
دکتر أ

ِگــرِو تشــویقها و َتحریضهاِی  بــود و او پیشــرفِت ِعلمــِی خود را َســخت در 
ــزاری درآمــد و بــه 

ُ
ایــن ُاســتاد می دانســت، َمْحفــوِظ آداْب دان از َدِر َحقگ

احتراِم ُاستادش و براِی پرهیز از هرگونه رقاَبت با وی،از فرهنگستاِن ِعراق 
ِت فرهنگستان نادیده بگیرند، تا  کرد نامزدِی او را براِی ُعضوّیَ درخواست 
حمد ناجی القیسی را در فرهنگستان پذیرا 

َ
ِت دکتر أ همه َهمَصدا ُعضوّیَ

کار نباَشــد. شادروان دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ،  زینۀ َرقیب در 
ُ
گ شــوند و 

ایــن را ُمقتضــاِی تربَیــت و فرهنــِگ خویــش می داِنســت و در همیــن باره 
هلونا«. )نگر: ص 40(.11

َ
َمنا آباُؤنا و ُتراُثنا و أ

َّ
فت: »ٰهَکذا َعل

ُ
می گ

یخت و بر پایۀ گاْهُشــمارِی َنصرانی  شــایع در میــاِن کثیــری از ُمَســلماناِن َعَربی زبان! - به همیــن ر
یِخ ِهجری )/ ِإســامی(، خاّصه  َضبط گردیده اســت؛ و بیم داشــتم َتبدیِل آنها بر َدســِت من به تار
ط انداز ُمنَجر گردد؛ 

َ
ح نیست، به ُمسامحه و َپس و پیشی هاِی َغل ز و ماِه برخی از َمواِرد ُمَصّرَ چون رو

ِکراِم الّناِس َمقبول«! ُعذُر ِعنَد 
ْ
»َو ال

َکَســبۀ ذی َربط و  10 . چــون ممکــن اســت ایــن َتعبیــر - َنســَتجیُر ِبــاهلل! - مایــۀ رنِجــِش خاِطــِر بعــِض 
ر گردد،  رباِب دیگر ِحَرف و َمشــاِغِل ســودآو

َ
»تولیدکننــدگاِن ِعلــم« - بــاَرَک اهلُل فــی َصْفَقِتِهم! - و أ

ُکَند«؛  ، َحَضراِت »َمناِطقه!!« می فرمایند: »ِإثباِت َشــْیء، َنْفــِی ماَعدا نمی 
ً

ال ّوَ
َ
ر می شــوم که: أ یــادآو

مــا هــم که تا بخواهید ِذهن و زبانمان »َمنِطقی« اســت؛ ِلذا هرگونه برداشــِت ســوِء غیِر »َمنِطقی« را 
ُکنیم، آن هم َشدیًدا! می توانیم تکذیب 

خلق پژوهِی ِعرفانی« )چاْپ ُشده 
َ
مثاِل مقالۀ »ِانِتحاِل ] کبیر [ و ِابِتذاِل ] کثیر [ در أ

َ
ثانًیا، آنچه در أ

در: آینــۀ ِپژوِهــش، ش 151، ص 27 - 43؛ و ســپس َعرضه ُشــده در صفحۀ اینِترِنتِی یادگاِرســتان 
دنٰی َربطی به َوجاهِت ِعلمی و َتعلیمِی »داِنشــگاِه ماَدر« )یعنی همان »داِنشــگاِه 

َ
و...( خوانده اید، أ

تهاِی ُرسوا،  تهراِن« خودمان! ببخشــید: خودشــان!( ندارد! و بی هیچ ُشــبهه، ِإفشــاِی ُچنان واقعّیَ
یِر ســؤال می  ّم الُقرٰی ِحجاز را ز

ُ
َفَقط و َفَقط یا اعتباِر شــماری از َوّهابیاِن کوْرِدِل ُمشــَتِغل در جاِمَعة أ

کســفورد و کمبریج و هــاروارد و ِبرکلی و دیگر  َبــَرد یــا َســطِح نازِل دانِش صهیونیســتهاِی شــاِغل در آ
ید  ید ؟!...... برو ر ندار َند!...همین!... باو

َ
آموزشــگاههاِی غیِر ُمجاِز اینُچنین را بر آفتاب می افگ

که ِدلواَپس نیستیم! شما َهستید؟! کاِبِر قوم بُپرسید! ما 
َ
از َبعِض أ

دشــاه بابــا - َنجــِل  دِشــهاب الّدین - مدعــّو بــه: َسّیِ حَمــد بــِن َسّیِ
َ
ری )أ دیــِب پیشــاُو

َ
ِک أ 11 . رواِن پــا

که به ســاِل 1985 م. ُسروده است،  رجوزه ای 
ُ
شــادروان َمْحفوظ خود در أ

گفته:

ینا ــّتِ الّسِ عاِنــُق 
ُ
أ َنــذا 

َ
أ  ٰهــا 

ــنینا الّسِ و  ْعــواَم 
َ
األ صــاِرُع 

ُ
أ

ســقاما
َ
األ و  مــراَض 

َ
األ کاِبــُد 

ُ
 أ

اآلالمــا و  دواء 
َ
األ قــاِرُع 

ُ
أ

الُعلــوِم ِســداَنِة  فــی  مضیــُت 
َ
 أ

الَمنظــوِم و  الَمنثــوِر  َصنَعــِة  و 

ُعُمــری ِســنّیِ  ِمــن  عاًمــا   َخمســیَن 
َدفَتــری و  مــی 

َ
َقل صاِحبــاَی  و 

الَمْنِســّیا ُتراِثَنــا  ِمــن   أبعــُث 
الَمْخفّیــا ُکنــوِزِه  ِمــن  أظِهــُر 

علیــِم الّتَ و  یــِس  در بالّتَ فخــُر 
َ
 أ

َعظیــِم...  َشــَرٍف  ِمــن  ــُه 
َ
ل یــا   و 

)ص 54 و 55(.  

ِس کاِظَمین 
َ

تحصیلِت رسمِی ُحَسْین َعلی َمْحفوظ، از َمداِرِس شهِر ُمَقّد
ــطه، ُاســتاد محّمدُحَســین پَســِر  و َبغــداد آغاز ُشــد. در همان مرحلۀ ُمَتَوّسِ
ر واِقع  ِه بیشــتِر او بــه زبــاِن َعَربــی و َارِج آن مؤّثِ شــیخ مهــدِی مرایاتــی در توّجُ
د َصقر که آموزگاِر زباِن ِانگلیســی  می ِمصری به ناِم َســّیِ ِ

ّ
ُشــد؛ ُچنان که ُمَعل

مثاِل ِانگلیســی و َترَجمۀ َنظِم 
َ
ِگردآوری و َترَجمۀ أ بود، وقتی اهتماِم او را به 

ر تشویق و َتحریض  انگلیسی به ِشعِر َعربی دید، او را در این راه به َنحوی ُمَؤّثِ
ئکه،  ــه و راهنمائِی ُاســتاد صــاِدق الَمل واِئــِل دهــۀ چهــل نیز توّجُ

َ
کــرد. در أ

َدبــِی وی بســیار َمَدد رســانید و ُحَســْین َعلی 
َ
ِت أ بــه َشــکلگیرِی َشــخصّیَ

َمْحفوظ را در َمسیِر تحقیق و تألیف روان ساخت. )نگر: ص 37 - 39(.

میــِن عالــِی بغداد در َتکویِن شــخصّیِت ُحَســْین َعلی َمْحفوظ  ِ
ّ
 دارالُمَعل

ح و شــاعر  ف و پژوهشــگر و ُمَصّحِ ِ
ّ
خ و ناِقــد و مؤل دیــب و موّرِ

َ
بــه َمثاَبــِت أ

کلن داشــت. ُحَســْین َعلــی  س و ُســخنران، َســهمی  و نویَســنده و ُمــَدّرِ
َمْحفــوظ در آنجــا نزِد ُاســتادانی چون دکتــر محّمد مهــدی الَبصیر و دکتر 
حمــد یوُســف َنجاتی، دکتــر ُمصَطفٰی َجــواد، دکتر 

َ
عبدالعزیــز الــّدوری، أ

ی  حمــد ناجــی القیســی، دکتــر محّمــد بــدو
َ
ِعّزالّدیــن آِل یاســین، دکتــر أ

ی در ســاِل 1948  طبانــة، محّمد هاشــم َعطّیــة به تحصیــل پرداخت. و
کارشــناس )لیسانســیه(  میــِن عالــی در بغــداد بــه عنــواِن  ِ

ّ
م.9 از دارالُمَعل

یسته  حواِل یک داِنشــوِر مسلماِن شیعی را که در کشورهاِی ِإسامی نیز ز
َ
9. َشرمســاَرم از اینکه شــرِح أ

کرده و از َمشــایِخ حدیِث َشــریف در شــمار  اســت و ُعمری را در خدماِت فرهنگی و دینی ســَپری 
صِل 

َ
یخها، در أ ُکَنم!. این تار یه می  گو کی بر گاْهُشمارِی َنصرانی وا یخهاِی ُمبَتنی و ُمّتَ است، با تار

رنده اش  َمُتُه لِکتاِب الکافی، با آنکه ِگردآو کتاِب َعّلَمة الِعراق الّدکتور ُحَسین َعلی َمْحفوظ و ُمَقّدِ
ت از َرسِم زشت و آزاَرندۀ  در ُزمرۀ َدستارَبنداِن حوزه و ناشرش نیز نهادِی حوَزوی است، - به َتَبعّیَ

الِعراق  َعاّلَمة  کوچِک  کتاِب 
َعلــی  ُحَســین  الّدکتــور 
لِکتاِب  َمُتُه  ُمَقدِّ و  َمْحفــوظ 
د  ُمَحمَّ شیخ   تألیِف  الکافی، 
َمنشوره  نخســتین  ون،  َحسُّ
َمنشــوراِت  ِسلِســلۀ  از 
»َمکَتَبــة الّدکتور ُحَســْین 
َعلی َمْحفوظ« اســت که به 
کتابخانۀ  افتتاِح  مناســبِت 
َمْحفوظ  ُحَســْین َعلی  دکتر 
کاِظَمیِن   مقّدِس  شــهِر  در 
گردیــد. ُمنَتِشــر  ِعــراق 

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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نقد و برریسکتاب

کتاِب ارجمنــد و َصدها  از شــادروان دکتــر ُحَســْین َعلی َمْحفــوظ، َدْهها 
که فراخناِی  مقالۀ داِنشورانه بر جای مانده است. )نگر: ص 45(. آثاِر او 
ــِق  ایــن محّقِ ِعلمــِی  ُکنجکاویهــاِی  ســترۀ 

ُ
گ و  ِپژوِهشــی  ِدلبســتگیهاِی 

َغت و 
ُ
ع چــون ل ُپرتــلش و َنســتوه را آینگــی می ُکَنــد، در موضوعاتــی ُمَتَنــّوِ

نســاب و َتراِجم 
َ
یــخ و ُهَنــر و خوشنویســی و میــراِث َمکتــوب و أ َدب و تار

َ
أ

و... َرَقم خورده است.  )نگر: ص 46(.

گونی  شادروان دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ در َمجاِمِع فرهنگی و ِعلمِی گونا
ت داشــت و از  ّیه و ِهند و انگلســتان ُعضوّیَ در ِعراق و ایران و ِمصر و ســور
ِگرِدَهمائــِی ِعلمــی و خاَوْرشــناختی ُحضور و  1954 م. در َدْههــا ُکنگــره و 
ُمســاَهَمت یافــت. بارها نیز چه در ِعراق و چه بیــرون از آن، مورِد تبجیل و 
که  گرفت و نشــانها و َجواِیزی  تها و ِنهادهاِی فرهنگی قرار  َتقدیِر شــخصّیَ

کی از این َمعنٰی باَشد بدو َتقدیم ُشد  )نگر: ص 44 و 45(. حا

َمحفوظ و ُمَتَنّبی و َسعدی
گرفت،  ق 

ّ
که بــه َمرحوِم دکتر ُحَســْین َعلی َمْحفــوظ تعل یکــی از َجواِیــزی 

عانۀ »ُمَتَنّبی و َســعدی«  جایزه ای بود که به ســاِل 1958 م. به کتاِب ُمَتَتّبِ
کتاِب  صِل 

َ
کتاِب ســال داده ُشــد. )نگــر: ص 45(. أ او به ِعنواِن بهترین 

»ُمَتَنّبی و َسعدی« شادروان دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ، پایاْن نامۀ ُدکترِی 
او در دانشــگاِه تهران اســت که خوشبختانه هم در ایران و به زباِن فارسی 

ُمنَتِشر ُشد.

کوچــِک َعّلَمــة الِعــراق الّدکتور ُحَســین َعلی  کتــاِب  زیــر از 
ُ
گ هرچنــد بنا

ــون(   ــد َحّسُ َمُتــُه لِکتــاِب الکافــی )تألیــِف شــیخ  ُمَحّمَ َمْحفــوظ و ُمَقّدِ
 َمرحوِم دکتر ُحَســین َعلی َمْحفوظ را 

ً
اندکــی دور می ُافتیم، چون احتماال

کــِر ُمَتَنّبی  ِ
ّ

خیرالذ
َ
کتاِب أ کتاْبدوســتاِن فارســی خوان به َهمین  بیشــترینۀ 

و َســعدی12 اش می شناَسند، بیجا نیســت ُنکته ای را درباِب این تألیِف 
ُمنیف یادآور شوم:

 کتاِب ُمَتَنّبی و َســعدی که پس از ســالها نایابی، به ساِل 1377 هـ. ش. 
کنــون باز در  َســف هم ا

َ ْ
از ســوِی ِانِتشــاراِت روزنــه بازچاپ ُشــد - و َمَع األ

رباِب ِهَمم به َتجدیِد َطبع و 
َ
کاش أ کتاب َدستیاب نمی شود )و ای  بازاِر 

َعه 
َ
گماَرند( -، بدوِن َشــک هنوز هم از بهترین منابِع ُمطال ت  َنشــِر آن هّمَ

َدِب فارســی و تــازی و َهمُچنیــن از منابــِع بســیار 
َ
ــۀ َتطبیقــی در أ

َ
و ُمداّق

که ِپژوهندگاِن نامداِر آثاِر شیِخ شیراز  ســوْدَبخِش َسعدی شناسی اســت 
- چونان شادروان دکتر ُغلمُحَسیِن یوُسفی - از آن َبهرۀ بسیار ُبرده اند.

هِل کِلَمه در ایران، این کتاِب ســودمند را َســخت 
َ
 نمی دانــم چــرا َبعِض أ

کرده اند. د َمنسوب  ّیُ ب و َتَز ناخوش داشته و نویَسندۀ آن را به َتَعّصُ

کــه شــادروان دکتر َمْحفــوظ در مــواردی َســعدی یا دیگر  ِنهاَیــت آن اســت 
ر شمرده باَشد که  شعار و عباراِت َعَربی ُمتأّثِ

َ
َدِب فارسی را از َبعِض أ

َ
بزرگاِن أ

دبّیاِت َعَربی.
َ
یم: ُمَتَنّبی و َسعدی و َمآخِذ مضامیِن َسعدی در أ کامْل تر بگو 12 . ُدُرسْت تر و 

باری، دکتر ُحَســْین َعلی َمْحفوظ، در 
میِن  ِ

ّ
ساِل 1956 م. در همان دارالُمَعل

گمارده ُشــد.  یس  عالــِی بغداد به تدر
بــه ســاِل 1959 م. در وزارِت َمعاِرف، 
در ســمِت بــازَرِس ویــژۀ زبــاِن َعَربی، 
گردید. در سالهاِی   ت  َمشــغوِل َفّعالّیَ
دانشــگاِه  در  م.   1963 تــا   1961
)»َســن ِپِطرزبورِگ«  ســابق  ِلنینگــراِد 
یــِس زبــان و  ُکنونــی!( بــه تدر ســبق و 

َ
أ

ســاِل  در  پرداخــت.  َعَربــی  َدبّیــاِت 
َ
أ

َدبّیاِت داِنشــگاِه بغداد ُشــد. در ســاِل 1969 
َ
1966 م. اســتاِد دانشــکدۀ أ

کــرد و تا  عــاِت خــاوری را راه انــدازی 
َ
م. در همــان دانشــکده بخــِش ُمطال

ســاِل 1973 م. سرپرســتِی آن را بر ُعهده داشــت. در َدهه هاِی َهشــتاد و 
ُکرسِی زباِن فارسی در دانشکدۀ زبانهاِی داِنشگاِه بغداد بود.  َنَود، ُاســتاِد 
َکثَرِت َفّعالّیتهاِی رســمِی آموزشــی و داِنشــگاهی، جاِی شــگفتی  بــا این 
ســان و نویَســندگان و ِپژوهندگاِن  که بســیاری از َاســتادان و ُمدّرِ نیســت 
گردان و  مــرِو ُمطالعــاِت خاوری، در ِعراق و حّتٰی بیرون از ِعراق، از شــا

َ
َقل

َبهره یاباِن َمحَضِر دکتر َمْحفوظ بوده باشند و البّته باید بر این شمار، َعدِد 
گرچه  ــم و فرهنِگ بیشــماری را نیز افــزود که ا

َ
صحــاِب َقل

َ
َفرهیختــگان و أ

کتابها  ذِر 
ُ

م نپرداخته اند، از َرهگ
ُّ
ُمستقیًما در َمحَضِر دکتر َمْحفوظ به َتَعل

ســتردۀ دانــش و دانائــِی ُاســتاد دکتــر 
ُ
گ ی، از خــواِن  و مقــاالِت ُپرشــماِر و

ع یافته اند.  )نگر: ص 41 و 42(. ُحَسْین َعلی َمْحفوظ َتَمّتُ

عــات و کارهاِی ِعلمی 
َ
دوراِن پیــرِی ُاســتاد َمْحفــوظ نیز به پیگیــرِی ُمطال

َدبــی ســَپری ُشــد و در واقــع، آنچه او پیشــۀ خود ســاخته بــود - یعنی: 
َ
و أ

خدمــِت عاِشــقانه به داِنش و فرهنــگ و ُتراث و اندیشــه -، َمواِنعی چون 
سالخوردگی و َمراِحلی چون بازنشستگی نمی شناخت. 

یــاِر َخدوم و ُستوْه ناشــناس 
ْ

َســرانجام طومــاِر َحیــاِت ظاهرِی ایــن َفرَهنگ
ِم 1430 هـــ. ق. )19 / 1 / 2009 م.(، در  در شــامگاِه روِز دوشــنبه 22 ُمَحــّرَ
بیمارســتاِن ابــن الَبْیطــاِر َبغــداد، در هــم پیچیــده ُشــد. بامــداِد روِز ُدُوم، 
کردند. پس از  کاِظمی َتْشــییع  ِر  تــی َعظیــم، پیکِر او را، تا َحَرِم ُمَطّهَ َجمعّیَ
زاردند 

ُ
گ یارت، دکتر شیخ محّمد َمنصور با َجمعی َانبوه بر پیکرش نماز  ز

ک ســپارده  ر به خا و - پــس از نمــاِز ُظهــر - در یکــی از ایوانهــاِی َحَرِم ُمَطّهَ
کش را از بــاِرِش َبخشایشــهاِی بیَکراِن  ُشــد. )نگــر: ص 66(. خداونــد خا

رداناد!
َ
گ خویش سیراب 

زنده تر باد! که در قیَصرنامه فرمود: زنده و ُفرو ّزاِق َرَضوی / ح 1260 - 1349 هـ. ق.( ُفرو دعبدالّرَ َسّیِ
مــرا آمــوزگاری  َدم  مــرا ُخَجســته  زگاری  رو جــان  ْرد  بپــرو
گرفــت گرفــت ز خورشــیِد دانــش چــو پرتــو  نــو  صــورِت  جــان  هیــوالِی 
روان چنان چون که َتن زنده گردد به جان  و  جــان  زنــده  ُبــَود  دانــش  بــه 
ُتســت  َمســیحاِی  آمــوزگاَرت  کــش افســوِن ِاْحیــاِی ُتســت!پــس  َدِم پا

َعلی  ُحَسین  دکتر  وان  شادر
ِت  َعَصبیَّ أَهلِ  اگر  َمْحفوظ، 
َنبود  که   - می بود  َعَربی  کوِر 
در  اندازه  ایــن  هیچ گاه   ،-
أَدِب  و  زبان  َتعلیِم  و  َتحقیق 
ج  وایاِی فرهنِگ َار فارسی و َز
آوِر ایراْن زمین نمی کوشید. 

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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بسیار به ُمَتَنّبی پرداخته و از او تأثیرها پذیرفته اند.

که از ِاســتغراِق پیِر ُهژیِر َبلخ، مولوی، در ُمطالعۀ دیواِن ُمَتَنّبی،  حکاَیتی 
ت و ُسقِم برخی از  در َبعِض َمناِقبنامه ها نوشته اند،14 با َصرِف َنَظر از ِصّحَ
صِل این ِاستغراق، صادق می نماَید.

َ
َقل در باِب أ

َ
شاخ و برگ هاِی آن، الأ

َدْب ِپــژوِه َفقید، شــادروان علی محّمِد ُهَنر 
َ
ُکناد ُاســتاِد أ خداونــد َرحَمت 

کــه نیــک فرا یــاد دارم با چه ِإْعجابی از ُورود و ُنفوِذ ُســروده هاِی ُمَتَنّبی  را! 
کتابهاِی درســِی  فت و دیواِن ُمَتَنّبی را از 

ُ
به ُمتوِن نثِر فارســی ُســَخن می گ

َدب آموزاِن َسده هاِی میانه می شمْرد.15
َ
أ

ت آلود در باِب  الَغَرض، ای کاش به جاِی موِضْعگیریهاِی ناخوِش َعَصبّیَ
کتــاِب َنفیــِس ُمَتَنّبی و َســعدی شــادروان َمْحفوظ، به ســودمندیهاِی آن 
ذارِی 

ُ
که واِجِد َحَرَکتگ لی از آن  ِق َمقروء و ُمَکّمَ

َ
بیشتر بنگرند. چاِپ ُمَحّق

بیات و عباراِت َعَربِی ُپرُشماِر کتاب باَشد، فراهم 
َ
کافی و ترَجمۀ فارسِی أ

بواب 
َ
عــاِت بیشــتر و ژرف تر در ایــن أ

َ
گــردد و بدیــن ترتیــب، راه بــراِی ُمطال

َهموار شود.

صِل بحِث 
َ
ترجیــح می ِدَهم داماِن این ُســخن را فراهم چینم و بازگــردم به  أ

خویش از دکتر ُحَسین َعلی َمْحفوظ و کتابخانه اش و بعِض آنچه در کتاِب 
کوچِک َعّلَمة الِعراق الّدکتور ُحَسین َعلی َمْحفوظ آمده است. لیک پیش 

از آن که »ُدنبالۀ کاِر خویش گیرم«،16 این را نیز باید یادآور شوم که:

بــی هیــچ تردیــد دکتــر ُحَســین َعلــی َمْحفوظ، یــک َعــَرِب َعریــق و زاده و 
دِب َعَربی بود؛ به ِبــلِد َعَربی نیز 

َ
بالیــدۀ فرهنــِگ َعَربی و شــیفتۀ زبــان و أ

یــد، بــه ویژه بــه زاْدبومش، ِعــراق. پــاره ای از آنچه بــه َنظم و  ِعشــق می َورز
گفته، نموداِر ِإحســاِس فوَق العادۀ اوســت در این باب  َنثر در باِب ِعراق 
نــداِی أوجی که در ســخْن گفتن 

َ
)نگــر: ص27 و 28 و 52 و 56 - 59(. ُبل

یشــه داری اش می گیرد و تراشــیدگِی واژگانی  از ِعراق و پیشــینه َمندی و ر
که َسِر سوزنی ذوِق  که از براِی بیاِن این َمعانی برمی گزیند، بر خواننده ای 
ُسخْن شناســی داشته باَشد، هیچ پوشــیده نمی ماَند. با ایْن همه، وقتی 
ــب و خامــی بــه خــرج نمی ِدَهــد و  َدبّیــاِت َتطبیقــی می شــود، َتَعّصُ

َ
وارِد أ

که درباِب ُمَتَنّبی و َسعدی می نویَسد، تا َهمین امروز واِجِد ارزِش  کتابی 
ِق خویش، از ِشــعِر ُمَتَنّبی و  ّوُ

َ
ِم َتذ

َ
علمی و تحقیقی اســت. گیَرم او در عال

ک  بوتّمام بیش از ُسروده هاِی َسعدی و فردوسی َمحظوظ شود!... چه با
َ
أ

که بیتی از شاهنامه یا َسطری از ُگِلستان را  ؟!... مگر َمن و شما نیستیم 
قاِت َسْبع یا َمقاماِت َحریری ُمعاوضه نمی کنیم!

َ
با َهمۀ ُمعّل

یجی، چ:  کّی العاِرفّی، به کوشــِش تحســین یاز فا
َ

حَمد ال
َ
14 . نگر: َمناِقب العاِرفین، َشــمس الّدین أ

کتاب، 1385 هـ. ش.، 2 / 623 و 624. 4، تهران: ُدنیاِی 
یش نیز - از ُجملــه در گرامی نامۀ آینۀ ِپژوهش  15 . مرحــوِم ُاســتاد ُهَنــر در َبعِض َمکتوباِت َمطبوِع خو
یغا که  فت وگــو از ُحضوِر فــراْخ دامنۀ ُســروده هاِی ُمَتَنّبی در ُمتوِن کهِن فارســی پرداخت. در

ُ
- بــه گ

ْیِه 
َ
َمجال نیافت بیش از اینها َثَمراِت پژوِهشــهاِی خود را در ُچنین َمقوالت َنشــر ِدَهد. َرحَمُة اهلِل َعل

َرحَمًة واِسَعة!
16. َسعدی.

م نمی داریم و میاِن آن َمواِرد، ُمشاَبَهتی که بر تأثیر 
ّ
ر را ُمَســل

ُ
َمن و شــما آن َتأّث

مرِو 
َ
ُکَنــد نمی بینیم. این چیزی اســت که در نوشــتارهاِی َقل ــت 

َ
ــر َدالل

ُ
ّث
َ
و َتأ

دبّیاِت َتطبیقی، بسیار شایع و - ِإجازه ِدهید بگویم: - عادی است.
َ
أ

َدبّیــاِت َعَربــی - 
َ
ــِه َســعدِی شــیرازی بــه أ ی، ِدلَبســتگی و توّجُ بــه َهــررو

ّثــِر شــیِخ شــیراز 
َ
ــِب ُمَتَنّبــی - ُخصوًصــا -، و تأ ّیِ

بوالّطَ
َ
ُعموًمــا - و میــراِث أ

نِد 
َ
از ُمَتَنّبــی جــاِی تردیــد نیســت و فراتر از آن، ســتایِش َصریح و َثنــاِی ُبل

مین« بر ُمَتَنّبی شــاِعر خوانده  ِ
ّ
فَصُح الُمَتَکل

َ
که حضرِت »أ ُمتواِضعانــه ای 

بواب نمی گذاَرد.
َ
م« در این أ ِ

ّ
است، جای »ِلَم« و »الُنَسل

که ظاِهًرا در ستایِش صاِحبدیوان  شیِخ بزرگواِر ما، َسعدی، در ِقطعه ای 
گوید: است، 

َمــن و غْیــر بــا   تــو آن نکــرده ای از ِفعــِل خْیــر 
َرهــا ُامیــد  داَمــِن  ُکَنــد  َقصــد  َدســِت  کــه 

َممســت
ُ
أ َمقَصــِد  کــه  ــت 

َ
َفضل آســتانۀ   ُجــز 

ْهــِل ُنهٰی ؟
َ
ــم ُوثــوِق أ

َ
کیســت در همــه عال بــه 

کــردم همــی  َنَظــر  ُمَتَنّبــی  از  ی  ُجــْزو  بــه 
بهــا بیــْش  ُدّرِ  یــاِی  در َســفینۀ  دریــن 

آمــد َحقیــر  َنَظــر  در  خویشــَتَنم   َمتــاِع 
ُســها آفتــاب،  پیــِش  نِدَهــد  پرتــوی  کــه 

 به َســمِع خواجه َرســیده ست داِئم این َمعنی
عَوُدَهــا!

َ
أ الَکریــِم  ِصــلِت  َخیــُر  فــت: 

ُ
گ کــه 

که شــیِخ شــیراز در آن، هم نســَبت بــه ُمَتَنّبــی تواُضعی  البّتــه ایــن ِقطعه 
ی - یعنی همان: »َخیُر ِصلِت  ُچنیــن کرده اســت و هم  ِمصراعــی را از و
َســف در چاپهــاِی 

َ ْ
عَوُدَهــا« - در شــعِر خــود بَعْیِنــه آورده، َمــَع األ

َ
الَکریــِم أ

بیات، 
َ
ُمَتداَوِل ُکّلّیاِت َسعدی، چه در خّطِ طولی و چه در َخّطِ َعرضِی أ

کــه از ُبــْن، َمفهــوم و  یاْنبــاری ُشــده اســت  ُدچــاِر َتْحریــف و َتْصحیــِف ز
ْحَســَن اهلُل 

َ
یــک و ُمبَهــم ســاخته و این داِنــش آموز - أ َمقصــوِد شــیخ را تار

کــه گذشــت، با  ــه! -، َضبــِط َصحیــح - یــا ِنســَبًة َصحیــِح - آن را 
َ
ْحوال

َ
أ

کهــن بــه َدر  َزحمــت و ُجســت وجوِی بســیار از ِدِل َبعــِض ُنَســخ و َمنابــِع 
زارِش ناُدُرستی و ُنقصاِن 

ُ
گ َکشیده است. َشرِح چگونگِی این َتصحیح و 

َضبِط چاپهاِی ُمَتداَوِل ُکّلّیاِت َســعدی را جاِی دیگر نوشــته ام13 و اینجا 
ر نمی ُکَنم. ُمَکّرَ

دب و فرهنــِگ مــا نیز 
َ
گذشــته از َســعدی شــیریْن ُســَخن، دیگــر بــزرگاِن أ

د َمحموِد  ة اإِلسام و الُمسِلمین دکتر َسّیِ یار ُحّجَ
ْ
13 . نگر: مرزباِن فرهنگ )جشْن نامۀ داِنشَوِر َفرَهْنگ

یَســندگاِن ُقم، چ: 1، ُقــم: نوِر َمطاف،  ســۀ خانۀ کتاب و کانوِن نو َمرَعشــِی َنَجفــی(، بــه ِاهِتماِم مَؤّسَ
ُکّلّیاِت  یِر ناِم »َتصحیحاتی در  1393 هـ. ش. / 1435 هـ. ق.، 1 / 299 - 310 )از مقالۀ نگارنده، ز

شیخ َسعدی«(.

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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نقد و برریسکتاب

کتاب آفرین بود.  کتاْبدوستی  دکتر ُحَسین َعلی َمْحفوظ، 

زمانی دانشــکدۀ زبانهاِی داِنشــگاِه بغداد - به دســتوِر وزیــِر آموزِش عالی 
- فهرســتی ابتدائی از َبعِض آثاِر چاْپ ُشــدۀ دکتر ُحَسین َعلی َمْحفوظ را 
صاِت باِلغ بر 1500  تا ســاِل 2002 م. فراهم ســاخت. این فهرســت بر ُمَشّخَ
کتــاب و ِرســاله و ِپژوهــش و َمقاله و َقصیده و َترَجمه ِاشــِتمال داَرد )نگر: 
ص 46( و ایــن در حالــی اســت که شــادروان دکتر ُحَســین َعلی َمْحفوظ 
ی  که بیشترینۀ آثاِر و گفته اســت  در یکی از ُمصاحبه هایش به َصراحت 
هنوز چاْپ نشده و در قاِلِب دستنوشت مانده است! )نگر: ص 45(. او 

گفته: که به ساِل 1985 م. ُسروده است،  رجوزه ای هم 
ُ
در أ

آثــاِری ِمــن  الَمطبــوُع  جــاَوَز   و 
شــعاِری

َ
أ ِمــن  و  َمباِحثــی  ِمــن  َو 

َفواِئــِدی ِمــن  و  َنــواِدری  ِمــن   و 
َشــَواِرِدی ِمــن  و  َطَراِئِفــی  ِمــن  و 

ُیطَبــِع ــم 
َ
ل  ] َفَقــد   [ ِمْثلــُه  و  لًفــا 

َ
 أ

َمْضَجِعــی  
ُ

ُتِقــّض ماَنــٌة 
َ
أ  َوْهــَی 

)ص 54(.  

َعــّم از َتصحیح و 
َ
َبعــِض آثــاِر چاْپ ُشــدۀ دکتر ُحَســین َعلــی َمْحفــوظ را أ

َتألیف و...، در اینجا، نمونه وار، یاد می کنیم:

بّی )از ابِن حبیب( / 1952 م. هات الّنَ ّمَ
ُ
1 - أ

2 - رسالة الفراشة )از ابِن خواِم بغدادی( / 1954 م.

د ِنعَمة اهلِل َجزاِئری( / 1954 م. ه ابِن سینا )از َسّیِ 3 - شرِح َعینّیَ

َدِب الَبحَرین / 1954 م.
َ
4 - الُمنَتَخب من أ

5 - سیرة الکلینّی / 1955 م.

للة )از صاِحب بِن َعّباد( / 1955 م.
َ

6 - رسالة فی الِهداَیة و الّض

کمال پاشا( / 1955 م. ندیق )از ابِن  فَظة الّزِ
َ
 7 - رسالة فی َتحقیق ل

8 - الُمَتَنّبی و َسعدی / 1957 م.

َمِد حاِرثــِی عاِملی( /  رَبعــوَن َحدیًثــا )از شــیخ ُحَســین بــِن عبِدالّصَ
َ
9 - أ

1957 م.

10 - َصحیفة الّرِضا - ع - / 1957 م.

11 - دیوان ابن سینا / 1957 م.

12 - ُفضولّی البغدادّی / 1959 م.

13 - َحمَزة بن الَحَسن االصفهانّی: سیَرته و آثاره / 1962 م.

خیر / 1964 م.
َ
14 - َسعدی ِخّریج َبغداد ِفی الَعصِر الَعّباسّیِ األ

یــخ و الُبلدان /  َغة و الّتار
ّ
15 - آراء َحمــَزة بن الَحَســن االصفهانــّی ِفی الل

1964 م.

ِت کــوِر َعَربی می بود  هِل َعَصبّیَ
َ
شــادروان دکتر ُحَســین َعلی َمْحفــوظ، اگر أ

دِب فارســی و 
َ
- کــه َنبــود -، هیــچ گاه این انــدازه در َتحقیق و َتعلیِم زبان و أ

َزوایاِی فرهنِگ َارج آوِر ایراْن زمین نمی کوشید و - نمونه را - بخشی از أوقاِت 
ع دربارۀ ایرانِی ایراْن دوســِت ایراْن ستایی چون َحمزۀ  خود را به َبرَرســی و َتَتّبُ
ِک دیروزین و ِامروزین، از ِدلبستگی به 

َ
اصفهانی - که هیچ ُشــعوبی َمســل

َمآثر و آثاِر وی برکنار َنتواَند بود! - َمصروف و ُمخَتص نمی داشت.

بــاْزران نــدارد؛  پایــان  ســخن   ایــن 
کاروان!17    ِق-طــاِر  از  َن-مانیــم  تــا 

کتابخانه کتاب و  شیفتۀ 
لقابی چون 

َ
هِل ِعلم، شــادروان دکتر ُحَســین َعلی َمْحفوظ را با أ

َ
برخی از أ

ِی دو پــا راه مــی َرَود« و  کــه بــر رو »دائرة الَمعــاِرِف َســّیار« و »دانشــنامه ای 
کرده اند. )نگر: ص 45(. آری، َمحفوظ ِمصداِق  »کتابخانۀ ُمَتَحّرِک« یاد 
ِل 

ُ
گشــته بــود«18!... َتَبّد کــه »از حکایت خود حکایت  ســخِن مولوی بود 

ِر 
َ

ذ
ُ

کاِظَمینی به »کتابخانۀ ُمَتَحّرِک«  نیز ُجز از رهگ ُحَســین َعلی َمْحفوِظ 
کتابخانه،  کتــاب و  ُعمــری َهمنشــینی و َهمَدمــی، َبــل: درپیچیــدن در 

نبوده و نیست.

کتابخانه در جهاِن ِإســلم،  یــِخ ُعّشــاِق کتاب و شــیفتگاِن  گــر روزی تار ا
گردد، ناِم »دکتر ُحَســین َعلی  ن  که درخوِر آن اســت، ُمَدّوَ با ِاســتقصائی 

کارنامه خواَهد بود. َمْحفوظ« یکی از نامهاِی چشمگیِر آن 

رجوزه ای ُسروده است:
ُ
او خود در أ

َدْیَدنــی َتبَقــی  الِکتــاِب  ُصحَبــُة   و 
َثَمــِن ــٰی 

َ
غل

َ
ِبأ ِبیُعــه 

َ
أ َفــل 

ــلواُن الّسُ و  ــلَوُة  الّسَ ِهــَی   ُکْتبــی 

ْیحــاُن الّرَ و  اَحــُة  الّرَ و  وُح  الــّرَ و 

الَمنــاِزال ِبَهــا 
َ
َطل فــی   َقَطعــُت 

الَمناِهــل و  الُبحــوَر  أیّمــم 

 َو ُخضــُت ِفــی الَمعقــوِل َو الَمنُقــوِل
الُفحــوِل فاِضــل 

َ
أ یرّبنــی 

نَســاِب
َ
األ و  یــِخ  الّتار ِفــی   أجهــد 

اآلداِب و  غــاِت 
ُّ
الل و  الَخــّطِ  و 

مــی
َ
َقل ُکّلِ اخِتصــاٍص   فــی 

َ
 و جــال

خــزِم«
َ
أ ِمــن  عِرُفهــا 

َ
أ  »ِشنِشــَنة 

)ص 54(.  

17 . مولوی.
گفت: 18 . مولوی می 

ایــم آغشــته  ســخن  در  را  خــود  چــه  ایــممــا  گشــته  حکایــت  مــا  حکایــت  کــز 
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ة / 1981 م. رقّیَ
َ

عوِب الّش
ُ

ِة ِفی الّش ِبّیَ َغِة الَعَر
ُّ
َثُر الل

َ
49 - أ

ة / 1982 م. ِبّیَ ثیر فی الَمراِجِع الَعَر
َ
بناُء األ

َ
50 - أ

راِث الَعَربّی / 1982 م. فل فی الّتُ 51 - الّطِ

راث / 1983 م. ستاذ فی الّتُ
ُ
52 - صورُة األ

راِث الَعَربّیِ فی الَبحَرین / 1983 م. یِخ الّتُ 53 - َخمَسة َعَشر َقرًنا ِمن تار

بخشــی از ُســروده هاِی شــادروان دکتــر ُحَســین َعلــی َمْحفــوظ نیز بــه طوِر 
مستقل َنشر یافته است. )نگر: ص 46 - 51(.

َمرحــوِم دکتــر َمْحفــوظ، ماَننــِد شــماِر دیگــری از ِپژوهشــگراِن َبرَجســته، 
کتابت  کتاب و  کتابخانۀ شخصِی مهّم و ارزنده ای نیز داشت. ِعشق به 
کاِر ِپژوِهش، َمْحفوظ را  به سوِی فراهم آورِی  و داِنش و لزوِم تحصیِل ابزاِر 

کارآَمد و سزاَمند سوق داده بود.  ِکراَمند و  کتابخانه ای ُپربار و 

کتابهاِی  کتابخانۀ َشــخصِی شــادروان َمحفوظ، بر مجموعه ای َعظیم از 
گــون ِاشــِتمال داشــت و ُجــز ایــن نیــز  گونا ع و َارجــدار در داِنشــهاِی  ُمَتَنــّوِ
بیوســیده نبــود؛ چــه او در ُحدوِد هفتاد ســال از ُعمــِر ُپرَثَمــِر خویش را، در 
گــوِن ِعلمــی و ِپژوِهشــی، بــه  گونا َســرزمینهاِی ُمختلــف و جایگاههــاِی 
کــرده و در تمامــِی ایــن  َتحصیــل و تحقیــق و نــگارش و ِپژوِهــش ســپری 
َمراِحــل چونــان ِدلــداده ای بیتــاب در پــِی کتابهــاِی َنفیــس بوده اســت و 

کتاب َنُجسته«.19  )نگر: ص 28(. »همنشینی ِبه از 

گردان و ُمعاِشــراِن شــادروان َمْحفوظ نوشــته اســت: کتاب در  یکی از شــا
َفت 

َ
گر در ُمخال ندترین پایگاه را داشت؛ ُچنان که حّتٰی ا

َ
دیدۀ احتراِم او ُبل

گر در آن کتاب او را ُدشنام  ی بود نیز باز ُحرمتش می ِنهاد و حّتٰی ا با آراِء و
)نگر: ص 29 - َنقل به َمضمون -(. داده بودند نیز باز بر آن َحریص بود!  

کتابخانــۀ َمْحفــوظ، در ســاِل 1972 م. مورِد غارت و چپــاول قرار گرفت و 
ُنسخه هاِی خّطِی آن به تاراج رفت. شادروان دکتر ُحَسین َعلی َمْحفوظ، 
در پــِی ایــن حادثــه، ُدچاِر َســکتۀ قلبی ُشــد و تا پایــاِن ُعمــر از این بابت 

َرنجور بود. )نگر: ص 26-24(.20

گفته است: زان تر باد! -  ری اش ُفرو که َفّرِ زبان آو 19 . َسراَیندۀ َهمزباِن ما - 
کتاب َمجوی!« »َهمنشینی به از 

و البّته َسده ها پیش از وی، ُمَتَنّبی، ُسروده بوده است:
َســاِبٍح َســْرُج  َنــٰی 

ُ
الّد ِفــی  َمــَکاٍن  َعــّزُ 

َ
ِکَتــاُبأ مــاِن  الّزَ ِفــی  َجِلیــٍس  َخْیــُر  َو 

رده اند،  گون آو خیــِر ُمَتَنّبی را از َبس بدان ِاستشــهاد کرده و در ضمِن مکتوبــاِت گونا
َ
و ایــن مصــراِع أ

گردیده است. که به َمَثلی ساِئر َبَدل  فت 
ُ
گ توان 

که َسراَید: حٰمِن جامی، هم بدین ُسرودۀ ُمَتَنّبی َنَظر دارد، آنجا  َعبد الّرَ
ّمــاره

َ
أ َنفــِس  غوغــاِی  ز  ر  َو چــاره...  َنباَشــَدت  َجلیســی  از 

َنفیــس کتابهــاِی  َجلیــِس  َجلیــس!شــو  َخْیــُر  مــاِن  الّزَ ِفــی  هــا  ِإّنَ

دمحّمدَعلِی روضاتی، خــوش باد! که  20 . خــاک بــر ُاســتاِد َفقیــِد ما، َمرحــوِم عّامه آیــت اهلل حاج َســّیِ
یِهما -، از وی 

َ
خیرش با شــادروان دکتر َمحفوظ - ِرضواُن اهلِل َتعالــٰی َعل

َ
حکایــت مــی کرد در دیداِر أ

دربــارۀ سرنوشــِت کتابهــاِی خّطی اش ُپرســیده بــوده و این که آیا حکومــِت َصّدامیــان کتابها را َپس 
فتــه بوده که 

ُ
نــده کــرده اســت یا نه. شــادروان دکتر َمحفــوظ، با اطمینان گ

َ
گ بایــش و ُمصــادره پرا از ُر

ُنسخه ها همه َمحفوظ است و در کتابخانه ای نگاهداری می شود و تنها دیگر در اختیاِر او نیست.
کاش در ِمَحن و ِفَتِن ِعراق در سالهاِی َبعد نیز ُنسخه هاِی َمْحفوظ،  َمحفوظ مانده باَشد! ای 

ة / 1964 م. 16 - ُمعَجم الُموسیَقی الَعَربّیَ

ة / 1964 م. َغِة الّتاجیِکّیَ
ُّ
ة فی الل ِبّیَ َغِة الَعَر

ُّ
َثُر الل

َ
17 - أ

صوِل الفقه )از ِإمام الَحَرَمیِن ُجوْینی( / 1970 م.
ُ
18 - الورقات فی أ

19 - الُحدود و الَحقائق )از بریدِی آبی( / 1970 م.

20 - ُمختار دیوان ابن الخیمی / 1970 م.

ة )با همکارِی: دکتر زهتابی( / 1972 م. َغِة الفاِرسّیَ
ُّ
21 - َقواِعد الل

22 - ِشعر َجلل الّدین الّدوانّی / 1972 م.

23 - َنظَرة فی ُتراِث الَبحَرین / 1972 م.

ضداد / 1973 م.
َ
24 - ُمعَجم األ

ضداد / 1973 م.
َ
25 - ُمخَتَصر ُمعَجِم األ

نعانّی / 1974 م. 26 - الّصَ

ة / 1974 م. َغِة الفاِرِسّیَ
ُّ
ِة ِفی الل ِبّیَ َغِة الَعَر

ُّ
َثُر الل

َ
27 - أ

ة / 1975 م. رِکّیَ َغِة الّتُ
ُّ
ِة ِفی الل ِبّیَ َغِة الَعَر

ُّ
28 - تأثیُر الل

ة / 1975 م. 29 - الفارابّی ِفی الَمَراِجع الَعَربّیَ

فات الفارابّی )با همکارِی: دکتر َجعَفر آِل یاسین( / 1975 م.
َّ
30 - ُمَؤل

ة فی َحیاِة الفارابّی و َثقاَفِتِه و ِنتاجه / 1975 م. 31 - الَعناِصر الَعَربّیَ

32 - ِعلم الَمْخطوطات / 1976 م.

33 - ُمصاَدَقة اإِلْخوان )از ابِن بابویه( / 1976 م.

ة / 1977 م. َغِة االوردّیَ
ُّ
ِة فی الل ِبّیَ َغِة الَعَر

ُّ
َثُر الل

َ
34 - أ

35 - َنظَرة فی ُتراِث ِإقبال / 1977 م.

ة 
َ
ــِة اآلداب )با َهمــکارِی: خانِم دکتــر َنبیل ّیَ

ّ
ُکل 36 - فهــِرُس َمخطوطــاِت 
عبدالُمنِعم داود( / 1977 م.

37 - َمصاِدُر ِدراَسِة ُتراِث الَبحَرین / 1977 م.

ِة ِمَن الُفصَحٰی / 1978 م. 38 - َتقریُب العاّمّیَ

ألیِف و ااِلسِتشراق / 1978 م. یِخ الَبحِث و الّتَ 39 - َنظَرة فی تأر

َدِب الفاِرسّی / 1978 م.
َ
ی ِفی األ 40 - تأثیُر الُمَتَنّبِ

َدِبه / 1978 م.
َ
41 - َطراِئف ِمن سیرِة محّمد َسعید الَحّبوبّی و أ

42 - االصطرالب الَعَربّی / 1978 م.

ُتها / 1979 م.
َ
صال

َ
ة و غناها و أ َغِة الَعَربّیَ

ُّ
43 - َسَعُة الل

44 - َنثر الفارابّی / 1980 م.

حقیق / 1980 م. خریج فی الّتَ 45 - الّتَ

46 - ُفصول فی ِعلِم الَمْخطوطات / 1980 م.

راِث الَعَربّی / 1980 م. ة ِفی الّتُ ّیَ حات الِمعمار
َ
47 - الُمصَطل

راِث الَعَربّیِ و َمناِهِجه / 1980 م. سس َتحقیِق الّتُ
ُ
48 - َمشروع أ

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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کتابهاشان َحریص باَشند!  )نگر: ص 21 و 22(.  بلکه بر 

ون، از همان زمان َعزم َجزم می ُکَند تا براِی نگاهدارِی  د َحّسُ شــیخ  ُمَحّمَ
کتابخانــه ای همگانــی  بــه  ایــن مجموعــه  َمْحفــوظ و تبدیــِل  کتابهــاِی 
دجواِد  ت اإِلســلم و الُمســِلمین َســّیِ بکوَشــد. این برنامه با همکارِی ُحّجَ
ــة« بــه  بحــاِث الَعقاِئدّیَ

َ
کــه »مرکــُز األ َشهرســتانی و در راســتاِی خدماتــی 

ســه و َمزاراِت شیعِی ِعراق ِإرائه می ِدَهد، آغاز 
َ

کتابخانه هاِی َعَتباِت مقّد
می گــردد و بدیــن ســان »کتابخانۀ دکتر ُحَســْین َعلی َمْحفــوظ« در همان 
کِز  خانه ســاماْنِدهی می شــود و در ساِل 1436 هـ. ق. به عنواِن یکی از مرا
دَعلِی  علٰی، حضرِت آیت اهلل َســّیِ

َ
فرهنگِی مورِد ُپشــتیبانِی َمرِجــِع دینِی أ

َقــُه اهلُل ِلما ُیِحــّبُ و َیرَضٰی -، افتتــاح می گردد. 
َ
ُحَســینِی سیســتانی - وّف

)نگر: ص 22 و23 و 15 - 17(.

َصــَدِد  در  تــا  بــود  برانگیختــه  را  کســانی  َمحفــوظ،  کتابخانــۀ  ــِت  َهّمّیَ
َ
أ

دیب، وزیری پیشــیِن آموزِش 
َ
خریدارِی آن برآَیند. از ُجمله: دکتر علی األ

ِت وزارتخانۀ یادُشده  کتابخانه به تابعّیَ عالی در ِعراق تمایل داشت این 
یجانــی، َرئیــِس َمجِلِس شــوراِی ِإســلمی در ایران،  درآَیــد. دکتــر علــِی الر
کتابخانۀ َمحفوظ به ایران و نگاهــدارِی آن در مجموعۀ  خواهــاِن انتقــاِل 
ت اإِلسلم و الُمسِلمین َعلی  کتابخانۀ  َمجِلِس شوراِی ِإسلمی بود. ُحّجَ
هِی ُخراســانی، َرئیِس ُبنیاِد ِپژوهشــهاِی آســتاِن ُقدِس َرَضوی)ع(، 

ٰ
کبِر ِإل

َ
أ

راِغــب بــود کتابخانۀ َمْحفــوظ - به ویژه کتابهاِی فارســِی آن - خریداری 
کاِظمّیه مایل  ســۀ 

َ
ــزاراِن َعَتبۀ مقّد

ُ
کارگ س ُمنتقل شــود. 

َ
و به مشــهِد مقّد

گردد. دکتر علی ُشــکری، وزیِر  ســه ُمنَضم 
َ

کتابخانۀ َعَتبۀ مقّد بودند این 
پیشــیِن برنامــه در عــراق، نیز ِإظهــاِر آمادگی کرده بود تا خانــه و کتابخانۀ 
َمْحفــوظ،از ســوِی دولِت ِعــراق خریــداری و نگاهداری شــود و به عنواِن 

گردد.  )نگر: ص 23 و 24(. کتابخانۀ ُعمومی افتتاح 

کاِر  بــه هــر حال کتابخانــۀ َمرحوِم دکتــر َمْحفوظ که ُعمری را عاشــقانه در 
َحْمُد هلِلِّٰ 

ْ
آن کرده بود، به َشــرحی که گذشــت، »نیْک َسرانجام افتاد«؛ َو ال

ٰی ٰذلک!
َ
َعل

کوچِک َعّلَمة الِعراق الّدکتور ُحَسین  کتاِب  از خواندنی ترین بخشــهاِی 
که شادروان  َمُتُه لِکتاِب الکافی، متِن نامه ای اســت  َعلی َمْحفوظ و ُمَقّدِ
تهاِی َبرَجســتۀ ِعراقی نوشــته اســت. شــایع  َمْحفــوظ بــه یکی از شــخصّیَ
که  دکتر ُحَســْین َعلی َمْحفوظ به َســَبِب نیــاِز مالی، قصِد  کــرده بوده انــد 
فــروِش کتابخانــه اش را دارد. آن َمرحــوم بــه همیــن ُمناَســَبت و در همین 
باره، در ســاِل 2007 م.، نامه ای نوشــته و ضمِن َنفِی آن شــایعه، از َارجی 
گفته و  کتابخانه و میراثهــاِی داِنشــوران باید ِنهاد ُســخن  کتــاب و  کــه بــه 
ربــاِب داِنش و اندیشــه فراخوانده 

َ
ِه بیشــتر به أ ِزمامــداراِن ِعراقــی را به توّجُ

ــِک خــود - یعنــی: 
َ
زیــر نشــوند بــه ُفــروِش َعزیزتریــن ماُیْمل

ُ
گ  - نا

ً
تــا - مثــل

ی آوَرند!  )نگر: ص 24 - 28(. کتابهاشان - رو

بازماندۀ کتابخانۀ دکتر َمحفوظ، پس از وفاِت او، اگرچه َقدری در معرِض 
ُمخاَطَرت قرارگرفت، - به تعبیِر خواجۀ شیراز - »نیْک سرانجام افتاد«.21

ُکُتب نیــز می کوشــیده!22  کــه الُبــد در جمــِع  کتــاب  یکــی از دوســتداراِن 
ُسروده است:

َمْوِتنــا َبْعــَد  ُکْتُبنــا  ْینــا 
َ
َعل  َعِزیــٌز 

ُتْرَمــٰی23 َیــٍة  ِبَزاِو و 
َ
أ ــٍس 

ْ
ِبَفل ُتَبــاُع 

از  بســیاری  یــخ،  تار گواهــِی  بــه  چــه،  داشــته؛  هــم  بجائــی  دغدغــۀ 
َیٍة ُترَمٰی«  و بَزاِو

َ
ــٍس أ

ْ
ُکُتب، سرنوشــتی ُجز »ُتَبــاُع ِبَفل مجموعه هــاِی َنفیِس 

نده ُشده.
َ
گ گمان می رفته َپریشان و َپرا نیافته است و َبسی زودتر از آنچه 

که  کتابخانۀ شــادروان َمْحفوظ، در ســاِل 1434 هـ. ق، پس از چند سال 
کتابها در منزِل شــخصِی َمتروِک ُاســتاد در  از وفاِت اســتاد می گذشــت و 
رد و ُغبار 

َ
گ ِی زمین بر هم انباشــته و َدســتخوِش  کاِظَمین رو ِس 

َ
شــهِر مقّد

کوچِک  کتــاِب  ــون، نویَســندۀ  د َحّسُ ُشــده بــود، مورِد بازدیِد شــیخ  ُمَحّمَ
َمُتُه لِکتــاِب الکافی  َعّلَمــة الِعــراق الّدکتور ُحَســین َعلی َمْحفــوظ و ُمَقّدِ
که: دِر خانه با زنجیر و ُقفِل آهنین بسته و  گرفت. نامُبرده یاد می کند  قرار 
یختۀ  شیشــۀ پنجره ها شکسته بوده اســت؛ در میاِن َرخت و لوازِم درهم ر
ک آلوِد کتاب، جانورانی هم که این َفضاِی به حاِل  خانــه و توده هاِی خــا
ُکنــِج ِدنجــی براِی زندگی یافتــه بوده اند، بی هیــچ ماِنع و  خــود واِنهــاده را 
ــون می نویَســد: ...  د َحّسُ راِدْع، آَمــد و ُشــد می کرده انــد!... . شــیخ  ُمَحّمَ
در آن لحظــۀ اندوهبــار... َمرحوِم دکتر َمحفــوظ را به یاد آوردم و اینکه چه 
زید و چه 

ُ
کتابهایش می بالید و آنها را بر یگانه فرزندش برمی گ ســان بدین 

کتابهاشــان را پاس دارند،  ســان یــاران و همراهانش را ســفارش می کرد تا 

21. حافظ می فرماید:
ُکنــان باَید رفت یــِر َشمشــیِر َغَمــش َرْقْص  ُکشتۀ او، نیْک َســرانجام افتاد!ز کآنکه ُشــد 

م، 
َ

یباِی »نیْک َسرانجام« را به معناِی »خوْش عاقبت، عاقبْت به خیر«، البّته شیِخ بزرگواِر ُمَقّد تعبیِر ز
که فرمود: کار ُبرده بود، - از ُجمله - آنجا  َسعدِی شیرازی، پیشتر به 

یان داَرد، گر نیْک سرانجامی ؟!ُزهــَدت به چه کار آَید، گر راندۀ درگاهی ؟! ُکفَرت چه ز

که فرموده بود: کیِد َجناِب ُمّا جامی؛ 
َ
22 . ای َبسا بر ِخاِف سفارِش أ

ُکُتــب، مــی َنَشــَود َرفــع ُحُجــب!در َرفــِع ُحُجــب کــوش، نــه در َجمــِع ُکُتب کــز َجمــِع 
دمحّمدعلِی روضاتی، صاحِب آن کتابخانۀ  ر از مرحوِم ُاســتاد آیت اهلل حاج َســّیِ 23. این بیت را مکّرَ
ر  ف و َتَحّسُ ّسُ

َ
بانَزد است، شنیده بودم، که با نوعی تأ کْم نظیِر َمخطوطات و َمطبوعات که وصفش َز

فتند که ِشفاًها از دانشمنِد َفقید، 
ُ
یا ُشدم. نمی شناختند و گ َبرمی خواْند! قاِئلش را از آن َمرحوم جو

َمرحــوِم ِإبراهیــِم ِدهگان، شــنیده اند. َپســاْن تر در بعِض َرقیمه هــاِی دیگْر فاضِل محترِم ســپاهانی، 
 َبقاه! -، که در فصلنامۀ ِشــهاب چاپ ُشــده بود، این بیت 

َ
دتقــِی کتابی - طال د محّمَ آقــاِی َســّیِ

فتند که از آقاِی روضاتی شــنیده اند. 
ُ
را دیدم. قائلش را از ایشــان ُپرســان ُشــدم. نمی شــناختند و گ

معلوم ُشد َطریِق ِرواَیت واِحد است!
که: یل و َتصدیع آن بود  باری، َمقصود از این َتطو

فِی  ْه فرا نموده باشــم؛ ثانًیا، پیشــاپیش از هرکه به ُمعّرِ  ُعذِر خود را در ندانســتِن قائل َقدری ُمَوّجَ
ً

ال ّوَ
َ
 أ

زارده میزاِن 
ُ
گ ذارد، سپاس 

ُ
گ ت  م ِمّنَ

َ
قائِل این بیِت نه چندان َپرداخته ولی ُپرَمغز، بر صاِحِب این َقل

ُکَنم! کاشف ااِلنِتسابی! معلوم  ِر  امتناِن خود را از ُچنین َخّیِ
مه« اســت و نه ُخصوًصا »قزوینی«! پــس بِاْحِتمال نمی تواَند از ایــن راه به َمرحوِم 

ّ
ُمخِلــص، نــه »َعل

یند - و فیــه َنَظٌر! -:  ه کرده باَشــد که می گو ــَدُه اهلُل ِبُغْفراِنــه! - َتَشــّبُ مــه محّمــِد قزوینــی« - َتَغّمَ
ّ

»عل
ِحّبُ 

ُ
یِخ جهانگشاِی ُجوْینی گشته است!!!... أ بِی َمسطور در تار پانزده سال به ُدنباِل یک بیِت َعَر

سُت ِمنُهم!
َ
الّصاِلحیَن و ل

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش



53 152سال بیست و ششم،مشارۀدوم، خــــرداد و تیـــر1394

نقد و برریسکتاب

ســعودی، هند، الجزائر، انگلســتان، 
َیَمن؛ ُچنان که شــماِر َمشایِخ ِإجازۀ او 
شته بود. )نگر: 

َ
ذ

ُ
در حدیث، از َنَود َبرگ

ص40 و 41(.

َمرحوِم دکتر َمْحفوظ - در دیگر ســوْی 
- خود از َبرَجســته ترین َمشایِخ ِإجازۀ 
ی َطــّیِ  حدیــث در َعصــِر مــا بــود.  و
کثیری  ِإجازاِت عاّم و خاّص، شــماِر 
از طالبــاِن ِروایــِت حدیــِث َشــریف را 
یافِت ِإجــازۀ ِروایتِی خود ُمفَتِخر  به در

ساخت.

ِگردآورنــدۀ  ــون،  َحّسُ ــد  ُمَحّمَ شــیخ  
کتــاِب َعّلَمة الِعراق الّدکتور ُحَســین 
لِکتــاِب  َمُتــُه  ُمَقّدِ و  َمْحفــوظ  َعلــی 
الکافی، خــود از ُزمرۀ ُمجازیِن َمرحوِم 
ّیاِم 

َ
دکتــر َمحفــوظ اســت و در ُقــم در أ

ُکنگــرۀ جهانــِی هزارۀ شــیِخ  ــزارِی 
ُ
برگ

َس اهلُل ُروَحــُه الَعزیز - )به 
َ

ُمفیــد - َقــّد
کــرده  یافــت  ســاِل 1413 هـــ. ق.(، از آن َفقیــد ِإجــازۀ ِروایــِت َحدیــث در

است. )نگر: ص 6 و 12 و 41(.25

ت، جویــا جهانَبخش - َعَفا  کتاب و ُســّنَ َکمیْن خادِم  ِر این ُســطور،  ُمَحّرِ
گرچه َشَرِف دیدار و ِاسِتفاضۀ ُحضوری از َمحَضِر ُاستاِد  اهلُل َعْنه! - نیز، ا
مــه دکتــر ُحَســْین َعلــی َمْحفــوظ را نیافــت، از آن بــزرگ ِإجــازۀ 

ّ
َفقیــد، َعل

ه - داَم 
ّ
ِجل

َ
که ُاستاِد َفقید به واِسطۀ َبعِض أ یافت داشــته است  ِروایتی در

حواِل 
َ
کنون، ِبنا بر آنچه از أ ه - براَیش به اصفهان روانه فرموده بود و ا

ُ
ِإجلل

آن َبرَفرازندۀ راَیِت ِإجاَزت و ِاســتجاَزت َشــنیده و خوانده اســت، خویش 
مه دکتر ُحَســْین َعلی 

ّ
را َمــأذون می پنــداَرد تــا ایــن دو بیــت را در َحــّقِ عل

ُکَند: َمْحفوظ ِإنشاد 

َجَواِرحــُه َتْبــَرْح  ــْم 
َ
ل َباَبــَک  َزاَر   َمــْن 

ِمَنــِن ِمــْن  ْیــَت 
َ
ْول

َ
أ مــا  َحاِدیــَث 

َ
أ ی  َتــْرِو

ــٍة
َ
ِصل َعــْن   

ُ
َکــّف

ْ
ال َو  ٍة،  ُقــّرَ َعــْن  َعْیــُن 

ْ
 َفال

ــمُع َعــْن َحَســِن 26  َقلــُب َعــْن َجاِبــٍر، َو الّسَ
ْ
َو ال

25. َمرحــوِم دکتــر َمْحفــوظ، در آن زمــان، َرئیــِس َهیَئــِت ِعراقــِی شــرکْت ُکننده در ُکنگرۀ شــیِخ ُمفید 
َمحسوب می ُشد )نگر: ص 12(.

تهاِی شــاه َولی اهلِل  26 . ایــن دو بیــت را نــّواب ِصّدیــق َحَســن خان در ضمِن معّرفــِی خدمات و َفّعالّیَ
ِدهلوی )114 - 1176 هـ. ق.( در حیطۀ علِم حدیث ُسروده است.

یاِن حدیث به چشــم  ه« و »جاِبر« و »َحَســن« در میان راو
َ
شــایاِن یادآوری اســت که نامهاِی »ُقّره« و »ِصل

طــِف دوَچنــداِن آرایه و ِإیهامی که َســراَینده در کار کرده اســت، َهمیــن جا خودِنمائی 
ُ
مــی خــوَرد )و ل

می ُکَند(.

از  َنغــز  بیاتــی 
َ
أ بــه  بــا استشــهادی َظریــف  َمْحفــوظ  َعلــی  دکتــر ُحَســْین 

ی24  بوالَحَسن َعلّی بِن محّمد بِن ثابِت َخوالنی، معروف به: َحّداِد َمهَدو
َ
أ

زیر باَشــند، 
ُ
گ کتابهاشــان نا هــِل ِعلم از ُفــروِش 

َ
کــه وقتی أ یــادآور می شــود 

یاع« )روزگاِر َتباهی( اســت و بُدُرســت ُهشــدار می ِدَهد 
َ

زمــان، »َزَمن الّض
که: آری!، روزگاِر ما، »روزگاِر َتباهی« است!!  )نگر: ص 26(.

آن بیتها از این قرار است:

َصْفَحــًة  ْبــَدْت 
َ
أ َو  ــْت، 

َ
 قال

الِقَنــاِع: َتْحــِت  ِمــن  ــْمِس 
َ

َکالّش

آ َوْهــَی  فاِتــَر، 
َ

الّد  ِبْعــَت 
َمَتــاِع

ْ
ال ِمــَن  ُیَبــاُع  َمــا  ِخــُر 

ــٰی
َ
َعل َیــِدی  َو  َجْبُتهــا، 

َ
 َفأ

ِباْنِقَطــاِع: ــْت  َهّمَ َو  َکِبــِدی، 

یــــ
َ
َرأ ِمّمـــا  َتْعَجِبــی   

َ
 ال

َیــاِع!
َ

الّض َزَمــِن  فــی  َفَنْحــُن  ــــِت، 

کتابخانۀ بازمانده از شــادروان دکتر ُحَســْین َعلی َمْحفوظ، شــاِمِل ُحدوِد 
کتــاب بــه زبــاِن َعَربــی، و 7000 بــه زبــاِن فارســی، و  کتــاب )15000   25000
ُکردی  ه )به زبانهاِی َعَربی و فارســی و 

ّ
الباقــی بــه دیگر زبانهــا( و 500 َمَجل

فاِت 
َّ
نساب و َهمُچنین دستنویِس مؤل

َ
راِت أ و...( و مجموعه ای از ُمَشــّجَ

ی بر بعضی  خوِد َمرحوِم دکتر َمحفوظ و دیگر نوشــتارها و یادداشــتهاِی و
َدبّیات 

َ
یخ و أ کتابهاِی تار کتابهاِی این َمجموعه،  کتابهاســت. بیشترینۀ 

کتابهاِی دیگر  کریم اســت و در مرتبۀ سَپســین،  و فرهنگ ها و علوِم قرآِن 
عرصه هــاِی دانــش و معرفــت. ُنســخه هاِی خّطــی، در ایــن مجموعــه، 
که گذشت - َمجموعۀ َنفیِس ُنَسِخ خّطِی  َانَدْکُشمار است؛ زیرا - ُچنان 
ی - در حکومِت پیشــیِن ِعراق -  کتابخانــۀ آن َمرحوم، در زماِن َحیاِت و

گردید! )نگر: ص 29 و 5 و 6(.   چپاول 

برفرازندۀ راَیِت ِإجاَزت و ِاستجاَزت
شــادروان دکتــر ُحَســین َعلــی َمْحفوظ، از همــان زماِن ُخــردی به حدیِث 
َشــریف و ُعلوِم َحدیث اهِتمام و عنایتی ویژه داشــت و ُمشــتاقانه َمقولۀ 
ی  گرفــت. َنتیجۀ اهتماِم پیگیِر و ِروایــِت َحدیــث را از َطریِق »ِإجازه« پْی 
در این باب - در یک سوْی - ُحصوِل ِإجازاِت ِروایتی بود که از َدهها َتن از 
م 

َ
ثان و َفقیهان و داِنشوراِن شیعی و غیِر شیعی در َشرق و غرِب عال ُمَحّدِ

ّیه، روســّیه، َعَربســتاِن  بنان، َمغِرب، ســور
ُ
کرد: در ِعراق، ایران، ل یافت  در

رســانی، یاقوِت َحَموی، در ُمْعَجــم الُبْلدان )َبْیروت: دار َبْیروت، 1408 
َ
24 . ایــن بیتهــا را، با اندکی ِدگ

بوالَحَســن علــّی بــِن محّمــد بــِن ثابــِت 
َ
رده اســت. أ ــة« آو هـــ. ق.، 5 / 231 و 232(، ذیــِل »الَمْهِدّیَ

ه. َخوالنی، معروف به: َحّداِد َمهَدوی، َمنسوب است به همین َشهِر َمْهدّیَ
ه در شــماِل  شــادروان دکتــر ُحَســْین َعلــی َمْحفــوظ، از َســراَیندۀ بیتها، تنها بــه عنواِن »شــاِعِر َمْهدّیَ

ِافریقّیه« یاد فرموده و به نامش َتصریحی نکرده است. 

از  بازمانــده  کتابخانــۀ 
ُحَســْین  دکتر  وان  شــادر
ُحدوِد  شاِملِ  َمْحفوظ،  َعلی 
به  کتاب   15000( کتاب   25000
زباِن  به   7000 و  َعَربــی،  زباِن 
دیگر  به  الباقی  و  فارســی، 
)به  َمَجّلــه   500 و  زبانهــا( 
و  فارســی  و  َعَربی  زبانهاِی 
از  مجموعه ای  و  و...(  ُکردی 
راِت أَنساب و َهمُچنین  ُمَشجَّ
خوِد  فاِت  مؤلَّ دســتنویِس 
َمرحوِم دکتر َمحفوظ و دیگر 
یادداشتهاِی  و  نوشــتارها 
کتابهاســت. بعضی  بر  وی 

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش
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نقد و برریسکتاب

که پیش  کسانی  از براِی زنده یاد  ُاستاد دکتر ُحَسْین َعلی َمْحفوظ و همۀ 
ِت َمرحومه«  ّمَ

ُ
یِث َمکتــوِب »أ از ایــن، چونــان او باِر گراِن پاســداری از َموار

َکشــیده اند،  گاهی و بیِنش و فرزانگی را بر دوش  یِج داِنش و آ و َنشــر و َترو
هی و رحمــت و ِرضوان و َبخشــایِش ناُمتناهی و از براِی 

ٰ
ُغفــراِن بیکــراِن ِإل

ّوِ هّمت و ِإخلِص 
ُ
ک، َمزیِد توفیق و ُعل ُکنونی این راِه ُدُرشــتنا َرهِســپاراِن 

ت و َبصیرِت َفزاینده خواستار می شویم.  نّیَ

مه دکتر 
ّ

رجوزه هــاِی  َمرحــوِم عل
ُ
َختــِم ُســَخِن خــود را بیتــی دو از یکــی از أ

که زباِن قال و حاِل همۀ ماست: ُحَسْین َعلی َمْحفوظ قرار می ِدَهم 

َنعَماِئــه َعلــٰی  هلِلِّ  الَحمــُد   و 
ِئــه آال ِمــن  ُهــَو  َخیــٍر   

ُ
ُکّل و 

َعــم الّنِ ئــِل  َجل َعلــٰی  حَمــُدُه 
َ
 أ

ــم« 
َ
الَقل و  »ن  و  الَعقــِل  ــِة  ِمّنَ  و 

)ص 55(.  

گرِم 1394 هـ. ش.   اصفهان / آغاِز َفصِل 

ســترده دامنی اســت و بدین اندک، 
ُ
گ َبحــِث َمْحفــوظ و ِإجــازات، َبحِث 

زاْرد.
ُ
گ َحّقِ آن را نمی توان 

مــه دکتــر ُحَســْین َعلی 
ّ

کــه َمرحــوِم َعل َمجموعــۀ ارزنــده ای را از ِإجازاتــی 
آقــاِی  اســت،  داشــته  یافــت  در عاّمــه  و  خاّصــه  ُمجیــزاِن  از  َمْحفــوظ 
َتین - زیِر ناِم ِإجازات الَعّلمة الّدکتور ُحَســْین 

َ
ّف

َ
َعبدالکریم َدّباغ، َبین الّد

گو، 1432هـ. ق.(  ِگردآورده و ِانِتشــار داده اســت )شــیکا َعلی َمْحفوظ - 
تی َعلٰی ِحَده باَید.

َ
گفت وگوی از آن را َمقال که 

کافی َشریف مقّدمۀ َمْحفوظ بر 
َمُتُه  کتــاِب َعّلَمة الِعراق الّدکتور ُحَســین َعلی َمْحفــوظ و ُمَقّدِ ِگردآورنــدۀ 
کــه َمرحــوِم دکتر َمْحفوظ در ســیَرِت شــیِخ  لِکتــاِب الکافــی، رســاله ای را 
َس اهلُل 

َ
بوَجعَفــر محّمد بِن َیعقوِب کلینی - َقّد

َ
قَدم، ِثَقة اإِلســلم، أ

َ
َجلیِل أ

می کرده و در مقّدمۀ کتاِب َشریِف 
َ
ُروَحُه العزیز -، به ساِل 1374 هـ. ق. َقل

کافــی بارهــا چــاپ و باْزچاپ گردیده اســت، به ِمصداِق »ُهَو الِمســُک َما 
کتاب )ص 75 - 136( ساخته. ُع«،27 پیوسِت این  رَتُه َیَتَضّوَ َکّرَ

گرچه در سالهاِی دور و پیش از َطبع وَنشِر بسیاری  رســالۀ مورِد ِإشــارت، ا
ّملت و تحقیقات و 

َ
گســترِش تأ از منابِع ســودمند در این باب و َبســط و 

کنون، چند  م آمــده و از آن روزگار تا 
َ
تدقیقــاِت بیشــتر در این زمینه، به َقل

َتْکنگارِی نســبًة َمبســوط و تخصی نیز در این موضوع پدید آمده و انتشار 
یافته اســت، َهمُچنان خواندنی و بهره ُجســتنی و نموداِر َســَعِت اّطلع و 

ِی ُستودنِی نویسندۀ آن به شمار می َرَود. ُکنجکاو ع و  سترۀ تتّبُ
ُ
گ

کــه در حــّقِ او و ناِظــر به َهمین ِرســالۀ َعزیــزۀ َوجیــزه اش، بیِت  َسزاســت 
که ُسرود: باَخرزی را َبرخوانیم 

َهــٰی  الّنُ هــِل 
َ
أ ِعنــَد  ِبَمْیــٍت  یــَس 

َ
 ل

آثــاِرِه! َبعــَض  ٰهــذا  کاَن  َمــْن 

رجامین
َ
ُسَخِن ف

ه - خاِضعانه می خوانیم و در پیشگاِه باَعَظَمِت او، 
ُ
 َجلل

َ
خداْی را - َجّل

یِخ دعوت و ِإصلح، َندوی، َترَجمۀ دامنی، زاِهدان، 5 / 246. از براِی این دو بیت، نگر: تار
ِت ُدُوِم بیتی اســت زبانَزد از َجناِب َمهیاِر دْیلمی، شــاِعِر 

َ
27 . این عبارت که ُحکِم َمَثِل ســاِئر یافته، ل

َبردسِت َسده هاِی چهارم و َپنُجِم هجری  - ِرضواُن اهلِل َتعالٰی  ایرانِی شیعِی واالَمقام  و َعَربی َسراِی َز
ْیه -؛ از این قرار:

َ
َعل

ِذْکــَرُه  
َ

ِإّن َنــا 
َ
ل نْعَمــاٍن  ِذْکــَر  ِعــْد 

َ
ُعأ َیَتَضــّوَ ْرَتــُه  َکّرَ مــا  ِمْســُک 

ْ
ال ُهــو 

واِهد - روِی  »نْعَمان« را در این بیت غاِلًبا »ُنْعَمان« )به پیِش نون( خوانده اند )از ُجمله در: جاِمع الّشَ
ــریف ] الردکانــّی [، تصحیح  ــواِهد«! -، المولی محّمد باقر الّشَ جلــد و صفحــۀ ِعنــوان: »الجاِمع الّشَ
ــد -، ط: 1، اصبهان - بــا همکارِی ؟: 

َّ
د َمحمــود المیرِهنــدی، 3 ج - در یــک ُمَجل ّیِ ــّسَ و َنشــر: ]الـــ [ـ 

ــی الّظاِهــر)از 
َ
زآبــادی ُقــم -، 1380  هـــ. ق.، 1 / 128 (؛ لیــک َضبــِط َصحیــِح آن، َعل انتشــاراِت فیرو

حَمِد َمهــَدوِی دامغانــی -، به 
َ
ُجملــه، نگــر: حاِصــِل أوقــات - مجموعــه ای از مقاالِت ُاســتاد دکتــر أ

ِد َســّجادی،، چ: 1، تهران: ُســروش، 1381 هـــ. ش.، ص 192 و 607؛  د َعلی محّمَ ِاهِتمــاِم: دکتــر َســّیِ
بیدّی، تحقیق: عبدالَعلیم  د ُمرَتَضی الُحَســینّی الّزَ د محّمَ ــّیِ و: تاُج الَعروس ِمن َجواِهر القاموس ، الّسَ
قاَفة و الُفنون و اآلداب، 1404  یت: الَمجِلس الَوَطنّی للّثَ حاوی، راَجَعُه: ُمصَطَفی الِحجازی، الکو الّطَ

َبِر نون(. هـ. ق. ، 21 / 429(،  »َنْعَمان« است )به َز

دکترُحَسینَعلیَمحفوظوکتابخانهاش


