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زمزمه

فانوس

باران

ســپاس خداوندی را که اگر بندگان خویش را از شــناخت ســپاس برعطاهایی
کــه ارزانــی داشــته و نعمتهــای پی در پــی که بــر مردمان تمــام گردانــده ،باز
میداشــت ،به عطاهای او دســت مییافتند بیآنکه او را بســتایند و به روزی او
دســت میگشــادند بیآنکه او را ســپاس گزارند .و اگر چنین میبود از مرزهای
آدمی بــودن ،به حــدود حیوانــی فرو مــی غلتیدنــد ،وآن گاه چنان میشــدند
کــه خداونــد در کتاب اســتوار خویش توصیف کرده اســت که آنــان جزهمانند
چارپایان نیســتند ،بلکه از آنان نیز گمراهترند .و سپاس خداوند را که خویش را
به ما شناساند و سپاسگزاری از خود را به ما الهام فرمود و بر ما ،درهایی از دانایی
به پروردگاری خویش گشــود و در یکرنگی خلوص نسبت به یگانگی خود ،ما را
رهنمون شد و از انکار و دودلی در دینش برکنار داشت .سپاسی که باآن در میان
سپاســگزارانش زندگی کنیم وبا آن از پیشــگامان راه خشنودی وبخشایش وی،
پیشی جوئیم.
ëëصحیفه سجادیه ،نیایش نخست ،ترجمه علی موسوی گرمارودی ،صفحه ۴۱

فاطمه علوی  /شبیه آخرهای زمستان ،وقتی هنوز هوا سرد است،
اما بوی بهار کمکم به مشــام میرســد ،اول توی شلوغیهای شهر
صدای دایره و تنبک عمو نوروزها شــنیده میشــود ،همزمان در و
دیوارها پر میشوند از آگهیهای قالیشویی ،پنجرهها رو به سرمای
زمستان باز میشوند برای لکهگیری ،ترافیک بیشتر میشود ،انگار
آب افتاده باشد توی خانه مورچهها ،همه توی کوچه و خیاباناند،
هر کس دنبال کاری یا خریدی ...هنوز زمســتان اســت ،اما نســیم
بهار مثل خون تــازه ،دویده توی رگهای زندگی و فصلی ســاخته
که نه اســمش زمســتان اســت ،نه بهار .شــبیه این روزهای تقویم
شمســی ،این روزهای تقویــم قمری اســت! هنــوز جمادیالثانی
اســت ،اما حال و هــوای فصل بهار معنویت را میشــود از همین
جا حــس کرد .بهــار معنویت با ماههــای «رجب»« ،شــعبان» و
«رمضان» پیش روی ماســت .رجب بــالیلةالرغایب و اعتکاف،

شــعبان بــا والدتهــای معنــادارش ،بعد تا چشــم به هــم بزنیم
رمضان! بهــار معنوی نزدیک اســت ،فصل ،فصــل تکاپوی بهار
است .فصل نفحات! این بود که رسول خدا فرمود «ان لربکم فی
ایــام دهرکم نفحات اال فتعرضوا لها * ».نفحهها گاهی نســیمهای
بهاری هســتند که از سرشــاخههای خشــک میگذرند و بیدارشــان
میکنند ،گاهی روزها و ماههایی هســتند که به سراغ آدمها میآیند
تا دستی به دلشان بکشــند .بهار نزدیک است ،خیلی نزدیک ،باید
بلند شــویم ،تکانی به خودمان بدهیم ،کمر صاف کنیم ،ســرهامان
را بگیریم باال ،اجازه دهیم نفحه رجب نوازشــمان کند ،با شــعبان
دست به دستمان کنند ،برسانندمان به رمضان!
* پیامبــر اســام (صلــیاهلل علیه و آلــه) فرمــود :در ایــام زندگی
شــما ،اوقات و فرصتهای مناســبی را خداوند در اختیارتان قرار
میدهد ،بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید.

بدان که حمد یا بر دیدار نعمت اســت یا بر دیدار منعم ،آنچه بر دیدار نعمت
است :طاعتویبهکار بردنوشکررا برمیان بستن،تاامروزدرنعمتبیفزاید
و فردا به بهشــت رســاند .مدار روش دینداران به این دو رکن اســت :نخست
آراســتن نفس به عبادت بیریا و طاعت بینفاق و دیگری پیراستن و پاک نگاه
داشتن نفس از شرک و فســاد و تکیه نکردن بر حول و قوت خود ،آراستن نفس
اشــارت اســت به آنچه میباید کرد در شــرع و پیراستن اشــارت است به آنچه
مینباید کرد در شرع« .ایاک نعبد» توحید محض است که خداوندی را خدای
یگانه سزاوار ،چه او معبود بیهمتا و یگانه یکتاست و «ایاک نستعین» اشارت
اســت به معرفت عارفان واصل این معرفت آن اســت که حق جل جالله را
به هســتی و یکتایی بشناسی ،ســپس به توانایی و دانایی ،که توحید بنای اسالم
است و معرفت بنای ایمان ،راهشناسی نخستین به دیدن تدبیر صانع و دیگری
به دیدار حکمت او است.
ëëتفسیر ادبی عرفانی قرآن مجید اثر خواجه عبداهلل انصاری صفحه 4

معرفی پژوهشکده زن و خانواده

بازشناسی اولویتها با نگاه آینده نگر
دفتــر مطالعــات و
تحقیقــات زنــان»
بهعنــوان مرکــزی
پژوهشــی ،توســط
فائزه طباطبایی مرکــز مدیریــت
کتابدار
حوزههــای علمیــه
خواهــران در ســال
 1377تأســیس گردیــد .در ســال  1391بهدلیــل
گســتردهشــدن حجــم فعالیتهــای علمــی-
پژوهشــی و توســعه دفتر ،این دفتر از سوی مرکز
مدیریت حوزههای علمیه خواهــران ،به «مرکز
تحقیقــات زن و خانــواده» تغییــر نــام یافت .در
ســال  1399شــورای اعطای مجوزهــا و امتیازات
علمی ،ارتقــای مرکز تحقیقــات زن و خانواده را
بــه «پژوهشــکده زن و خانــواده» مصــوب نمود.
«پژوهشکده زن و خانواده» اولین واحد پژوهشی
رسمی حوزوی است که براساس مصوبه شورای
عالی انقالب فرهنگی و شــورای عالی حوزههای
علمیه ،مرجع رســمیت بخشــیدن به نهادهای
پژوهشــی حوزوی است .این پژوهشکده با هدف
تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن
و خانواده ،تعمیق پژوهشها و کارشناســیهای
دینــی و پاســخگویی به نیازهای تئوریــک و دفاع
از مرزهای اعتقادی در این حوزه تأســیس شــده
است.
اهم مأموریتهای این مرکز عبارتند از:
 تولیــد و بازتولید دانش و مفاهیم معطوفبــه اعتــای جایــگاه زنــان و خانــواده در ابعــاد
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی.
 تربیــت و توانمندســازی منابــع انســانی ازطریق مشارکت همافزا با جامعه هدف.
 پشــتیبانی از مطالعــات و پژوهشهــایاسالمی حوزه زن و خانواده.
 ارائه خدمات کارشناسی به جامعه هدف.پژوهشکده برای تحقق رسالت خود بر حفظ
و تقویــت توانمندیها و ویژگیهــای متمایزش
بویژه خاســتگاه حوزوی خود تأکیــد میورزد و بر
بازشناسی مداوم اولویتها با نگاه آیندهنگر ،در
راستای احیای تمدن نوین اسالمی اهتمام ویژه
دارد.
ëëکالنفعالیتهایپژوهشکدهزنانوخانواده
-1خدماتپژوهشی
به منظور دسترسی سریع و آسان محققان به
منابع پژوهشی و با هدف ایجاد مرجعی کامل از
منابــع اطالعاتی حــوزه زنان و خانــواده ،با ایجاد
کتابخانــه تخصصــی در حــوزه مطالعــات زن و
خانواده ،بانک اطالعات علمی شامل مقاالت و
پایاننامههاوکتابشناسیونیزارائهمشاورههای
کارشناســی ،خدمــات پژوهشــی مناســبی را بــه
پژوهشگران و محققان ارائه میدهد.
کتابخانــه تخصصــی :کتابخانــه تخصصــی
قــم با بیــش از  7هزار عنــوان و  10هزار نســخه و
کتابخانــه تخصصی تهــران با  5هزار عنــوان و 7
هزار و  500نســخه کتاب تخصصــی در حوزه زن
و خانواده به زبانهای فارســی ،عربی و انگلیسی
و بیش از  300پایاننامه و هزاران برگ از اســناد،
از جامعتریــن منابــع علمــی مربوط به مســائل
زنان در کشــور اســت کــه پژوهشــگران را در ارائه
پژوهشهــای پرمحتــوا و روزآمــد یــاری میکند.
بانــک اطالعات علمــی :بانک جامــع اطالعات
علمی از سال  1389در دستور کار مرکز تحقیقات
زن و خانواده قرار گرفت و در سال  1391بهصورت
آزمایشی در سایت مرکز راهاندازی شد.موسوعه
ریحانــه که مجموعه آیــات و روایات حــوزه زن و
خانواده اســت نیــز در ایــن بانک قابل اســتفاده
برای کاربران است.از جمله قسمتهای تدوین
شــده این بانک ،اصول فقه زن و خانواده شــامل
کلیه اصول فقهی مرتبط با موضوع زن و خانواده
اســت کــه بــه تفکیــک موضوعــات و قاعدههــا
ازجمله قاعدة االمکان ،الحرام الیفســدالحالل،
الضمان فــی فوات البضــع ،ان الحــرام الیحلل
الحــرام و قاعــدة الفــراش و ...از کتــب و منابــع
گوناگون به همراه آدرس و ذکر منبع جمعآوری
و بارگذاری شده است.
الزم به ذکر است که محتوای بانک اطالعات
علمی به طور مداوم روزآمد میشــود و مقاالت
و پایاننامهها و گفتوگوهای جدید علمی به آن
یگردد.
اضافهم 
مشاورههایعلمیکارشناسی:مرکزتحقیقات
زن و خانواده در راستای عمقبخشی به فعالیت
دانشــجویان و مؤسسات و نهادهای خصوصی و
دولتی ،اقدام به ارائه مشــاورههای کارشناســی و
پژوهشی کرده است .بهعنوان مثال در این مرکز

از ســال  89تاکنون 90 ،مشاوره برای دانشجویان
ثبت شده است.
.2خدماتآموزشی
گــروه خدمــات آموزشــی زیــر نظــر معاونت
ترویــج و همکاریهــای علمی با هــدف پرورش
خواهران تحصیلکرده حوزه و دانشگاه در اموری
همچــون :گــردآوری مطالــب ،مستندســازی،
تنظیم و تدوین مقاالت ،شرکت در فعالیتهای
تبلیغی و ارتباطی مرکز و  ...نیز پاسخگویی به نیاز
و تقاضای عالقهمندان به مباحث زنان در حوزه
دین بــا ارائــه مشــاورههای آموزشــی ،همچنین
شناســایی و پــرورش نیروهــای کارآمــد مــرد بــه
منظــور تکمیــل کادر علمــی و پژوهشــی مرکــز
مشغولفعالیتاست.
.3ارتباطاتعلمیوبینالمللی
در راســتای تعامــل بــا جامعــه علمــی و
کارشناسان و نهادهای تصمیمساز و سیاستگذار
داخلی و خارجی ،مرکز تحقیقات زن و خانواده با
توجه به ظرفیت کارشناســی موجود ضمن ارائه
یافتههــای پژوهشــی در مجامع علمــی ،حضور
فعــال در کنفرانسها ،میزگردها و همایشهای
علمــی را دنبــال کــرده اســت.بهعنوان مثــال
میتــوان بــه برگــزاری نشســتهای مختلــف با
نهادها و مؤسســات تصمیمســاز داخل کشــور و
نیــز حضــور کارشناســان دفتــر در کنفرانسها و
نشســتهای برگــزار شــده در کشــورهای ایتالیا،
لبنــان ،ســوریه ،ترکیه ،اتریــش ،تونــس ،امریکا،
آلمان ،عراق و اندونزی اشاره کرد.
.4پرتال
پرتــال مرکز تحقیقــات زن و خانــواده جهت
اطالعرســانی برنامههــا و فعالیتهــای مرکــز
راهاندازی شــده است .انتشار آثار و دستاوردهای
علمــی ،مدیریــت و ســاماندهی فرایندهــای
پژوهشی-آموزشــی مرکــز ،تســهیل دسترســی
پژوهشــگران بــه محتــوای علمــی -تخصصی و
همکاریهای علمی -پژوهشی در راستای ایجاد
بستر همافزایی فکری و فراهمسازی و برپاسازی
ی تخصصی زن و خانــواده از جمله
شــبکه علم 
اهداف این پرتال است.
اخبــار علمــی ،پژوهشــی :در ایــن بخــش ازپرتال ،اخبار کلیه فعالیتهایی که توســط مرکز
انجام شده است روی این قسمت جهت اطالع
مخاطبانقرارمیگیرد.
کتابخانــه تخصصــی :ایــن بخــش از پرتالجهــت دسترســی اینترنتــی پژوهشــگران بــه
اطالعــات کتابشــناختی منابــع و منشــورات
موجود در کتابخانههــای تخصصی مرکز در قم
و تهــران ،درخواســت عضویــت و امانــت منابع
موجــود در مراکــز قــم و تهــران راهاندازی شــده
است.
بانک اطالعات علمی :ایــن بخش از پرتالحاوی مشخصات ،چکیده و متن بیش از  17هزار
مقالــه 300 ،پایاننامه (حوزوی و دانشــگاهی) و
 200مصاحبــه علمی-تخصصی در حــوزه زن و
خانواده طراحی گردیده است.
نشســتهای تخصصی :این بخش شاملآرشــیو زمانبندی شــده همایشها ،نشســتها،
هماندیشیها ،ســخنرانیها و کرسیهای برگزار
شــده در مرکز ،همراه با گزارش متنی و تصویری
آنهاست.
نشــریات علمی :بخش نشــریات به منظورنمایهسازی نشریات علمی -پژوهشی و ترویجی
مرکز در فضای اینترنت و امکاناتی از قبیل ارسال
و پیگیری مقاله برای نشریات و اشتراک نشریات
مرکز ایجاد شده است.
خدماتآموزشی :این بخش از پرتال جهتامکان ثبتنام و شرکت متقاضیان در دورههای
آموزشــی کوتاهمــدت مرکــز ،مدیریــت خدمات
آموزشــی شــرکتکنندگان و برگــزاری دورههای
آموزشــی غیرحضــوری و مجــازی مرکــز اســت.
همچنین معرفی سیر مطالعاتی و ارائه دروس
آموزشــی از دیگــر خدمــات این بخش اســت.به
منظور توســعه خدمات پژوهشــی و کارشناسی؛
مرکز تحقیقات زن و خانواده ،تأســیس و توسعه
واحد تهــران را مورد توجه قــرار داد .این واحد با
داشتن کتابخانه تخصصی ،انجام فعالیتهای
علمی ،ارائه مشــاوره بــه دانشپژوهان در انجام
پروژهها و پایاننامه ،بخشی از نیاز جامعه علمی
کشور را در حوزه زن و خانواده در پایتخت تأمین
میکند .برگزاری کارگاههای تخصصی ،دورههای
آموزشی ،نشستهای علمی و توسعه مشاورهها
از مهمتریــن رویکردهای فعالیتــی این واحد در
سال آتی است.

نگاهی به مجاهدت های عالمه محدث نوری

احیاگر میراث تشیع

 27جمــادی
الثانــی صــد و
بیست و سومین
ســالروز رحلــت
حسن طالعی
بز ر گمــر د ی
دین پژوه
اســت که از دیار
نــور (دراســتان
مازنــدران) برآمــد و پــس از  66ســال
تــاش خالصانــه و صادقانــه در آســتان
خاندان نور ،در نجف ،دیار امام هدایت
فــرود آمد و در همان دیار ،ســر بر خاک
نهاد و خوش آرمید .بدین ســان خوانی
از دانــش و حکمــت بــرای آینــدگان بــر
جــای نهــاد ،جــان بر ســر آرمــان نهاد و
جاودانه شد.
ëëشرح حال خودنوشت
میرزا حســین نوری طبرســی مشهور
به محــدث نــوری ( 1254 -1320ق) در
ســن شصت سالگی (سال  1314قمری)
پس از اتمام کتاب مســتدرک الوســائل،
شــرح حالی مختصــر برای خود نوشــته
کــه معتبرترین گــزارش از زندگــی پربار
اوست .اومی نویسد:
«در روز  18شــوال سال  1254در قریه
«یالو» از روســتاهای شــهر نور مازندران
متولــد شــدم .در حالی که هشــت ســال
داشتم ،پدرم درگذشت.
سالها بدون مربی ماندم ،تا آنکه به
حدود ســن بلوغ رســیدم .در این زمان،
خــدای تعالــی نعمــت مالزمــت عالم
جلیــل ،فقیــه زاهــد ،ورع نبیــل ،مولــی
محمدعلــی بــن آقــا زیــن العابدین بن
موسی رضا محالتی را به من عطا فرمود
(پــس از آن بــه تهــران رفتــم و به شــیخ
عبدالرحیــم بروجردی پیوســتم) .و با او
(شــیخ عبدالرحیم بروجردی) در ســال
 1273بــه عراق مهاجرت کردم .ســپس
او بازگشــت و مــن حــدود چهار ســال در
نجف ماندم .بعد به دلیل تشــتت امور،
بــه ایران مســافرت کــردم و بــار دیگر در
سال  1278به عراق بازگشتم.
مالزمــت حضــور عالم نحریــر ،فقیه
جامــع شــیخ عبدالحســین تهرانــی
را برگزیــدم .او ،اول کســی اســت کــه
بــه مــن اجــازه داد بــا او زمانــی در کربال
باشم و سپس دو سال در کاظمین بودم.
در ســال  ،1280خــدای تعالی زیارت
خانــه خــودش را بــه مــن روزی فرمــود.
ســپس بــه نجــف بازگشــتم.چند مــاه
انــدک ،به مجلس بحث شــیخ مرتضی
انصاری درآمدم تا درگذشت.
آنگاه در سال  1284به ایران بازگشتم
و در آن ســال بــه زیــارت حضــرت رضــا
علیــه الســام مشــرف شــدم .بــار دیگر
در ســال  1286به عراق بازگشــتم که در
آن ســال استادم عالمه شــیخ العراقین
تهرانی درگذشــت .بار دیگر به سفر حج
رفتــم و به نجف بازگشــتم و چند ســالی
مانــدم ،تــا آنکــه همزمــان بــا مهاجرت
میرزا ســید محمدحسن شیرازی ،تقدیر
در همراهــی او ،بــا من مســاعدت کرد و
ســالهایی بــا او گذراندم .برای ســومین
بــار ،توفیق حج برایم نصیب شــد .پس
از بازگشــت ،در ســال  1297بــه ایــران
ســفر کــردم و برای دومین بــار به زیارت
مشــهدالرضا علیه السالم مشرف شدم.
در ســال  1299نیز بــرای چهارمین بار به
حج مشرف شدم و به سامرا بازگشتم تا
سال  1314در آنجا ماندم.
در ایــن مــدت ،قســمت زیــادی از
عمــرم ،در ســفرها و خلــوت کــردن بــا
علمــای اخیــار گذشــته و بــا ایــن همــه،
خدای تعالــی در خالل این زمان ،جمع
اخبــار پراکنده و نظم متفرقات آثار را به
من روزی فرمود».
ëëویژگیهای محدث نوری و آثار او
 .1تهیه کردن ،شــناختن و شناساندن

متون قدیم شیعه و مؤلفان آنها.
 .2استنســاج و ترویــج و نشــر آنها ،به
کمک شاگردانی که تربیت کرده بود.
 .3حداکثــر اســتفاده از چــاپ کــه در
آن روز ،صنعــت نوپایی بود ،برای نشــر
مواریث شیعی.
 .4عمل بــه مضامین احادیث تا حد
امــکان و احیــای احادیث بدیــن روش و
نمونــه بارز برای دعوت و تبلیغ به عمل
نه به زبان.
 .5تربیــت بزرگمردانی که تمام عمر
خــود را در خدمت علوم اهــل بیت(ع)
بگذرانند.
 .6القــای روح عبودیــت ،خضــوع و
همــت و تــاش و اخــاص و پشــتکار و
ابتــکار در میــان شــاگردان و معاصــران
خود.
 .7تشــویق بزرگمــردان شــیعه بــه
خدمــات علمــی و تبلیغــی و فراهــم
آوردن امکانات مناسب برای آنان.
 .8توجــه خود و توجــه دادن دیگران
به حفظ حریم امامت و ضرورت آن.
 .9توجــه و عنایــت بــه والیت مطلقه
الهیــه و انتظــار حضرت مهــدی ارواحنا
فداه و توجه دادن دیگران به این مهم.
 .10احیای سامرا ،حرم عسکریین(ع)
و مطلع خورشید مهدوی به عنوان یکی
از مراکز مهم شیعه.
 .11همــکاری مؤثــر در اداره امــور
شیعیان به زعامت مرجع بزرگ شیعه،
مرجــع مجــدد ،میــرزا محمدحســن
شیرازی و مشاورت معظم له.
 .12امــر به معروف و نهی از منکر ،در
حــد امکانات به تمام طبقــات از عالم و
عامــی ،در زمینههــای مختلــف علمی،
اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی.
 .13جلوگیــری از ورود اعوجاجــات و
انحرافات فرهنگی در اذهان نسل جوان
و مقابلــه بــا تهاجــم فرهنــگ بیگانگان
برای منحرف کردن مسلمانان.
 .14کوشــش و جهــد بلیــغ در راه
قطــع ارتباطــات اســتعماری بیگانــگان
و مجاهــدت در راه اســتقالل مــادی و
معنوی شــیعیان و تشــویق تجار و کسبه
و علمــا و عمــوم طبقــات مــردم در این
راستا.
 .15تألیــف و تصنیــف کتابهــای
فراوان در ســطوح مختلــف تخصصی و
عمومی به زبانهای عربی و فارسی.
 .16شــناخت درســت و دقیق زمان و
در نتیجه توجــه به رفع نیازها و پر کردن
خألهــا در زمــان خــاص خــود ،چــه در
تألیفــات و چه در آثاری که امر به تألیف
آنها کرد.
ëëکتاب شناسی آثار
آثــار محــدث نــوری فــراوان و متنوع
و مبتکرانــه اســت کــه بررســی و حتــی
معرفــی مختصــر آنها فرصت مبســوط
میخواهــد .در ایــن نوشــتار بــه معرفی
بســیار کوتاه پارهای از آنها اکتفا میشود
که با تقسیم موضوعی بیان میشود.
حدیث
 .1مســتدرک الوســائل (عربی،
تألیف :جلــد اول 29 :ربیــعاالول ،1305
آخرین مجلــد ،1313 :ســامرا) .دورهای
کامــل در احادیــث فقهــی ،مهمتریــن
کتاب محدث نوری شــامل یــک خاتمه
در  9جلد که در شمار معتبرترین منابع
درباره شناخت راویان حدیث و عالمان
شیعی است.
آقا بزرگ تهرانی براساس این کتاب،
اســتاد خــود محــدث نــوری را پیشــوای
دانشــمندان علــم حدیــث و رجــال در
دوره جدید ،تالی ثقة اإلســام (کلینی)،
ســومین نفر بعد از مجلســی اول (مولی
محمــد تقــی) و مجلســی دوم (مولــی
محمــد باقــر) میدانــد( .آقابــزرگ،
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االولــی  .)1292کتــاب در چهــار جلد به
آداب شرعی و مسائل مربوط به خواب
میپــردازد .از جملــه وظایــف مــردم
نســبت به یکدیگر که هر کســی پیش از
خوابیدن باید ببیند کــه آیا  103وظیفه
را که نسبت به دیگران برعهده داشته،
انجام داده اســت یا نه .ترجمه فارسی
کتاب نیز منتشر شده است.
شــرح حال اصحاب و علمای
شیعه
 .16نفس الرحمان فی فضائل سلمان
(عربــی 23 ،مــاه رمضــان .)1283
شــرح حــال جنــاب ســلمان فارســی و
رویدادهــای مرتبــط بــا او .بهتریــن و
جامعتریــن کتاب دربــاره این صحابی
بزرگ به شمار است.
 .17خاتمــة المســتدرک (عربــی،
 10ربیــع الثانــی  .)1319کتابــی مرجــع
در بــاره شــناخت دانشــوران شــیعه و
کتابهایشــان و ارزیابــی اعتبــار ایــن
کتابهــا .محــدث نــوری پــس از اینکه
کتــاب مســتدرک الوســائل را در ســال
 1313بــه پایــان بــرد ،بــرای تکمیل کار
خود این دانشــنامه را نوشــت تــا اعتبار
منابــع آن را نشــان دهــد .لــذا بــا ورود
در مباحــث دقیــق رجالــی و تاریخــی
و کتابشناســی «خاتمــة المســتدرک»
فراهــم آمــد و بــا تحقیــق مؤسســة آل
البیت منتشر شده است.
ایــن کتــاب یکــی از مهمتریــن
منابــع عالمــه ســید احمــد صفایــی
خوانســاری در دانشــنامه کتابشناســی
فاالستار» است.
«کش 
 .18الفیــض القدســی (عربــی16 ،
مــاه رمضــان  .)1302یکــی از بهتریــن
منابــع در مــورد عالمــه مجلســی
اســت کــه محــدث نــوری همزمــان بــا
نخســتین چــاپ بحاراالنــوار نوشــت
و بارهــا ضمیمــه بحــار منتشــر شــده
اســت .همچنین با تحقیق جناب سید
جعفر نبوی در ســال  1420به مناسبت
صدمیــن ســال رحلــت محــدث نوری
انتشــار یافت .ترجمه فارسی آن نیز به
دست جناب نبوی منتشر شده است.
 .19البــدر المشعشــع (فارســی،
ربیــع االول  .)1308در مــورد خانــدان
موســی مبرقع فرزند گرامی امام جواد
علیهالســام و دودمــان او اســت که به
ســادات رضوی مشــهورند و در مناطق
مختلف بویژه کشــمیر زندگی میکنند.
ایــن کتــاب را بــه امر میــرزای شــیرازی
نوشت.
کتاب به کوشش سید مهدی رجایی
منتشــر شــده اســت (قــم :کتابخانــه
مرعشی 1386 ،شمسی).
 .20مواقع النجوم (عربی 24 ،رجب
 .)1275نخســتین تألیف محدث نوری
که به شــکل نموداری ،بــا ابتکاری زیبا،
چندین نسل عالمان شــیعی و ارتباط
علمی آنها را نشــان میدهد .در شــمار
انتشــارات کتابخانــه مرعشــی منتشــر
شده است.
کتابهای دیگر
 .21المولودیــة (فارســی).
مجموعــه اشــعار محــدث نــوری در
مدایــح و مراثــی اهــل بیــت علیهــم
الســام .اخیراً برای نخستین بار منتشر
شــده اســت .22.فهرســت کتابهــای
کتابخانــه شــخصی خودش (فارســی،
 .)1297متن آن در مجموعه «آشــنایی
با چند نسخه خطی» چاپ شده است.
یکی از کارهای عالمان پیشــین – بویژه
آنــان که به تهیــه کتابهای ارزشــمند،
بها میدادند – نوشتن فهرستی بود که
ویژگیهای نســخههای خطی را نشــان
دهد .محدث نوری نیز چنین رسالهای
نوشــت .البتــه وصــف کتابهــای او را
شــاگردش محقق تهرانی نیــز در جای
جــای دانشــنامه الذریعه آورده اســت.
بــرای تفصیــل در مــورد آثــار محــدث
نــوری و موضوعــات آنهــا ،رجوع شــود
بــه :کتاب عالمه محدث نوری ،نوشــته
محمدحسین صفاخواه و عبدالحسین
طالعی ،ص 159 – 135
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اإلســناد المصفــی ،بــه نقــل :صفــری،
شیخ آقابزرگ ،ص .)369 - 368
شیخ محمد حســین کاشف الغطاء
مینویسد:
«کســی کــه میخواهــد خدمــات
گرامــی او بــه دیــن را ببینــد و بدانــد که
چگونه آثار کنار مانده دین و اخبار اهل
بیــت را زنــده کرده ،به کتابــی بنگرد که
ایــن روزها (حــدود  )1319توفیق اتمام
آن را یافتــه ،یعنــی مســتدرک وســائل
الشــیعه شــیخ حر عاملی کــه احادیث
معتبــر را بر آن کتاب افزوده اســت .در
پایــان آن ،دوازده مبحث مهم در باب
علوم حدیث و رجــال و درایه آورده که
هر یــک را میتوان یک کتاب دانســت.
بیشــتر ایــن مطالــب در بــاب اثبــات
صحت کتابهای کهن و اعتبار مشایخ
حدیث اســت که او بر تمــام مجتهدان
منت نهاده که باید بــدان رجوع کنند»
(کاشــف الغطــاء ،العبقــات العنبریــة،
خطــی ،بــه نقــل :احمــد حلی ،کشــف
االستار ،مقدمه ،ص .)72
 .2معالــم العبر(عربــی ،تألیــف:
 6مــاه رمضــان  )1296تکمیــل مجلــد
روضــه بحاراالنــوار (احادیــث اخالقــی
بحــار) ،ابتدا در یک جلد همراه با جلد
هفدهم قدیم بحار و اخیراً توسط عتبه
عسکریه در سامرا چاپ شده است.
دعا و زیارت
الرابعــة
 .3الصحیفــة
الســجادیة( .عربــی) .مجموعــهای از
دعاهــای امام ســجاد علیه الســام که
در ادامــه کتاب صحیفه ثالثه ســجادیه
نوشته است.
.4الصحیفة الثانیة العلویة (عربی،
تألیــف 5 :رجــب  .)1303مجموعهای
از دعاهای امیر المؤمنین علیه السالم
که در ادامه کتاب «الصحیفة العلویة»
نوشته سماهیجی بحرانی نوشت.
.5تحیة الزائر( .فارســی) .در شــمار
آخرین نوشــتارهای محــدث نوری که
در ســال  1320قمــری بــدان مشــغول
بــود .ایــن کتاب ناتمــام مانــده بود که
شــیخ عبــاس قمــی بــه امر اســتادش
بــه پایــان بــرد و چــاپ شد.بخشــی از
بــاب چهــارم ایــن کتــاب 43 ،مــورد از
آداب زیــارت ائمه معصومین علیهم
الســام را بیان مــیدارد کــه آقابزرگ
تهرانــی آن را در حــ ّد یــک رســاله
مستقل میداند.
.6سالمة المرصاد (فارسی ،تألیف:
 .)1317شــامل زیــارت عاشــورای غیــر
معروفه و اعمال مسجد کوفه که مردم
در آن زمان توجهی بدان نداشتند.
فقه
 7و  .8تقریــرات بحثهــای
میرزای شــیرازی و شــیخ العراقین ،دو
استادش که چاپ نشده است.
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تاریخ و سیره معصومین
.9میــزان الســماء در تعییــن
مولــد خاتــم االنبیــاء ،و ّ
حــل اختــاف
مربوط به آن که  12ربیع االول اســت یا
 17ربیع.
مهدویت
 .10جنــة المــأوی (عربــی،
تألیــف 13 :شــوال  .)1302تکمیل جلد
سیزدهم قدیم بحاراالنوار در باب امام
مهدی(ع) .در چاپ جدید به ضمیمه
جلد  53منتشر شده است.
 .11نجــم ثاقب (فارســی ،تألیف14 :
ذیقعــده  .)1302مشــهورترین کتــاب
فارســی محــدث نــوری و کتــاب بالینی
خانوادههای ایرانی در دهههای گذشته
که به امر میرزای شــیرازی نوشته شد و
بــا توصیــه آن بــزرگ انتشــار گســترده
یافت.
 .12کشــف االســتار(عربی ،تألیــف:
 .)1318در پاســخ به قصیــده  25بیتی
یکــی از دانشــمندان اهل تســنن که در
ر ّد عقیده مهدویت ســروده بود ،نوشته
شد.
بهترین چــاپ این کتاب بــا تحقیق
کامــل منابــع و مبتنی بر نســخه خطی
اصــل مؤلــف ،همــراه بــا مقدمههــا و
پیوســتهای عالمانــه ،توســط محقق
معاصر نجفی جناب احمدعلی مجید
حلّــی در ســال 1432ق 2011 /م بــه
بازار نشــر عرضه شد .ناشــر این چاپ،
کتابخانه حــرم ابوالفضل العباس(ع)
در کربالی معلّی است که عبدالحسین
طالعــی در مقالــهای مســتقل بــه
معرفــی آن پرداختــه اســت (نشــریه
آینه پژوهش ،شــماره  ،134تیر و مرداد
.) 1391
تذکرات اخالقی و اجتماعی
 .13کلمــه طیبه (فارســی14 ،
محــرم  .)1301برخــی از موضوعــات
آن :ضــرورت حمایــت مالــی مــردم
از اهــل علــم ،خصوصــاً آنهــا کــه رنج
ســفر میکشــیدند و بــا تحمــل غربت،
در عتبــات بــه تحصیــل دروس دینــی
اشــتغال داشــتند .متقابــاً وظایــف
اجتماعــی و اخالقی طــاب و عالمان.
در خــال آن ،احادیــث و حکایــات
اخالقــی فــراوان ،بویژه در مــورد انفاق
دارد .14 .لؤلــؤ و مرجــان (فارســی25 ،
ذیقعــده  .)1319در آداب عــزاداری
سیدالشــهدا علیــه الســام ،وظایــف
شــرعی طبقــات مختلــف در ایــن امر،
ماننــد منبری و مداح و مســتمع و بانی
و دیگــران .در ضمــن آن بــه دو آفــت
میپردازد :دروغ و ریــا .این کتاب مورد
توجه فراوان عالمان قرار گرفته اســت.
(بنگریــد :صفاخــواه و طالعــی ،عالمه
محدث نوری ،ص .)228 – 209
 .15دارالســام( .عربــی 8 ،جمادی
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