
  
  
  
  
  
  
  

ورقي از مکارم آثار*  
جويا جهانبخش  

  
با آنکه به تفاريق و با فواصل زماني معتنابه، و در اصـفهان بـدور از بـازار گـرم و پرشـور مکارماآلثار
کتاب در تهران و قم، منتشر گرديده است، از همان سالهاي نخستين انتشـار و بـا همـان دو سـه دفتـر
آغازين، پايگاه شايستة خود را در عداد منابع  و مصادر تاريخ و تراجم بـه دسـت آورده و امـروزه يکـي از
منابع اصيل و اصلي در کارهاي پژوهشي خرد و کالن ـ و از آن ميان دايرةالمعارفهاي مختلف در دست 

تأليف در ايران ـ به شمار ميآيد.  
با آن مواجه گرديده از يکسو نتيجة سـالهـا کوشـش و مکارماآلثار اين حسن قبول و پذيرفتاري که

تتبّع و جمع مواد و مطالب مؤلف فقيد آن، مورّخ محققّ  و دانشمند مدقق،ّ مرحوم ميرزا محمّد علي معلـمّ 
د علـي حبيبآبادي (ره) است، و از ديگرسو مرهون اهتمام سيدناّ االستاذ، آيتاهللا علّامه حـاج سـيّد محمـّ
روضاتي که با دقتي حيرتانگيز به تصحيح و تعليق و آمادهسازي تأليف صديق حمـيم و يـار قـديم خـود
ميکوشند. تعليقات پرمايه و باريکبينانة علّامه روضاتي ـ که خاصه در جلـدهاي اخيـر بسـط و تفصـيلي
درخور يافته ـ آکنده از فرائد و فوائد و عوائد تاريخي و کتابشناختي و تراجمنگاشتي است و به گواهي اهل 
ـ طاب ثراه ـ غالب و فائق است؛ و چرا و چگونه نباشد؟! که  نظر در ارج و بها بر متن مؤلف مرحوم معلّم 

به قول بحتري:  
فيالسؤ لکَ نَجِد فَلَم طلبنا قد

مِثال والمکارم والمَجد ددِ
پس، با آن نفاست تأليف و اين امتياز تحقيق و تعليق، اهل فن را بشارتي است که پس از چنـد سـال
 dمنتشر شد و هفت خان انتظار و انتشار را پسِ پشت مکارماآلثار انتظار و لختي تعويق و تأخير، دفتر هشتم

نهاد.  
: وفـات) ايشـان در اين دفتر بر تراجم افرادي اشتمال دارد که ـ بنا بر روش مؤلف ـ والدت (يا، احياناً
دورة پنج سالة 1286 تا 1290 هـ . ق.  واقع گرديده است. «در واقع، با گذشـتن چهـل و انـدي سـال از
1290 هــ . ق ـ 1193 تا پايـان شروع در طبع اين کتاب تا حال حاضر ، مسطورات نود و هفت سال ـ از
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در بيش از سه هزار و يکصد صفحه [و در قالب هشت جلد] چاپ و منتشر شده است»؛ «البـاقي مطالـب
يکصد و سه چهار سالي ديگر [است] که اقدام در استنساخ [آن] از مسوّدات و تحقيق و ترتيب و تهـذيب
و تکميل و طبع آن، منوط به مشيّت الهي و اعانت و امـداد غيبـي اسـت» (پيشـگفتار مصـحح)؛ و مـا از
خداوند به دعا ميخواهيم محققّ  واالمقام کتاب را چنان عمر دراز و توش و توان کـافي روزي کنـاد کـه
ـ را،  بـه روضـاتالجنـات1 هم اين تحقيق و هم ديگر تأليفها و تصحيحهاي خود ـ خاصه شـرح کبيـر

فرخي و پيروزي، به اتمام رساند؛ «و هذا دعاء للبَريهّ شامل».2  
بجاست يادآوري کنيم: مصححّ و محققّ ارجمند کتاب، از سر فروتني، از درج نام خويش بر روي جلد 
«برگـة و نيز در صفحة عنوان، تنزده ـ که رفتاري سـتايشبرانگيـز اسـت ـ ولـي از همـين رهگـذر، در
کتابشناسي کتابخانة ملي» نيز، هيچ نام و نشـاني از مصـحح و تصـحيح و تعليـق و مشـارکت علمـي او

نيست، و اين، در درازمدت، ماية ابهام و اشکال خواهد شد.  
  

معلمّ  و مکارم  
معلّم  حبيبآبادي ـ طاب ثراه ـ از واپسين حلقههاي سنّت و سلسلة تراجمنگاري مَدْرسيَ  مکارماآلثار
(classic) ي ماست؛ يادگار فرهنگي که نويسندگي در آن بيش از معاني و بيان و طبع روان و دانـش و

ادب درس، در گرو دانايي و ادب نفس و بينش متعالي و متعهد بود؛ و معلّم  حبيـبآبـادي از نخبگـان آن
فرهنگ به شمار ميرود.  

 ، معلـمّ آن گونه که راقم اين سطور از ثقات اهل اصفهان (از جمله رفيق حجـره و گرمابـه و گلسـتان
يعني علّامة روضاتي) شنيده است، آن مرحوم، مردي دينورز و عفيف و متأدب و غيور ـ و به قـول شـيخ
مکارماآلثار، گواه راستين مکارم شِيَم اوست.   اجل: «شب خيز و مولَع زهد و پرهيز» ـ بوده و اينک سطور
نمونه را، يکجا که يکي از شعراي اصفهان در غزلي ـ آن گونه که برخي شاعران ديگـر نيـز کـرده و
گفتهاند3 ـ «ترک ادب شرعي» کرده و در بيان شاعرانه نماز کردن به جانب چهرة محبوب را بر نمـاز بـه
سوي کعبة معهود ترجيح نهاده است، مرحوم معلّم پس از نقل آن غزل، نوشته: «عفـا اهللا عنـه فـي قولـه

ايّاها و عنا في کتابتنا لها!» (ص 2790).  
عيان ميدارد که نويسنده چه مايه جدّ و جهد و تتبع کـرده و بـراي ثبـت و ضـبط مکارماآلثار تصفحّ
اطالعات به اين در و آن در زده و البته خوشبختانه کمالگرايي او را ايستا و ـ به ماننـد بعـض مـدققان ـ

زمينگير نکرده است.  
مرحوم معلّم حبيبآبادي خود در بخش احـوال شـادروان حـاج ميـر سـيدعليّ جنـاب اصـفهاني (ره)  

مينويسد:  
االصـفهان «مرحوم حاج مير سيّد علي.... در سنه 1343 شروع در تأليف تاريخي براي اصفهان به نام
کرد و چند سال در آن نهايت جد و جهد را به عمل آورد، از غايت بسط و تفصيلي که مـيخواسـت در آن
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بدهد و همه چيز اصفهان را در آن بياورد، و هر روز اطالعي تازه و چيزي نو غير از روز پـيش بـه دسـت
ميآورد، انجام آن همواره به تأخير ميافتاد».  

«اين قضيه پس از زياده بر سي سال در کار تأليف بودن به تجربه و امتحان و سير در احوال رجـال و
ع و اطـالع غور در کيفيت تأليف آنان بر ما مسلم و محققّ شد که هر تأليفي را خواستند بـه منتهـاي تتبـّ
برسانند، ناتمام ميماند، و بهتر در هر تأليفي آن که آنچه براي هر کس آماده شد نوشـته و مرتـب کنـد و

معطل اين نشود که اطالعي بيشتر به دست بياورد، زيرا بدين انتظار آنها هم که دارد از ميان ميرود.  
همين تأليفاتي را که ما از برخي ميبينيم و بر آن عيب ميگيـريم کـه چـرا فـالن و فـالن را در آن
نياوردند، آنها هم ميدانستند اگر معطل آن بشوند چيزهايي به دست ميآورند، لکن آن تمام نخواهد شـد،
و بهتر همان بود که آنها کردهاند و آنچه براي ايشان فراهم بوده ترتيب داده و منتشر نمودهاند، و پـس از

آن ديگران هر چه يافتند به عنوان تکمله و تتميم بر آن بنويسند.» (ص 2843 و 2844). 4  
بـر همـين مکـارم عليالظاهر مرحوم معلّم همين هنجار را نصبالعين خويش قرار داده بوده اسـت و
منوال پديد آمده. آهسته ولي پيوسته حرکت کرده، هرگاه اطالع تازهاي يافته بـر دسـتاوردهاي پيشـينش

برافزوده، و با اين همه، شتابزدگي و بيحوصلگي به خرج نداده است.  
و امثال او، در چه حال و هوا و سـن مکارماآلثار در اينجا ميسزد نمونهاي بياوريم تا باز نمايد صاحب
و سال، با حوصلهاي تحسينبرانگيز و اهتمامي شگرف، به ثبت و ضبط آگاهيهاي رجالي و تراجمنگاشتي 

دست يازيدهاند:  
مرحوم معلّم حبيبآبادي، شرح حال «شيخ عبدالکريم جزائري» را از نوشتار مبسوط شيخ آقـا بـزرگ
درج نموده است و ـ بـه مکارم البشر، در چند صفحه به پارسي ترجمه و تلخيص کرده و در نقباء (قده) در
شرح حال صاحب عنوان [=  نقباء «... اين نکته درسآموز... است که صاحب تعبير محققّ مفضال کتاب ـ
شيخ عبدالکريم جزائري (ره)] را در نود سالگي خود تنظيم فرموده و مرحوم معلـمّ در سـن نزديـک بـه

هشتاد با حوصلهاي شگفتآور معظم آن را به پارسي رسا درآورده است.» (ص 2982).  
مرحوم معلّم،  گاه در ضمن تراجم احوال، فوائد و مطـالبي آورده اسـت کـه از حيـث بسـط و قابليـت
استقالل، ميتوان آنها را «مقاالت استطرادي»ي مکارماآلثار قلمداد کرد. نمونه را: «سادات عقيلي» (ص 
ـ 2767)؛ «انجمنهاي ادبي» (ص 2794   2760)؛ «نفس زکيه ـ رضياهللا عنه ـ و اعقاب او» (ص 2763
و 2795)؛ «خاندان فيض کاشاني» (ص 2864 به بعد)؛ «شرح نسبنامة سـيّد حسـين رويدشـتي بـا فوايـد

تاريخي فراوان» (ص 2919 به بعد)؛ و... .  
وي در طي تراجم مختلف، گهگاه به آشناييها و آمد و شـدها و نشسـت و برخاسـتهـايش اشـارت
ــر: ص 2751 و 2795 و 2810 و 2824 و 2830 و 2844 و 2889 و 2805 و 3045 و 3057)  ــوده (نگ نم
که هم معموالً از حيث وقوف بر ميزان اطالع او از کار و بار و روزگار صاحب عنـوان مغتـنم اسـت و هـم

شواهد و مطالبي براي شناخت بهتر و بيشتر سيرة فرهنگي و علمي خود او به دست ميدهد.  
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اين آشناييها و نشست و برخاست با اهل علم، منابع شفاهي و کتبي مهمي را از بـراي تراجمنگـاري
به حيطة ديد و اطالع او آورده است.  

نمونه را، مرحوم معلّم در جايهايي (ص 2797 و 2789)، از متفرقات و مسوّدات علّامه استاد جـالل-
الدّين همايي به نقل مطلب پرداخته، و چنان که پيداست (ر.ک: ص 2797) آن مرحوم را به يادداشتها و 
خوانده شده بوده است (ص  دانشمندان نامة کبير استاد همايي ـ که در آغاز، اصفهان تاريخ پيشنويسهاي

افزوده.   مکارماآلثار 2798) ـ دسترس بوده و از اين حيث بر امتيازات
در اين ميان از يکسو پارسايي علمي و امانت معلّم سخت ستودني است که حتي مرجع و منبع چـاپ
نشده و يادداشتوار را به دقت ياد ميکند، و از ديگر سو سماحت استاد همايي پديدارست که نوشـتارهاي

خود را در اختيار آن مرحوم نهاده.  
مسلماً اگر چنين سماحتها و دانشپروريها در کار نباشد، پيدايي بسياري از آثـار سـترگ علمـي بـا
مانع مواجه ميشود. تتبّع در سيرة محققانّ و نويسندگان بزرگ نشان ميدهد که هـم خـود از ايـن گونـه

سماحتها و کرامتها برخوردار بودهاند و هم در برخوردار کردن ديگران ضنتيّ نداشتهاند.  
ميخوانيم که زرکلي هر شـنبه شـب بـه کتابخانـة احمـد تيمـور پاشـا مکارم در تعليقات همين دفتر
ميرفته و نسخههاي کتب خطي او را ميديده و آنچه مورد نيازش بوده به امانت مـيبـرده و هفتـة بعـد

بازميگردانده است (ص 2887).  
األثبـات و الفهـارس فهـرس و شايد از اين مهمتر حکايت سماحت شريف عبدالحي کتّاني، صـاحب

متداول و معروف،5  است که دريغ ميدارم به عين لفظ صاحب تعليقات بازنوشته نشود:  
«... محض حقشناسي و ذکر نمونهاي از صفات عالي و کرائم اخالق، بازگو کردن اين داستان را الزم 
د عبـدالحي، بـه ميداند که اين ضعيف [يعني: علّامه روضاتي] در... ايام کوتـاه ارتبـاط بـا شـريف محمـّ
اشتغالي داشت و در مقدمة آن کتاب هـم از او يـادي کـرده اسـت، بـاري، در جامعاالنساب نخستين جلد
که سالها پيش در ديار مغرب اقصي  الجعفري النسبّ في طلعةالمشتري نامهاي از آن مرحوم سراغ کتاب

و به خط عربي مغربي چاپ شده بود، گرفتم. در پاسخ نوشت آن کتاب ناياب است: نسخه قليلـة، أو قـل:

معدومة!. چيزي نگذشت که ـ از راه غيرت و حميّت علمي و سيادت و اعانت به طالبـان علـم ـ او نسـخة
شخصي خويش را از کتابخانة معظمش برگرفته و تملک خود را بـر روي صـفحة نخسـت محـو کـرده و
 «. ذيلش چند سطري به عنوان اهدا به اين جانب نوشته و با پست به اصفهان ارسال داشت. جزاه اهللا خيراً

(ص 3097 و 3099). 6  
هـر چنـد در تراجمنگـاري مکارم بازگرديم و ناگفته نگذاريم که صاحب مکارماآلثار پdر دور نيفتيم؛ به
بـدون تنبيـه و اخطـار و هشـدار، روا بر طريقة سلف رفته، مانند بعض متقدمانّ نقل به مضمون و معنـا را
نميدانسته و از اين رو گاه پس از نقل قولي مينويسد: «انتهي بتغيير يسـير» (ص 2747 و 2829). ايـن

است.   مکارماآلثار دقت و صراحت ، از ديگر امتيازات
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خواندنيهاي دفتر هشتم  
السلف، «کتب تواريخ نفس را متفرجي نزه و متنزهيّ بديع  تجارب به قول هندوشاه نخجواني، صاحب
باشد زيرا که وقايع غريب و حوادث عجيب و اتفاقات نادر گذشتگان بداند.» 7  پس اي بسـا بـه مصـداق
«رَوحواَّ القلوب، و ابتغواُ لها طرف الحکمة، فإنها تملٌ کما تمـلٌ األبـدان»،8  بتـوان بـا جسـتن طرائـف و
خواندنيهاي مندرج در تضاعيف تراجمنامهها و تفاصيل احوال علما که «از رفتگـان تـازي و بگذشـتگان
پارس/ رانند داستان و حکايات نادره»9، راحتي به روح رسانيد، و مهمتر از آن، نکتهها آموخـت. بـيسـبب
نبود که پيشينيان در کتابهايي که براي ترويح جـان و تفـريح خـاطر خواننـدگان مـينوشـتند، يکـي از

موضوعات اصلي را، نوادر و بدائع حاالت و سخنان نامداران قلمداد ميکردند.  
به هر روي، غرائب و طرائف و بدائع ـ که براي مراجعان عادي هـم، دسـت کـم بـه يکبـار خوانـدن

کم نيست؛ نمونه را:   مکارماآلثار ميارزد ـ در دفتر هشتم
* «شيخ عبدالحسين [حويزي] چندان در نظم شـعر کوشـش داشـته کـه بـدان معـروف و مشـهور
گرديد...، و اين قدر شعر گفت که به حد غرابت رسيد، چنان که در چندين سال زياده بر صـد هـزار بيـت
شعر در موضوعات مختلفه سراييد که همه از طبقه متوسطه و از صناعت لفظي بر طريقة قدما بـود» (ص 

  .(2835
* «مرحوم آقا سيّد محمّد باقر [قزويني]» که «از اعاظم علما و فقهـا بـوده» و «در فقـه و اصـول و

فنون معقول تأليفاتي نگاشته»، «در خط نسخ و شکسته در ميان علماء نظيري نداشته» (ص 2793).  
* سيّد مرتضي [شجاعالسادات شيرازي] ...  در فنون ادبيت و خط زيبـا و سـرودن اشـعار غـرّا يـدي
تخلص مينمود لکـن چيـزي از اشـعارش فعـالً در دسـترس سيدالشعراءّ طولي به هم رسانيد، و در اشعار

نيست!» (ص 3024).  
ع و  * «ميرزا سيّد ابوالقاسم علّامه تبريزي... از علما و فقهاء آذربايجان و در قوّت حافظه و سـعت تتبـّ
اش آقـاي ميرعمـاد نقيـبزاده...  احاطت به بسياري از فنون و فضايل ديگر قدوة همگان بوده... پسر عمهّ
دربارة وي نوشته: .... از حيث علم و فهم و درايت، نابغة عصر خود بود؛ و ميتوان گفت که هيچ نوشـته را
نديده مگر آنکه آن را در حفظ داشت. ايّامي که در حضرتش مشغول استفاده بودم هيچ وقت نديدم کتابي 
را باز کرده و عبارتي را بخواند، بلکه کتاب در برابر ما باز بود و او عبارت را از حفظ تقرير مينمود. نه تنها 
و کلية منظومههاي علمي و ادبي و قصـائد مغلقـه و مشـکلة شـعراي عـرب و حميدي و حريري مقامات
هزاران حديث و روايات با سلسله و سند را در حفظ داشت، بلکه هيچ موضوع علمي و ادبي و تاريخي نبود 
که چندين مثل از متقدّمين و متأخّرين و ارباب لغت را در آن مواضيع شاهد و مثال نياورد. در علم حـروف
و جفر و رمل احاطة کامل داشت. زبان فرانسه و انگليسي و ترکـي عثمـاني را بـه خـوبي مـيدانسـت، و

فصيحترين محاور و نطّاق در عربي بود.» (ص 2898 و 2899). 10  
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* «ميرزا جعفر تبريزي.... در علم طب و تدريس سطوح اين فن، به تخصيص: «قانون شيخ رئـيس»، 
نظير نداشت. طلبة اين صناعت شريف از بالد بعيده به قصد او شدّ رحال ميکردند، ولي از عمل بهـرهاي 

نداشت و معالجت نميتوانست» (ص 3006).  
و درس نخوانـده و سـواد * «حاجي محمّد اسمعيل مدهوش از جملـة شـعراي عصـر خـود بـوده....

تحصيلنکرده اشعار خوبي ميساخت، بدين طور که گاهي حـالتي بـه وي دسـت مـيداد کـه هـم شـعر  
ميگفت و حاضرين مينوشتند، و هم ميتوانست از روي خطّ بخواند، و پس از آنکه آن حـال از او سـلب
ميشد نه شعر ميتوانست بگويد و نه بخواند و نه آنها را که گفته بـود يادداشـت نمايـد، و بـدين ترتيـب

(ص 2881).   العاشقين....» انيس و السالکين ارشاد ديواني براي او فراهم آمد به نام
* «ضياءالسّلطان لشگري بروجردي... [از] موقعي که به حکومت اردبيل منصوب بود... مدتها... بـه
سير و سلوک اشتغال ورزيد و... در آخر عمر به سکته مبتال شد و مدتي بستري بود، و با آن حـال همـاره
ذکر خدا را مينمود... و يک هفته قبل از فوت اظهار داشته بود که خواب ديدم بر باالي بلندي ايسـتاده و
ن المdکـرمين. » (ص 2939 و  ي و جعلنـيَ مـِ رَ لـي ربـّ َ بِمـا غَفـَ اين آيه را ميخوانم: يا ليتَ قَومي يعلمونَ

  .(2940
* «مرحوم حاج شيخ عبداهللا [مامقاني] توفيق غريبي در کثـرت تـأليف داشـته، و خـود در ايـن بـاره
پنداشته. ... کتـاب جواهر نگاشته، و کلية تحريرات خود را سه برابر المقال تنقيح حکاياتي کرامت مانند در

االسالم... نخستين تأليف او است در 63 جلد!» (ص 3048 ـ 3050).   شرايع شرح در األنام مقاصد منتهي
... از اعيان زمـان ناصـرالدّين شـاه بـوده و عشـقي * «دوستعليخان فرزند حسينعليخان معيرالممالکّ
مفرط به جمع جواهرات و ساير اشياي نفيسه داشته و از آن جمله کتابخانهاي فراهم نموده بود که يکي از 
بزرگترين کتابخانهها و از نفايس آن قرآن خطي کوچکي بوده که در آن زمان يک کـرور تومـان قيمـت

بدان نهادهاند.» (ص 3078).  
* «شيخ جعفر آل کاشف الغطاء نجفي (ره)... فرزند شيخ علي بن شيخ جعفـر... از جملـة علمـاء فقـه 
و اصول [است که] ... در ادبيّت و شعر تبحريّ تمـام بـه هـم رسـانيد، و در حفـظ اشـعار و اعتنـا بـه آن
را از بر نمود و به اقراء و دراست آن همواره همّت  متنبيّ ديوان اهتمامي وافي مبذول ميداشت، چنان که

ميگماشت، و بسي حاضر جواب و نادرهگو و تندخاطر و نيکوفهم بود...» (ص 3054).  
] ... در شب دوشنبه 3 شوّال سنه 1372 ....  در طهران وفات  * «حاج ميرزا عبدالحسين [ذوالرياستينّ
کرد... و عجب اين که وي و پدر و جدّش همه در ماه شوّال وفات کردهاند و آن هم در دهـة اوّل...» (ص 

3044 ـ 3046).  
* «ميرزا عبدالحسين آيتي يزدي... در ماه جمادياالولي سنه 1364 .... بـه اصـفهان آمـد... و کـراراً
مالقات و مقاالت با او دست داد... و از آن جمله گفت: به قلبم چنين القاء شده که مادة تاريخ وفاتم کلمة 

«آيتي خاموش» 1368 خواهد شد، واهللا اعلم» (ص 2830).  
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محققّ  مفضال کتاب در تعليقات فرموده است: «آيتي در سوکنامة نظم و نثري که براي مرحوم حاج 
اسالم... به چاپ رسانيد، همين «خاموش آيتي» را  آيين سيّد محمدعليّ مبارکهيي واعظ مبرز اصفهان در

يادآور شده و تأکيد نموده که: فراموش نشود!  
... قضا را حيرتآور است که اين جمله اگر با واو معدولة مرسوم در پارسي «خواموش آيتي» حسـاب

شود (1373) درست تاريخ وفات او خواهد بود.»/ (ص 2833).  
در اين ميانه سرگذشتهايي هست، نمودار احوال مردماني نيکبخت و سعادتمند کـه کـام آرزومنـدان

«حياتِ طيّبه» را شيرين ميدارد:  
خوشا به حال «حاجي محمّد زمان ساقي خراساني» که «غالب اوقات بعد از اداي فـرايض و نوافـل و
مواظبت اوراد و اذکار به تالوت قرآن مجيد و مطالعة احاديـث و اخبـار مشـغول مـيبـود. » (ص 2761 و 
2762» ؛ خُنکاُ «ميرزا محمدعليّ [قدسي] خوشنويس» که «در تندنويسي خط نسخ چنان بوده که ـ غيـر
97 قرآن نوشته» (ص 2826). زهي «شيخ محمّد مهدي عمـادالمحقّقين [معـروف بـه: حـاج از متفرقه ـ
عماد فهرسي مشهدي] که «مردي فاضل و محدّث بود... و هماره به خطابـت و موعظـه مـيپرداخـت و
زماني هم به خدمتگذاري کتابخانة رضويهّ مفتخر بود، و عمري را به عفاف و مناعت گذرانيد، و از اموال 
دنيا جز خانة متوسط و کتابخانهاي حاوي انواع کتب نفيسه براي خود فراهم نکرده بود و در اواخر عمـر...
کتب خود را ... هديه کتابخانة مبارکة رضويهّ فرمود، و به ترتيب و تأليف فهرستي براي آن مشـغول و بـه
حديث، در علـم درايـه تـأليف لهو از الحثيث امان مشهور شد، و هم کتابي به نام فهرسي همين جهت به
کرد» (ص 2868)؛ نيک بختا «حاج شيخ حبيباهللا قمي» که در «قرية زيوان بلوک پشابويه تهران که در 
نزديک ورامين است سکونت نموده، و مدت سي سال در آنجا به وظايف شرعيه اشتغال داشت، و همـواره
در تفسير آيات کـه تـا الخيرات جوامع به تأليف و تصنيف روز ميگذاشت، و از آن جمله کتابي دارد به نام
[: آيـات] ، و حـاوي فنـون دو جزء قرآن در پنج جلد رسيده و مشتمل بر تحقيقات وافيه و تأويالت آنهـا
کثيره و علوم اديبه و منطق و فقه و اصول و تاريخ و ذکر عقائد و آراء ملل مختلفه و جواب شبهات آنها و 

غيره است...» (ص 2969).  
از «عبرتهـاي دنيـوي»  مکارماآلثار از بابت تفريح خاطر خواننده عرض کنم که مطالعة دفتر هشتم
نيز خالي نيست. نمونه را، در تعليقات احوال «سيّد ابوالحسن دلداري (ره)» که از ارباب تصـنيف و روايـت
ميخوانيم: «اين همه رسائلها مع اجازات آن مرحـوم ضـايع شـد السّماء نجوم تکملة بوده است، به نقل از
چون در آخر عمر يک زن خواسته بودند بعد فوت آن مرحوم آن زن همة کتب را گرفته فرار کـرد! » (ص 

2898)؛ فاعتبروا يا أصحاب الکتب و االجازات!  
  

تحقيق مکارماآلثار  
با دقت و احتياطي وسواسگونه انجام گرديده که در اين گونـه مکارماآلثار تحقيق و آمادهسازي متن
کارها ستودني است و محققّ  محترم به هيچ روي ـ نه به عنوان معاصرت با مؤلفّ و نه به بهانة معاشرت 
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و مصاحبت و مخالطت با او ـ دست به تصرّف در متن کتاب نگشـوده و حتـي سـهوها يـا ناتمـاميهـاي
را محملي براي تغيير و تبديل نساخته است: اگر مرحوم معلّم(ره)  نقد حـالي را ناتمـام نهـاده مکارماآلثار
2830) يـا حتـي (ص 2957) يا ترديد و تأملي داشته (ص 2951) يا تصرّف و تجديد نظـري کـرده (ص
ـ برخالف برخي طبعها و تحقيقهاي کـذايي سهوي نموده (ص 2794) ، نوشتار او بعينه ضبط گرديده و

معاصر ! ـ معرکة تاخت و تاز و تبديل و تغيير قرار نگرفته است.  
، در بخش تعليقات ـ که محل سزاوار اظهار نظر اوست ـ به تتميم و افاده و تکميـل در مقابل، محققّ
3044) و در مـوارد و ايضاح پرداخته، اگر الزم ديده نوشتار مؤلف را مورد ترديد و استفهام قـرار داده (ص
متعدد به نقد کشيده و تخطئه فرموده (ر. ک: ص 2809، 2879، 2963، 2969، 3061، 3070 و 3079).  
از موارد جالب توجه،ّ ترجمة حال «حاج ميرزا حسين کهنگي اصفهاني است که مرحوم معلّم  ذيل آن 
نوشته: «احوالش را آقاي سيّد محمدعليّ روضاتي در ورقهاي نوشته و دادهاند...» (ص 2931) ولي مصحح 
محترم که اينک بدان يادداشت دست نيافته و به عبارتي از استدراک «بضاعت خويش» ناکام شـده!، بـه

استفاده و نقل فرموده است! (ص 2931).   اصفهان بزرگان و دانشمندان ناچار از کتاب
برخي ناهمسوييهاي نظري که ميان ماتن و محققّ  وجود داشته، نشـانههـايي در تحقيـق و تعليـق

کتاب بر جاي نهاده که در جاي خود خورند توجهّ و مستعد تأمالت شيريني است.  
و محققّ  آن نحوة نگـرش و مکارم يکي از مواضع تفاوت مشرب و دگرساني ديننگري، ميان مؤلفّ
داوري ايشان در باب اهل سلوک صوفيانه (و تصوف خانقاهي و صوفيان اهـل خرقـه و فرقـه ـ بـه نحـو
اخص) ميباشد. مرحوم معلّم به اين طائفه حسن ظني دارد و فيالجمله سلوک و عبادت ايشان را به ديدة 
تحسين مينگرد و به تعابير تمجيدآميز ياد ميکند؛ در مقابل، محققّ  مفضال، چنـدان ارادتـي بـه طائفـة 
ـ و احياناً نشانههاي سجاوندي که در متن مينهد ـ نمودار همسويي نگاه مذکور ندارد و مضامين تعليقات
او با گروهي از مشايخ اقدم و خاصه بعض افاضل متشرعه در سدههاي دهم و يـازدهم و دوازدهـم اسـت
که به عقيدة ايشان، غالب «فرق اهل تصوف و عرفان، پيوسته در پي اظهار و اثبات کرامـات و منامـات و
ـ 2786،  2783 مقاماتند» (ص 2786) ـ واهللا أعلم بحقائق األمـور11  (و تفصـيل دگرسـاني را، ر.ک: ص

2800، 2870، 2891، 3044 ـ 3046 و 3082).  
همچنـان معلـمّ محقـقّ اسـت. مرحـوم موضوع مشـروطه، از ديگـر مواضـع افتـراق نظـر مـاتن و
2828)، «مشـروطهطلبـي» و  که «طرفداري استبداد» را معطوف بر «ضد مشـروطيت» مـينويسـد (ص
«بعـد از ه دارد کـه «آزاديخواهي» را بر هم عطف ميکند (ص 2779)؛ ولي محققّ  کتـاب بـدين توجـّ
استقرار مشروطيت»، آن هم «مشروطة آن چناني و دستوري»، «اوضاع ايران رنگي ديگر به خود گرفت» 
(ص 2779 و 2905 و 2977) و اعتقاد دارد بزرگان مخالف مشروطه، مردماني دورانديش بودند کـه آمـاج
هتک و ناسزاي امثال نسيم شمال واقع شدند و خود نسيم شمالها نيز پس از استقرار مشروطه پشيمان و 
متحسّر گرديدند! (ص 2905) در اين منظر و با تکيه بر دو دستگي و اختالف عقيده و مرامي کـه دربـارة
مشروطه در ميان بوده است، محققّ کتاب، نه اين گفتة ماتن را ميپذيرد که مظفرالدّين شـاه، بـا اعطـاي
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دعلي شـاه قلـوب اهـل ايـران مشروطيت، محبوب قلوب مردم ايران شد، و نه اين سخن او را کـه محمـّ
«مجاهـدت» خوانـدن و 2977)؛ پـس تـالش بـراي حکومـت مشـروطه را را از خود منزجـر کـرد (ص
،  محل تأمل ـ بل: تعجب ـ است (ص 2951).   مشروطهجويان را «آزاديخواه» ناميدن، در ديدگاه محققّ

باري، مشروطه هر چه بود، پيآمدش آن حکومت است که مرحوم معلّم، «ميرزا ابراهيم حکيمالملک» 
را در آن چنين وصف ميکند: «او برخالف اکثر رجال و زمامداران مملکت، مردي درستکار بـوده، و نـه از

کسي رشوه ميگرفته و نه به کسي ميداده» (ص 2894)!  
اعيـان ... بگذريم... مرحوم معلّم در ترجمة حال «مال آقاي فاضل دربندي(ره)»، البته بيشتر به نقل از

مشهور او سخن گفته است (ص 2776 ـ 2778).   العبادات اکسير الشيعه، دربارة غرابت و عدم اعتبار
محققّ  ارجمند، اين نحوة گزارش حال آن محدّث فقيد را نپسنديده و ناخشنودي خويش را از همـان

آغاز تعليقهاش در عبارات بازتابانيده است:  
 ... البـررة والکـرام بيانالـواعظين... خلدبرين شرح حال درست و محترمانة صاحب عنوان را در کتاب
بايد خواند... . در ميان نويسندگان گستاخ عصر پهلويها دو تن به گزافهگويي و هتاکي پرداخته عنان قلم 
را رها و آزادانه هر چه خواستهاند دربارة صاحب عنوان و مطلق عزاداري شيعيان، رطب و يـابس بـه هـم

يافتهاند...»؛ و سپس به معرفي آن دو نويسندة فارسينويس پرداخته شده است (ص 2778).  
دربـارة محـدّث  مکـارم ناخشنودي محققّ  محترم از طرز تعبير آن نويسندگان و حتي بيـان صـاحب

دربندي بيوجه نيست.  
او افراطهايي شـده اسـت کـه العبادات اکسير متأسفانه در انتقاد از مرحوم مال آقاي فاضل دربندي و

هنوز هم ادامه دارد.  
اين مرد بزرگوار که به گواهي يکي از پيشروان انتقاد از او «در اخالص به خامس آل عبا(ع) بينظيـر
بود»12 و به قول مرحوم معلّم  «در بکاء و ابکاء بر حضرت سيّدالشهدا(ع) اوضاعي غريب از او سر مـيزده 
«اجـزاء کهنـه»ي  و اهتمامي تمام بدان ابراز مينموده» (ص 2776)، پارهاي اخبار غير قابل اعتمـاد را از
متعلق به يک سيّد عرب نقل نموده است و «خود در آن کتاب، تصريح به ضعف روايات آن اجزاء و ظهور 
عالمات کذب و وضع در آن کرده».13 با اين همه بيمباالتي برخي روضهخوانان در نقـل از آن کتـاب،14 

عليالظاهر بر حدت و حساسيّت مطلب افزوده و واکنشهاي تندي را در پي آورده است.  
ما، ولو آنکه با پارهاي انظار و اخبار فاضل دربندي موافق و همداسـتان نباشـيم، بايـد بـدانيم: اوالً آن
ـ و به هر  مرحوم در نقل و حتي اعتقاد به بعض آنچه شايد مورد انتقاد ما باشد، تکرو يا پيشرو نيست؛ ثانياً

روي ـ در باب دامنة غرابت اخبار و اقوال او بايد احتياط و تجديدنظر کرد. 15  
پر دور نيفتيم و تنها بر اين معنا تأکيد ورزيم کـه يکـي از گرانيگـاههـاي نظـر و مکارماآلثار باري، از
مکارم، محترمانگي شرح حالها (ص 2847 و 2854) و رعايـت حرمـت دانشـوران تأمل محققّ  ارجمند

دين است، و خود محققّ  نيز حتي در رد و نقد ميکوشد چنين حرمتهايي را پاس دارد.  
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ـ  (ص 2763 مرحوم معلّم شرح حال مفصلي از براي «سـيّد عبـدالحيّ حسـني لکهنـوي» رقـم زده
2772)، و محققّ  در تعليقات خود بر آن مينويسد: «شرح حال سيّد عبدالحي صـاحب ترجمـه را مرحـوم
معلّم در حدود و حوالي سال 1365 ق که از سالمت و فراغتي برخوردار بود با حوصله و دقت تمام به اين 
طول و تفصيل زائد، از دو سه مأخذ هندي ـ ياد شده در متن ـ ترجمه و ترتيب داده و در حقيقت، استادي

و براعت و تضلع خود را آشکار نموده، والّا اين همه قلمزدن و صرف وقت الزم نبوده است.» (ص 2772)  
جـاي جـاي بدينسان، محققّ  نقد روشي خود را بر ماتن، در نهايت تـأدّب مجـال طـرح داده اسـت .   
تعليقات آکنده است از اصالحات و انتقاداتي که محققّ  دانشـور کتـاب بـر سـخن تراجمنگـاران ديگـر و
کتابشناسان و مورخانّ وارد ديده و مطرح ساخته اسـت ( ص 2749، 2753، 2758، 2774، 2791، 2793، 
 ،2918 ،2917 ،2916 ،2906 ،2902 ،2900 ،2897 ،2892 ،2867 ،2866 ،2855 ،2852 ،2798 ،2796
2934، 2938، 2950، 2952، 2960، 2969، 2973، 2974، 2984، 2988، 2989، 3002، 3009 ـ 3012، 
 ،3112 ،3105 ،3104 ،3101 ،3077 ،3076 ،3073 ،3072 ،3065 ،3053 ،3051 ،3041 ،3027 ،3026

3113 و 3119).  
شماري از تدقيقات نويسندة تعليقات ناظر به اشتباهاتي است که از ضبط سنوات و... به اعـداد ـ و نـه
محققّ  محترم، از آن، به «آفات ارقام هنـدي» (ص 2809) و کلمـاتي از ايـن حروف ـ پيش آمده است.
دست (ص 2832، 2848، 2855، 2860 و 3051) تعبير ميکند و عاقبت به درستي نتيجه مـيگيـرد کـه
بـه ارقـام چـاپ الذريعـه الشيعه] و [اعالم طبقات «به تاريخهايي که در عموم کتب و خصوص مجلدات

شده است چندان اعتباري نيست و بايد تثبّت کرد.» (ص 3062).  
اصوالً مواجهة محققّ  کتاب با مآخذ و منابع، نقادانه است و به طرزي هوشمندانه مسطورات هر مأخذ 
را ارزيابي ميکند و احياناً خواننده را به تصرفاتّ و دستکاريهايي هم که در منابع صورت پذيرفته اسـت، 

توجهّ ميدهد.  
الذريعـه ميخوانيم که «تاريخ 1290 ق. کـه بـه نقـل از مکارماآلثار نمونه را، به مناسبتي در تعليقات
ف اصـل» (ص  آوردهاند و گويا به کلي عنوان آنجا، از افزودههاي آقاي علينقي منـزوي اسـت نـه از مؤلـّ
در آن وارد  الذريعـه 3060)؛ و جاي ديگر (ص 2988) مطلبي را «از جملة اضافاتي کـه بـه هنگـام چـاپ

کردهاند» قلم ميدهند. 16  
فراوان اسـت ـ و مکارماآلثار فوائد متفرقة تاريخي و رجالي و کتابشناختي و... در تعليقات دفتر هشتم
ـ 2996)، تناقض  گاه همچند مقالتي است: معرفي يک شجرهنامه و شناسايي شکوه اصفهاني (ص 2992
2998)، شـرح ديـد و بازديـد حـاجي گزارشهاي يک منبع دربارة اقبال الهـوري و وحـدت وجـود (ص
سبزواري با ناصرالدّين شاه17 (ص 3000 و 3001)، نظر نسابگان دربارة نسب سيادت عبـدالقادر صـوفي
(ص 2832)، داوري  اسـالم آيـين (ص 2772)، ندويها و مرامشان (ص 2773)، ارزش و خدمات مجلـة
«بامـداد» تراجمنگـار (ص 2832)، داوري دربـارة بين مرحومان معلّم و آيتي در ضبط  يـک تـاريخ (ص
و وجـه اشـتهار شمال نسيم و اشتباهاتشان (ص 2850)، خاندان تذکرةالمتقين 2832 و 3002)، چاپهاي
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او به سيادت (ص 2904 و 2905)، احوال فتحاهللا شاعر اصفهاني (ص 3010 به بعد)، تحقيقاتي در احـوال
شهيد ثاني (ص 3031 ـ 3035).  

از ديگر نکات پراکندة قابل توجه در تعليقات، اينهاست: توجهّ به دانش و خوي ميرزا حسنخان جابري 
انصاري (ص 2812 و 2813)، کيفيت و حال کتابخانه و کتابهاي سيّد جعفـر آل بحرالعلـوم نجفـي (ص
فـيض و صـافينامـه 2963 و 2964) ، آفاق فکري «سيّد جمالالدّين الحسـيني االفغـاني» (ص 2985)،
 ،(2883 و اهميت آن (ص 2950)، تنبيه به حـال دو معاصـر همنـام ـ بـراي عـدم التبـاس ـ (ص ايزدي
3102)، يگـانگي و علـوّ  خواندني و آموختني بودن تفصيل احوال و اشعار شيخ علـي شـاعر مطيـري (ص
مصنفات سيّد عبدالحسـين شـرفالـدّين (ره) (ص 3100)، يکـي از بهتـرين نمونـههـاي شـرح حـال در
(ص 3060)، آموزندگي و خواندني بودن شرح حال  بيگ ابراهيم سياحتنامة (ص 3101)، هويت نقباءالبشر
شيخ علي مرندي (ص 2854)، خواندني بودن گزارش اديب الملک از ديـدار بـا امـام جمعـة کرمانشـاه و

عموزادهاش (ص 2937)، تکراري بودن يک مصراع در دو ماده تاريخ (ص 2775).  
ان نـوقلم مـيگشـايد و طـالب و اين تعليقات آفاق تازهاي را هم فراروي دانشطلبان جوان و محققـّ

دانشجويان را به موضوعات تحقيقي و تأليفي متنوعي رهنمون ميشود.  
مکارماآلثار، اشاراتي دربارة کارهاي کردني و تحقيقـاتي کـه چه، در جاي جاي تعليقات طابع ارجمند

شايسته است انجام گيرد ـ به تعبير امروزيان: «بايستههاي تحقيق و نشر» ـ وجود دارد:  
«چهـل سـالي پـيش از ايـن مرحوم «شيخ محمّد نبي تويسرکاني» نوشتهانـد: األخبار اللي * دربارة
زمان، اهل خير و فضل قم کتاب را در سه مجلد به چاپ حروفي منتشر ساختند. اينک شايسـته اسـت بـا
بهرهگيري از نسخههاي خطي کتابخانة مدرسة مروي تهران که به دست شخص مولفّ مقابله و تصـحيح

شده... چاپ محققّانهاي از آن اثر گرانسنگ به بازار دانش روانه شود انشاءاهللا». (ص 2755 و 2756)  
* در ذيل ترجمة حال «مرحوم حاج مال حسينعلي تويسرکاني» مرقوم فرمودهاند: «... تحقيـق کامـل

دربارة مجموع احوال و آثار صاحب عنوان کاري بسيار الزم و مفيد است». (ص 2755)  
«معـروف بـه شـيخالعـراقين»،  * در تعليقات ترجمة حال «مرحوم شيخ عبدالحسين تهراني» (قـده)،
نوشتهاند: «.... داستان زندگي مرحوم شيخ العراقين، به مناسبتهاي گونـاگون، در کتـب فارسـي و عربـي
چندي ديده ميشود و شايستة گردآوري در يک رساله اسـت» (ص 2774)؛ آنگـاه بعـض ايـن مصـادر و

منابع را شناسانيدهاند.  
* در تعليقات شرح حال «حاج ميرزا حسنخان انصاري اصفهاني» که ـ به سبب تخلص شعرياش (: 
اصـفهاناش در ايـن تـاريخ «خود را شيخ جابري شهرت داده» بوده است و خاصـه بـه سـبب جابري) ـ
رجـال روزگار همآوازهاي بلند دارد، ميخوانيم که آن مرحوم «گوشههايي از وقايع زمان و ديدارهايش بـا
دوران» را به ثبت آورده؛ افزون بر آن، «تحقيقات و داوريهاي او پيرامون احوال و آثار رجـال سـدههـاي
قديم اسالمي نيز شگفتآور و بسي مغتنم و معتبر است» و «به هر حال اقدام و اهتمام در تجديد [طبـع] 
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و تحقيق همگي آثار ارزشمند شيخ جـابري الزم و مفيـد خواهـد بـود، بـه شـرط امانـت و اهليـت» (ص 
  18.(2812

مرحـوم جوهرالجـواهر و صاحب تعليقات محققانةّ آن که عليالخصوص بـه مکارماآلثار طابع دانشور
جابري تعلقخاطري وافر داشته و بر آن «تکمله و تعليقاتي» هم نوشتهاند، همچنين مينويسند: «تجديـد

خدمت بزرگي به جهان دانش خواهد بود» (ص 2815). 19   جوهرالجواهر چاپ محققّانة
د شهشـهاني» کـه از فقيهـان و مجتهـدان بنـام * در تعليقات شرح حال «مرحوم آقا مير سيّد محمـّ
دارالعلم سپاهان ـ صينت عنالحدثان ـ بوده است، مرقوم داشتهاند: «تمام آثار قلمـي مجتهـد شهشـهاني
اعم از فارسي و عربي شايستة طبع و تکثير است، يعني براي مشتغلين به علم فقه و اصول ـ از هر نظر ـ
پرفائده و واجد اهميت ميباشد. اميد است در آتية نزديک گروهي از افاضل حوزههاي علميه با گـردآوري
اقدام فرماينـد.»  نسخههاي گوناگون آثار پرارج ـ از کتابخانههاي عمومي و شخصي ـ به اين مهم قيام و

(ص 2840).  
* ذيل ترجمة حال «مجدالدوله ناصري، شاعر قاجار» نوشتهاند: «احوال و آثار صـاحب عنـوان ـ کـه
و بـا اعتمادالسـلطنه خـاطرات روزنامـة و بامداد ايران رجال تاريخ دايي ناصرالدّين شاه بوده ـ در مجلدات

و امثال اين کتب، شايان بررسي است.» (ص 2877)   الفصحاء مجمع نمونههايي از اشعارش در
«از اجلـة علمـا و مدرسـين نجـف اشـرف * در تعليقات سرگذشت «مرحوم شيخ راضي نجفي» کـه
بوده»، پس از يادکرد پارهاي از منابع و مصادر احوال آن فقيه واالمقام نوشتهاند: «گردآوري احوال و آثـار
اين بزرگوار و استقصاء سخنان ارباب تراجم و سرودههاي شعرا نامدار در مـدائح و مراثـي ايشـان در يـک

کتاب، از کارهاي بسيار مفيد و الزم است، ...» (ص 3066).  
مکارم، ظرائف و دقائق فوقالعاده مهمي هست و البته جز ثمرة آگـاهي در نوشتارهاي محققّ  محترم
وسيع و حدّت ذهن و تعهد علمي و قلمي وي نيست که در تعابير و تصريحاتي موقعشناسانه و هوشمندانه 

جلوهگر شده است:  
* در ذيل شرح حال «شيخ ناصيف يازجي»، اديب بنام و شارح متنبّي، مينويسند: «احوال و آثار ايـن
مسيحي لبناني... » (ص 2872) و بدين وسيله به بعض معاصران که اصوالً با بيتوجهيّ و غفلت بسياري 

از مسيحيان عرب را در رديف مسلمانان آورده و خلط ميکنند، توجهّ ميدهند. 20  
مـتن معجـم * در ذيل ترجمة «شيخ احمدرضا نبطيهاي شامي»، صاحب فرهنگ بلندآوازة موسوم به
مفـاخر جهـان تشـيع اللغه، مينويسد: «براي آگاهي بيشتر از احوال و آثار اين دانشمندان بـزرگ کـه از

است...» (ص 2975)؛ بدينسان شيعي بودن شيخ احمدرضا را که بسياري از آن بيخبرند، يادآور ميشوند.  
* در تعليقات گزارش حال «ابن ابوالضياف» مينويسند: «... شايد تاريخ در مأخذ زرکلي ـ چنـان کـه

رسم نکوهيدة بالد عربي است که تاريخشان اسالمي نيست ـ به ميالدي بوده...» (ص 3068). 21  
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صـحيح» (ص 3092)، پـيش از لفـظ * در جايي که مرحوم معلّم نوشته بوده است: «مسلم صـاحب
«صحيح»، درون قالب افزودهاند: «کتاب مشهور به»؛ و بدينسان بار ديگر بر بيباوري شيعه به مـدعاي

اهل تسنن مبني بر صحّت مطلق و خدشهناپذير حديثنامههاي بخاري و مسلم تأکيد ورزيدهاند. 22  
 * وقتي در تعليقات شرح حال «شيخ عبدالمحسن کاظميني(ره)»، اديـب نامـدار سـدة چهـاردهم، از
که خيرالدّين زرکلي در قاهره انتشار داده است، سـخن بـه ميـان آمـده، زغلولَ سعد في الکاظمي معلقات
افزودهاند: «شگفتآور است که زرکلي نه در ترجمة صاحب عنوان و نه در ترجمـة سـعد زغلـول از اقـدام
ياد شده سخني به ميان نياورده؛ البد مصلحتي در اين کار ديده اسـت! » (ص  معلقات خود در طبع و نشر

  .(2820
«از  بـه عنـوان يکـي * در تعليقات شرح حال «قاضي بهلول بهجت زنگي زوري» که مرحوم معلـمّ

علماء بسيار منصف اهل سنّت و جماعت» ميشناخته (ص 2908)، محققّ  افزوده است:  
الشيعه... بـه سـبب استبصـارش عنـوان اعالم طبقات «ناگفته نماند که قاضي محمّد بهلول در کتاب

شده...» (ص 2912).  
از عوارض سوء غلبة هنجارهاي باختري بر ذهن و زبان محققانّ ما، يکي آن است که اقتفـاي سـنن
نگارشي و ويرايشي باختري و فرونهادن پسندهاي خودي و بومي و پيشينهمند، گاه نوشـتارهاي ايشـان را
خشک و جامد و بيروح و فشرده و «ساندويچي» (و احياناً، از همين رهگذر: کم دقت) ساخته. در مؤلفاتّ 
محققانّ امروز، کمتر از ابراز عواطف و احساسات خبري هست و ردّ پاي سوانح و احوال و سـلوک علمـي
پژوهشگر در پژوهش او بر جاي نميماند. از اين رو ـ بـرخالف نوشـتارهاي قـدما ـ خواننـده همـدوش و
همراز و همگام پژوهنده، با وي سلوک نمينمايد  و کمتر هم در ساحتهاي «علم» و «تحقيق» با يـک

نويسنده همدلي پيدا ميکند. 23  
محقـقّ هـيچ نکوشـيده تـا احـوال و از اين حيث بر قاعـدة مختـار قدماسـت و مکارماآلثار تعليقات
احساسات خود را از خواننده پوشيده بدارد و گامهاي عاطفي سلوک علمياش را از ديدة قلم نهان سازد. از 

همين روست که مينويسد:  
* در ذيل احوال حاج حسين آقا ملک: «به هنگام اشتغال به نوشتن اين تعليقات، حسن نيت مرحـوم
ملک و مؤلفّ کتاب و حسن توجهّ دوستان فاضل بزرگوار آقايان حاج شيخ رسول جعفريان و ايـرج افشـار
کتابخانـة خطـي نسـخههـاي فهرست شامل حال و کافل احوال گرديده، پيک نامهرسان، مجلدات پاياني

را... به هديتّ آورد و... دانسته شد که...» (ص 2880 و 2881).   ملک ملي
* در ذيل ترجمة «شيخ ابراهيم حمدي مدينهاي»: «... از افاضات ربانيه در عيد اضـحاي ذي حجـة
از سوي مرکز تحقيقات دارالحديث (قم) بـه شيعه حديث ميراث جاري (1419) دفتر يکم مجموعة گرامي
ذريعه... درخصوص ديدار با صاحب عنوان... چنين گفته...» (ص 2896).   هديتّ رسيد. در آنجا... صاحب
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* در ذيل ترجمة نسيم شمال: «به روز شنبه هفتم فروردين ماه جاري (78) کتاب کالن سـه جلـدي
به دست آمد. در جلد دوم... پيرامون احوال و اشعار نسيم شـمال قزوين فرهنگ و تاريخ سيماي تازه چاپ

سخن گفته و او را...» (ص 2904).  
* در ذيل ترجمة «سيّد جارجوي هندي»: «... چند روزي پس از تحرير آنچه گذشت، يکي از برادران 
ايماني و اصدقاء گرامي، در آدينه (13 فروردين 78) جاري، واسطة فيض رباني گرديـده، بـيخبـر، کتـابي

بسيار ارزشمند به هديتّ آورد که در ترجمة صاحب عنوان حاضر گرهگشا گرديده...» (ص 2917).  
* در تعليقات سرگذشت «شيخ قاسم بن محمّد نجفي»: «... از اتفاقات حسـنه، در پنجشـنبه بيسـتم
شوال المکرم جاري (1420) که اين تعليقه را به انجام رسانيده بوديم، ناگهان صورت اجـازهنامـة صـاحب
عنوان براي فقيه بزرگوار مرحوم حاج ميرمحمدعليّ بن سيّد محمّد کاشاني در دسترس قرار گرفـت. ايـن

اجازه را چهل سال پيش از اين...» (ص 3106).  
سـخنوران فرهنـگ * در تعليقات نقد حال «ميرزا عليرضا تبيانالملک تبريزي»: «شگفتا که صاحب

از اين همشهري خود نداده است.» (ص 2858).   الذريعة هيچ آگاهي سواي نوشتة
* در تعليقات شرح حال «محمّد ظهوراهللا لکهنوي هندي»: «... و چون ساعتها از عمر عزيز صرف 
جستجو دربارة اين عنوان شد در نتيجه معلوم گرديد که پدران صـاحب عنـوان و زاهـد هـروي هـر يـک
جداگانه در دو مأخذ ياد شده شرح حال دارند اما نقل آنها در اين موضع مناسبتي و چنـدان فايـدتي دربـر

ندارد.» (ص 2758).  
* در پايان تعليقات مفصل شرح حال «سيّد جارجوي هندي»: «ايـن ضـعيف را بـيش از ايـن تـوان

صرف عمر در اين بارهها نيست، واهللا المستعان» (ص 2918).  
* در ذيل يک ارجاع متن مکارم: «چنين است به خط مرحوم معلّم که پس از ساعتها صرف وقت و 

اتالف عمر ناپايدار، مأخذ را يافتيم...» (ص 3065).  
  

سخن فرجامين  
را بايد  مکارماآلثار در روزگاري که دانش تراجم رجال، قرين انفعال گرديده است،24  نشر دفتر هشتم
ـ بحق ـ رخدادي بزرگ قلم داد و از اين که در اين عصر پرشتاب و دژم، هنوز هستند کساني که بقاعـده

قدما کارهاي بقاعده کنند، و در تفصيل و اجمال، از التزام اصول تن نزنند، مسرور و مبتهج بود.  
«امثـال ايـن شادروان معلّم  حبيبآبادي، اقبالي بلند و بختي مسـاعد داشـت کـه هـر چنـد معمـوالً
«جفاء رفقاء و عقوق اصفياء» دچار ميشوند (ص 2835)، نه تنهـا بزرگان» ـ به تعبير خود آن مرحوم ـ به
عزيزانه زيست، ثمرة جد و جهد و غوص و خوض ساليان خود را نيز به ياري دوستي عزيز و حقشناس و 
است، و آن صديق شفيق، حضرت علّامة روضاتي،  مکارماآلثار حقگزار، مجال بروز و ظهور داد. آن ثمره،

مکارم.   طابع25 و محققّ  و تکملهنگار
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عالمه بيهمال، استاد جاللالدّين همايي حق داشت که روزي به استاد روضاتي فرموده بود: «معلـمّ 
از من خوشبختتر بود»، و در پاسخ استاد که از چرايي آن پرسيده بودند، فرموده بود: «چون معلّم  کسـي

چون شما را داشت که به آثارش رسيدگي کند و مددکارش شود».  
چه گواهي بر بخت بلند معلّم  حبيبآبادي از اين صادقتر که حتي بسياري از مصنفات مؤلفانّ طـراز
تحقيق و آمادهسازي  مکارماآلثار اول اسالمي و مفاخر بيهمال جهان تشيع نيز بدين دقت و پاکيزگي که
اسـت، برانـدازة وقـوف و شده است، تصحيح و نشر نشده؛ و تازه اگر صاحب اين قلم بر آن ثنايي خوانـده

طاقت و استطاعت خويش خوانده، نه فراخور مآثر شايگان اين پژوهش نفيس.  
ختام مسک و مسک ختام اين نوشتار را ، به سيرة مرضيه سلف صالح، حمد  و نعت بـاري و مـدحت
خاندان وحي(ع) قرار ميدهم و در اين مقام سه بيتي را از مرحوم شيخ کاظم بيذره26 نجفـي ـ کـه شـرح

آمده ـ باز مينويسم:   مکارماآلثار حال او در همين هشتمين دفتر
«علي اهللا في کلّ األمور توکليّ  
توسليّ   وبالمصطفي المختار کلُ ُّ

وليس بيوم الحشر لي من وسيلة  
اصون بها نفسيَ وال من معوّلي27  

سوي حبّ آل البيت بيت محمّد(ص)  
نبيالهدي و المرتضي صهره عليّ»  

(ص 3019)  
  

پانوشت:  
1.  دفتر نخست اين شرح به سال 1341 هـ . ش . در اصفهان چاپ و نشـر گرديـده اسـت؛ و البـاقي آن کـه
نوزده جلد ـ بل بيشتر ـ خواهد شد، هر چند هنوز به بياض نيامده، موادش فراهم و يادداشتهايش مهياسـت (ايـن

همه را بايد ـ بحق ـ «حاصل اوقات» و دستاورد روزان و شبان استاد، قلم داد).  
2. مصراع دوم بيت مشهوري است که به قولي از متنبيّ و به قولي از ابوالعالي معرّي اسـت؛ و مصـراع يکـم

آن، اين است: «بقيتَ بقاء الدهر يا کهفَ اهله».  
3. گفتهاند: يکي از شاعران به قصد دريافت صله بر يکي از پادشاهان اموي وارد شد. آن پادشاه بـراي آنکـه از 
توقع و تمنايّ شاعر رهايي يابد، بهانهاي پيدا کرد و گفت: تو در اشعار خود مکرر بـه بـادهنوشـي و بعضـي گناهـان
کبيرة ديگر که مستوجب حد شرعي است اقرار کردهاي و من ناگزيرم که حد شرعي را بر تـو جـاري سـازم. شـاعر

dم في کُلّ  گفت: گويا شما قرآن نميخوانيد زيرا خداوند در قرآن فرموده است: «والشعراء يَتَّبعهdم الغاوون ـ اَلَم تر أنهَّ
وادٍ يهيمونَ ـ و أنهمّ يقولونَ مااليَفعلون» و سپس سرود:  

نحن األليُ جاء الکتابd مdخبِرا  ً
ناِ و فِسق األلسdن   بعفافِ أنفسُ
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(يعني: ما آن کسانيم که قرآن از عفاف جانها و فسق زبانهامان خبر داده است!). پادشاه هم که در پاسـخش
اوقات، احمد مهـدوي دامغـاني، چـاپ درمانده بود، به ناچار او را برخوردار کرد! (نقل به تلخيص و تحرير از: حاصل

اول، ص 879).  
«يقولـون از باب «الکالم يجرّ الکالم» بد نيست اشاره کنم کـه ابونـواس هـم استشـهادي شـيطنتآميـز بـه
اخبـار مااليفعلون» دارد (ر.ک: معجماألدباء)، ياقوت، تحقيق احسان عباس، ط. دارالغرب االسالمي، ص 2791؛ و: 

نواس، ابن منظور، ط. دارالفکر [ملحق األغاني تحقيق مهنّا]، ص 124 و 125).   ابي
4. آقاي دکتر علياصغر حلبي در پيشگفتار يکي از تأليفاتش مينويسد:  

«عادت برخي از نويسندگان اين است که تا مطلبي را کامالً و تا حد وسع تحقيـق نکـردهانـد، خامـه بـر نامـه
نمينهند؛ اما عادت اين ضعيف چنان است که وقتي دربارة موضوعي چارچوب نسبتاً درست و مناسبي فراهم سـازم

دست به نگارش ميبرم و به صورت رسالهاي چاپ ميکنم تا اگر دانستهها و يافتههايم افزونتر شد، در چاپ بعدي 
آن را تکميل کنم.  

در سدة سيزدهم ميالدي ميگويد: اگر ميخواستم آن  چيني خط تاريخ ... تاي تونگ [Tai Tung] نويسندة
عارفـان،  احـوال و عرفان اندازه منتظر بمانم که کتابم کامل شود، هرگز از نوشتن اين کتاب فارغ نميشدم» (مباني

چاپ اول، ص 10 و 11).  
سخن، همان سخن مشهور منقول از عمادالدّين کاتب سپاهاني است که آدمي هر گاه در نوشتار پيشينش نظـر

کند، ميل به استدراک و اصالح و تغيير دارد.  
(که از دقت و بيشکوشي مصحح محترم آن سخنها رفت و خواهد رفت ـ مکارماآلثار طرفه آن که در همين
ان شاءاهللا)، مصحح دمي از استدراک و اصالح و تجديدنظر باز نايسـتاده اسـت و نـه تنهـا افزونـههـاي بسـيار بـر
مجلدات پيشين فراهم ساخته، مقارن طبع و نشر دفتر هشتم هم، دو نکتة استدراکي بر افزوده که ما در اينجا، هـم

ـ کـه از  و هم چونان گواهي بر صحت مدعاي پيشين، ايـن دو افزونـة اسـتدراکي را مکارم براي اطالع خوانندگان
خط مبارک مصحح استنساخ کردهايم ـ ميآوريم؛ واهللا دَرُّه:  

مکارماآلثار: در سطر نخست، اسامي پـدران مرحـوم الف. توضيح پيرامون عنوان شمارة (1665) در جلد هشتم
به قلـم بـرادر البيضاء الدّرّه سيّد محمّد تقي قمي مطابق با مآخذ ياد شده در متن و جاهاي ديگر است که از مقدمه

بزرگوار آن مرحوم نقل کردهاند، و آنچه در پاورقي دوم (ص 2827، س 10) ديده ميشود، نص صريح «نقباء البشر، 
ص 791» ميباشد.  

«حجـةاالسـالم ديگر اين که: در «مختارالبالد، ص 264، ط 1» در شرح حال آقا سيّد زکريا قزوينـي گويـد:
آقاي حاج آقا حسين طباطبائي قمي زوجة اوليهاش صبيّة آن مرحوم بود».  

مرحـوم ـ 7: «پس از به خط مؤلّف و پـيش از مکارماآلثار، ص 2471، بين سطر 6 ب. استدراک در جلد هفتم
حاج سيّد احمد» افزوده شود:  

آيتاهللا العظمـي آگهي ترحيم ياد شده راجع به مرحوم حاج سيّد احمد طباطبائي قمي ـ يکي از فرزندان گرامي
حاج آقا حسين قمي ـ است که در مشهد مقدس وفات يافته و مجلس ترحيم در مسجد بازار تهران ـ نه در مشـهد
 1334» 273» در سـال البشر، شـمارة ـ اعالن شده است. و عموي متوفي که همنام ايشان بوده و به نوشتة «نقباء

ق.» وفات يافته؛ مرحوم... (پايان استدراکية عالّمه روضاتي ـ دام مجده).  
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5. اين کتاب را احسان عباس در سالهاي اخير تحقيق کرده و «دارالغرب االسالمي» به طرزي دالويز طبع و 
نشر نموده است.  

(ش  تراثنـا علّامه سيّد محمّدرضا حسيني جاللي از براي آن، فائت و مستدرکي مهم ساخته است که در مجلـه
29) به طبع رسيّده و در اين مستدرک، صد و ده مورد از اثبات شيعة اماميه ياد شده است.  

6. هر چند موجب اطالت است، از غايت حالوت و نهايت فائدت اخالقي و فرهنگي و احيـاي نـام و يـاد اهـل
مآثر و مکارم، خوانندة محترم بر من خرده نخواهد گرفت که توجّه او را به نقلي ديگر از فتوت خداوندگاران کتاب و 
کتابخانه جلب کنم؛ و آن اشارت استاد محمّدالکاظم (شيخ محمّد کاظم محمودي) است که در «خاتمـه المطـاف» 

(ط. طهران، ج 5، ص 653) مينويسد:   مجمعاآلداب [تلخيص]
«... وينبغي لنا أن نتقدم بالشکر الجزيل لفضيلة العالمة االستاذ السيّد عبدالعزيز الطباطبائي حيث کـان تحقيـق

و المطبوعـة الخاصـة نسـخته وفرلـيّ و هذا الکتاب باقتراحه ابتدائاً و ساندني في مراحل مختلفة من امر التحقيـق

إليها». حاجتها شدة مع تصرّفي تحت جعلها
امروز تنها ميتوانيم گفت: خداوند پايگاه آن جهاني محققّ  طباطبايي را واالتر فرماياد و ما را از براي گنجـايي 

ها سينهاي گشاده کرامت کناد!   تَ چنين مکرمُ
(نسخه برگردان دستنوشت مورّخ 846 هـ . ق)، به اهتمام امير سيّد حسن روضاتي، اصـفهان، السلف تجارب .7

1361 هـ . ش، ص ,4  
بيان جامع و قرطبي در الراوي ألخالق الجامع در خطيب 8. اين سخن از موالنا اميرالمؤمنين علي(ع) است که
المتعلميّن، تحقيق: السيّد محمّدرضا الحسيني الجاللي، ط 1،  1416، هــ . ق، روايت کرده است. ر. ک: آداب العلم

شيراز، ص ,112  
9.  بيت، آن گونه که در ياد مانده است از اديب پيشاوري است و هم اکنون نه به ديوان آن مرحـوم دسترسـي

دارم، و نه به حافظة نخ نماي پراضطراب خود، اعتماد؛ فسبحان مَن اليَسهو!  
10. اينگونه حافظههاي خارقالعاده ـ عليالظاهر ـ در دنياي قديم بيشتر بوده و بجاست خوانندة محتـرم بـراي
کاهش استبعاد هم که شده به سخناني از اديب و مورّخ بنام و قرآنپژوه فقيه و محدّث نسّابه و حکـيم اخترشـناس
«ابـن فنـدق» و «فريـد خراسـان»، توجـه کنـد. او بيهق در سدة ششم هجري، علي بن زيد بيهقـي، مشـهور بـه

مينويسد:  
«وقد يوجد من أعطي اهللا له قوة حافظة يضبطd و يحرز ما سمع.  

يسـمع مـن الفضـائل و و کان في زماننا األمير العالم عليّ بن منتجب الملک محمّدبن ارسالن (ره) يحفظ مـا
ـ سـفراً مـن بين يدي الوزير محمّدبن ابي توبة الحکايات المنثورة، حتي انّ الحکيم ابن التلميذ النصراني قرأ عليه ـ

ة فحفظه االمير عليّ و اعاده.   االنجيل مرّ

يسـمع  و کان في الزمن الماضي واحد يحفظ ما يسمع مرة، و ابنه يحفظ ما يسمع مرتين، و غالمه يحفـظ مـا

ثالث مرات؛ّ فأنشد و احد قصيدةً، فقال ذلک الحافظ للحاضرين: هذه القصيدة لي، و أنا أحفظها، و ابنـي و غالمـي.

ين فأنشدها فسمع غالمه هذه القصيدة ثالث مراتّ فأنشدها.   فقرأها فسمع ابنه هذه القصيدة مرتّ
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و کنتd في عdنفوان الشباب احفظ قطعة من اشعار الجاهليين اذا سمعتهاُ مرّتين.  
و کان بزماننا بنيسابور حکيم استعار کتاباً في اصفهان و تأمله عشر مرّات و حفظه، و عاد إلـي نيسـابور و کتبـه

ِ بينهما کثير تفاوت.»   dبلت النسختان فما وجد ّه الحافظة. ثم قوُ من امالء قوُ
نهجالبالغه، تحقيق اسعد الطيب،ّ صص 147 ـ 148).   معارج(

از آيتهاي حفظ و پادسپاري در اين روزگاران اخير ـ که بسياري از افاضل، حکايتهاي شـيرين و نـادرههـاي
شگفت از اين خصيصة وي گفته و نوشتهاند ـ مرحوم استاد عالمه بديعالزمان فروزانفر بود که خدايش بيامرزاد.  

نگارندة اين سطور خود از استاد پرويز اتابکي شنيده (و گويا در هيچ جا مسطور نديده) که مرحـوم فروزانفـر در
لبنان مهمان يکي از فضال (ظ. از نصاري) بود و بانوي سراي ميزبان ـ که خود اهل فضل بود ـ با مرحوم فروزانفـر
ابـن سخن در پيوست و فروزانفر ، به مناسبت و بياستحضار پيشـين، مطـوالتي از سـفرنامة بطوطه ابن سفرنامة از

را از بَر خواند و جميع حاضران را غرق حيرت ساخت.   بطوطه
ميفرمود: اينجا يقين کردم آنچه اسـتاد ـ در مـوارد استاد اتابکي ـ که خود در آن ضيافت حضور داشته است ـ
مشابه ـ ميخواند به اتکاي همين حافظة نيرومند است و نه آمادگي قبلي و يا ـ العيـاذ بـاهللا ـ دسيسـة خودنمايانـه

(نقل به مضمون).  
11. و در اين ميانه، بهتر آن که مذهب راقم اين سطور ـ اگر محلي از اعراب داشـته باشـد ـ و مـذهب عمـوم
اهل قبله همان باشد که موالنا محسن فيض کاشاني پس از تفحصّ حال طوائف مختلف اختيـار فرمـود و نوشـت:
«نه متکلمم و نه متفلسف و نه متصوفم و نه متکلف، بلکه مقلـد قـرآن و حـديث و تـابع اهـل بيـت...، از سـخنان
حيرتافزاي طوايف اربع ملول و بر کرانه، و از ماسواي قرآن مجيد و حديث اهل بيت [و] آنچه بدين دو آشنا نباشد 

تصحيح رسول جعفريان، چاپ اول، ص 196). ايدون باد!   فيض، رسالة بيگانه» (ده
تحقيق و ويرايش حسين استادولي، دارالکتب االسالميه، چاپ دوم، 1379 ش، ص 160 و  مرجان، و لؤلؤ  .12

  .161
واآلثار)، به کوشش ايرج افشار، چـاپ المآثر( ايران تاريخ سال دربارة حاالت آن مرحوم، همچنين ر. ک: چهل

اول، اساطير، ج 1، ص ,189  
مرجان، همان.   و لؤلو  .13

فهرسـت: 14.  به قول عالمه سيّد محمّدحسينحسيني جاللي، تنها خطبا بر اين کتاب اعتماد کردهانـد (ر. ک
(تحقيق استادولي، ص 160) مـيگويـد: مرجان و لؤلو التراث، ج 2، ص 166)؛ و مرحوم حاج ميرزا حسين نوري در

«... براي جماعت روضهخوانان ميداني و وسيع مهيا نمود که هر چه کميت نظر را در آن بتازند به آخر نرسانند و در 
باالي منابر با نهايت قوت قلب مستند ذکر کنند که: فاضل دربندي چنين فرموده.»  

15.  نمونه را ـ در باب قسم پر دامنة اخير ـ فاضل دربندي به درازناي هفتاد سـاعته بـراي روز عاشـورا قايـل
شده و انگاشته: «آن همه وقايع نشود مگر در آن مقدار زمان»؛ و مرحوم محدّث نوري سـخت از ايـن راي و طـرز
مرجـان، تحقيـق اسـتاد و تلقي او استعجاب فرموده و گفته: «از اين فقره پي به سليقة ايشان بايد برد» (ر. ک: لؤلؤ
به نحوي وهنآميز در هامش کتاب در اين بـاب بـر فاضـل مرجان و لؤلؤ ولي، ص 161) و حتي يکي از طابعان و
مرجـان] و تحقيـق و تعليـق: مصـطفي درايتـي، قـم: احمـد و [لؤلـؤ عاشورا دربندي تاخته است (ر. ک: تحريفات

مطهري، 1379 ش، ص 252)؛ حال آن که متعقلي سترگ چون عالمه طباطبايي، ولو آن که اين مطلب را نپذيرد، 
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طباطبايي، محمّد حسين رخشـاد، چـاپ اول، عالمه محضر چنين واکنش تندي از خود نشان نداده است (ر. ک: در
ص 112).  

افزون بر اين، امثال مرحوم فاضل دربندي براي طرح چنين احتمال يا اعتقادي ـ خواه نفس مـدعا را بپـذيريم
بر يک زمينة استوار تاريخي تکيه کردهاند؛ و آن، «خرق عادت»هاي مختلف و مکرري است کـه بـا واقعـة يا نه ـ
ابـيطالـب(ع) ، ابـن  آل مناقـب: عاشورا رخ نموده و در کتابهـاي فـريقين بازتـابي وسـيع يافتـه (نمونـه را، ر. ک
سيرته، السيّد محمّدرضا الحسيني الجاللي،  و الحسين(ع) سماته ـ 72؛ و:  شهرآشوب ، ط. داراالضواء، ج 4، ص 61

الطف، هادي النجفي، ط 1، 1413 ق، ص 271 ـ 275 و...)   دارالمعروف، ط. 1، ص 188 ـ 190؛ و: يوم
خود تصريح فرموده است که در چنين چارچوبي، اعتقاد يا احتمال خرق عادت زماني را  العبادات اکسير نويسندة

طرح کرده و ميبينيم که مدعاي او چندان هم که به نظر بعض فضال غريب رسيده است، غريب نيست.  
باري، مهمتر از اين بحث مصداقي، يک بحث مفهومي است و آن ايـن کـه: يکـي از وظـايف عالمـان دينـي

پيراستن گزافهها و خرافهها از چهرة ديانت است و همواره دانشوران روشنبين بدين مهم قيام کردهاند.  
طبقـات و الذريعه نة او بر دورة تعليقات مبسوط و محققاّ مکارماآلثار 16.  از مؤلفاتّ چاپ نشدة محققّ  محترم

است که اي کاش روزي طبع را به زيور خويش بيارايد!   الشيعه اعالم
17.  خوب است خوانندگان، شرح اين ديد و بازديد را بخوانند و نيز تصريحات خود حاج مالهادي را در آثارش 
ببينند، و آنگاه پي ببرند نمايشي که چند سال پيش در «سيما» نشان داده شد و بر مبناي داستان اين ديد و بازديـد

نوشته شده بود، چقدر سخيف و دور از واقع است.  
  .« 18.  الاقل براي تنبيه خويشتن، دوباره مينويسم: «به شرط امانت و اهليتّ

19.  قاعدتاً به همان شرط پيشگفته.  
20.  در نوشتههاي عصر پهلوي اول و دوم هم، گروهي از نويسندگان مطلع، حدود و ثغور الفاظ را بيشتر پاس 
ميداشتند، و نمونه را، ميان «مرحوم» (مثل: مرحوم قزويني) و «مأسـوف عليـه» (مثـل: مأسـوف عليـه پروفسـور
«تسـامح و تسـاهل» کـذايي معهـود، و بيشـتر بـه سـبب نيکلسون) فرق مينهادند، ولي امروزه، قدري از رهگـذر

بياطالعي و هرج و مرج رسانهاي، مراعات چنين ظرافتها شاذ و نادر شده است!  
21.  قابل توجّه همة ما و کساني که ورد زبانشان «قرن بيستم و بيست و يکم» است و نه «قرن چهـاردهم و

پانزدهم» (که موافق گاهشماري اسالمي است).  
محـرفّ  تـورات و «انجيـل ... از بيمباالتيهاي زيانمند و ناپسند سالهاي اخير، اطالق نام کتاب مقـدس بـر
متداول» است که دستهاي آلودة غرضمند در آن تصرفّ کـرده و منکراتـي خـالف شـرع و مـروت در آن داخـل

ساخته است!  
سعدالسـعود شگفتا از مرکز پژوهشهاي «دفتر تبليغات اسالمي حوزة علمية قم» که در مقدمة تحقيـق جديـد
(بوستان کتاب قم، 1422 ق، ص 29) بيالتفات و از سر مسامحت بنويسد: «الکتب المقدسة المتوفرة لـدينا للنفوسّ

نقلنا عنها مباشرة کالتوراة و اناجيل متيّ و لوقا و يوحنّا...»!؟  
(يعنـي تـورات و انجيـل حال آن که فقهاي عظام در کتاب متاجر به ما آموختهاند از مصاديق «کتب ضالل»،

القـاموس: آسـماني و محتـرم اصـلي) اسـت. ر. ک تحريف شدة متداول، و نه آن دو کتـاب تورات و انجيل همين
472؛ و: التنقـيحالرائـع، الفاضـل المقـداد،  1. 1418 هــ . ق، ص الفقهية، الغديري، بيـروت ط للمصطلحات الجامع
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الصـالحين، السـيّد  1، 1404 ق، ج 2، ص 12؛ و : منهـاج آيـةاهللا المرعشـي، ط تحقيق الکوه کمري، قـم: مکتبـه

الخوئي، ط 5، ج 2، ص 14 (المکاسب المحرمه، مسألة 33) و...  
22.  ابن ابي طيّ حلبي در گزارش حال «عبدالرحمن بن احمدبن حسين بن احمد بن ابراهيم بن فضل خزاعي 

نيشابوري» گفته:  
«حدثناّ شيخنا رشيدالدّين [يعني:  ابن شهر آشوب]: کان في مجلسه اکثر من ثـالثـة آالف محبـرة مسـتملي،
 ،7 تاريخي، رسـول جعفريـان، ج المکسورين!.. (مقاالت وکان اذا قيل له: هل جاء في الصحيحين؟ قال: ذروني من

ص 139).  
صاحب اين قلم نيز معموالً مينويسد: «حديثنامة بخاري» و «حديثنامة مسلم» و زبان خويشتن را بـه کـاربرد

لفظ «صحيح» گرانبار نميکند تا ـ انشاءاهللا تعالي ـ مصداق اين سخن نباشد که:  
قولي به سر زبان خود بربَستي  

فردا کُنَدَت خمار کامشب مستي!  
23. به قول استاد بهاءالدّين خرمشاهي، در يک گپ و گفت دوستانه: قديميها کتـاب را بـا معرفـي خـود و در
واقع با «چاق سالمتي» با خواننده آغاز ميکردند؛ در پايان هم «خاتمة الکتابة» يا «خاتمه الطبع» مينوشـتند و بـه
عبارتي، محترمانه با خواننده وداع و رويبوسي ميکردند و اي بسا دادوستدهاي عاطفي که در ايـن ميانـه صـورت
ميگرفت؛ ولي امروزه کتابها معموالً بيسالم شروع ميشود و بـيخـداحافظي بـه پايـان مـيرسـد و... (نقـل بـه

مضمون)  
«خاتمـه ميگويم: استاد خرمشاهي با توجهّ به همين معنا، معموالً براي کتابهاي مهمشان، به شـيوة قـدما ،

الطبع» و... مينويسند.  
24.  تعبير را از مرحوم اعتمادالسلطنه اقتباس کردهام.  

25.  خوانندة دقيقالنظر ميداند که «طابع» را در اينجا در معناي اصـطالحي خـاص ـ و نـه معنـاي لغـوي ـ
به کار بردهام. اين همان معناي اصطالحي است که برخي فضال چون شادروان علّامه محمّد قزوينـي هـم بـه کـار

بردهاند.  
يغمـائي، زيـر نظـر غالمحسـين يوسـفي و... ، حبيـب از براي اين کاربرد و چون و چند آن، ر. ک: يادگارنامة

تهران، 1356 ش، ص ,368  
26.  «بيذره ـ بموحده و مثناة تحتيه و ذال معجمة وراء مهملة مشـدّدة» (مکـارم، ج 8، ص 3018)؛ «مرحـوم
شيخ کاظم... مشهور به بيذرّه بود، و در وجه تسميهاش بعضي گفتهاند که براي شباهت داشـتن او اسـت ـ از بابـت
ف  کوچکي جثه و تندي حرکت و زيرکي و ذکاوت ـ به نوعي از گنجشکهاي کوچکي که اين اسم را دارند، و مؤلـّ
االطباء] فرمايد: به عقيدة من اين کلمه محرف ابي ذرّ است، زيرا وي در تمسکّ به امـور ادباء [يعني: معجم معجم

شرعيه و امر به معروف و نهي از منکر مانند ابوذر صحابي ميبود، انتهي.» (مکارم، ج 8، ص 3019).  
» به ياء.    27.  چنين است در متن مطبوع، «معوليّ

کردهايم، لزوماً به رسم خط و سجاوندي طابع پـايبنـد مکارم (ناگفته نماند در ديگر نقل قولهايي که از متن
نبودهايم).  


