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مصحح بزرگ متون شیعی

بـرای ارج نهـادن بـه مقـام شـامخ و آثـار قلمـی حضـرت آیتاللـه
سـیدمحمدمهدی خراسـان ،بـدون افـزودن و یـا کاسـتن متنـی ،شـرح
زندگانـی ،آثـار علمـی و رسـائل چاپ شـده و نشـده معظملـه را در چند
مـورد ،در اینجـا ،فرادیـد خواننـدگان مینهیـم.

«بنــا بــر آنچــه کــه پــدرم گفتــه اســت مــن در

بــا او (عطــاس) بــراى مــن ســعادتى بــود .او از

نجــف اشــرف بــه تاریــخ نهــم رجــب 1347ق.

بــزرگان ادب اســت کــه در مکــه ســکنا داشــت

زاده شــدهام .قبــل از اینکــه بــه مکتبخانــه

ـوت
و در مجــات عربــى بــه دقیــق بــودن و قـ ّ

بــروم ،مــادرم مــرا قــرآن آموخــت و وقتــى وارد

علمــى ســتوده مىشــود .او مــرا بــا بســیارى

مکتــب شــدم خوانــدن و نوشــتن بلــد بــودم.

از علمــاى آنجــا آشــنا کــرد .محبــت وى بــه

بعد از آن دروس حوزه را شــروع کردم و دروس

مــن بعــد از اینکــه بــه نجــف برگشــتم ادامــه

ســطح و خــارج را در حــوزه علمیــه نجــف نــزد

داشــت .بــراى بــار دوم کــه در ســال 1389ق .بــه

اســاتید بزرگــوار گذرانــدم .بــراى تحصیــل مــن

ـرف شــدم ،او از مــن پذیرایــى کــرد و
مکــه مشـ ّ

مجالــس علــم بهتریــن مدرســه بــوده اســت؛

مــرا اکــرام نمــود کــه نشــان از خلــق و خــوى

مخصوصـ ً
ـا یکــى از آنهــا را کــه مرحــوم پــدرم

بزرگوارانــه او بــود ،ســپس نســخهاى از کتــاب

بــه مــدت ســیزده ســال در خانــدان مــا ،هــر روز

«تذکــرة األلبــاب بأصــول األنســاب» ّ
بتــى را کــه

عصــر برگــزار مىکــرد .همچنیــن مجلســى

خــود استنســاخ کــرده بــود ،بــه مــن هدیــه کــرد

علمــى کــه هــر پنجشــنبه صبــح در خانــه

تــا آن را تحقیــق کنــم .بــه ســال 1394ق .نیــز

مــا برگــزار مىشــد .مــن در ایــن مجالــس بــا

ـرف شــدم و نســخهاى از کتــاب
بــه مکــه مشـ ّ

حدیــث و رجــال حدیــث و مشــایخ علمــا آشــنا

را کــه تحقیــق کــرده بــودم ،بــه اســتاد عطــاس

شــدم کــه بخشــى از آن را در کتــاب «ذکریاتــی

هدیــه کــردم و او بســیار خوشــحال شــد و

فــی حیاتــی» نقــل کــردهام .بعــد از رحلــت

مقدمــهاى بــر کتــاب نگاشــت کــه در چــاپ

پــدر ،مجلســى را هــر جمعــه برگــزار مىکنــم.

کتــاب آن را آوردیــم .دانشهــاى ابتدایــى و

در ایــن مجلــس کــه نزدیــک اذان ظهــر برگــزار

ســطوح را از پــدرم و شــیخ محمدرضــا عامــرى،

مىشــود ،دربــاره مناســبتها و مســائل

ســید محمــود حکیــم ،شــیخ محمدعلــى

علمــى صحبــت مىشــود.

تبریــزى ،شــیخ علــى ســماکه حلــى و شــیخ

اهــل دانــش در ایــن مجلــس شــرکت

صــادق قاموســى فراگرفتــم .ســپس از محضــر

مىکننــد ،مــردم عــادى هــم در ایــن مجلــس

درس حضــرات آیــات عظــام سیدابوالقاســم

حضــور مىیابنــد .بــه ســال 1388ق .بــراى

خوئــى (م 1413ق ،).ســیدعبدالهادى شــیرازى

ـرف شــدم و آثار
اداى فریضــه حــج بــه مکــه مشـ ّ

و سیدمحســن حکیــم بهــره بــردم .مشــایخ

حــج و منافــع آن را لمــس کــردم کــه آشــنایى

مــن در نقــل حدیــث و روایــت عبارتنــد از:

بــا اســاتید دانشــگاههاى مختلــف اســامى از

مرحــوم پــدرم و شــیخ محمدمحســن ،معــروف

تابستان 1399

خــود در شــرح حــال خویــش مىنویســد:

صالــح ،یکــى از فوایــد آن ســفر بــود .آشــنایى

شماره یازدهم

 .1زندگینامه خودنوشت

جملــه عطــاس ،یکــى از علمــاى فرهیختــه و
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بــه آقابــزرگ تهرانــى (م 1389ق ،).سیدحســن
بجنــوردى (م 1395ق ،).ســیدمحمدصادق
بحرالعلــوم (م 1399ق ،).ســیدعلى بهبهانــى
(م 1395ق) ،ســیدعبداالعلى ســبزوارى (م
1414ق ،).ســیدمرتضى خلخالــى (م 1411ق،).
ســیدعلى بهشــتى و از علمــاى اهــل ســنت:
ســیدعلوى بــن عبــاس مالکــى مکــى ،شــیخ
حمــاد انصــارى ،شــیخ محمــد ابىالیســر
بــن عابدیــن مفتــى شــام ،شــیخ محمدصالــح
قــادرى شــامى ،ســیدبنحمزه نقیــب شــامى،
الحبیــب محمــد بــن علــوى حضرمــى مالکــى و
مجدالدیــن مؤیــدى الیمانــى مىباشــند.

 .2آثار علمی (تصحیح)

 .1موسوعه ابن ادریس حلى (م 598ق).؛
 .2طب النبی(ص) ،ابوالعباس مستغفرى؛
 .3طـب األئمـة ،بروایـة أبیعتـاب عبداللـه
بـن سـابور الزیـات و الحسـین ابنـی بسـطام
النیسـابوریین؛
 .4طب الرضا ،معروف به رساله ذهبیه؛
 .5التوحیـد ،ابوجعفر محمد بن على بن حسـین،
معروف به شـیخ صدوق (م 381ق).؛
 .6إکمالالدیـن و إتمـام النعمة ،شـیخ صدوق (م
381ق).؛
 .7امالى ،صدوق (م 381ق).؛
 .8عیون أخبار الرضا ،از صدوق (م 381ق).؛
 .9خصال ،صدوق (م 381ق).؛
 .10معانی األخبار ،صدوق (م 381ق).؛
 .11ثـواب األعمـال و عقـاب األعمـال ،صدوق
(م 381ق).؛

 .12اختصـاص ،ابوعبداللـه محمد بن محمد بن
نعمان ،معروف به شـیخ مفید (م 413ق).؛
 .13تذکرة األلباب فی األنسـاب ،شیخ ابىجعفر
احمد بن عبدالولى ّبتى اندلسى (م 488ق).؛
 .14منتقلـة الطالبیة ،از ابواسـماعیل ابراهیم بن
ناصـر بن طباطبا (از علمـاى قرن 5ق).؛
 .15روضة الواعظین ،محمد بن ّفتال نیشـابورى
(شهید 508ق).؛
 .16إعلام الـوری بأعالم الهـدی ،ابوعلى فضل
بن حسن طبرسـى (م 548ق).؛
 .17مـکارم األخلاق ،رضىالدیـن ابىنصـر
حسـن بـن فضـل طبرسـى (قـرن 6ق).؛
 .18البیـان فـی أخبـار صاحبالزمان ،حافظ
ابىعبداللـه محمـد بن یوسـف گنجى شـافعى
(کشتهشـده در 658ق).؛
 .19فلاح السـائل ،رضىالدین ابىالقاسـم على
بن موسـى ،معروف به سـید بن طاووس (589
 664ق).؛ .20األلفیـن فـی إمامـة أمیرالمؤمنیـن علـی بن
أبیطالـب ،از جمالالدیـن حسـن بـن
مطهر اسـدى ،معـروف به عالمـه حلى (648
 726ق).؛ .21جواهـر األدب فی کالم العـرب ،عالءالدین
بن علـى اربلى؛
 .22تاریـخ ابـن الـوردی ،زینالدیـن عمـر بـن
مظفـر ،مشـهور بـه ابـن وردى (م 749ق).؛
 .23الکشـکول ،بهاءالدیـن محمـد عاملـى،
معـروف بـه شـیخ بهائـى (1030 - 953ق).؛
ّ
 .24ینابیـع المـودة ،سـلیمان بـن ابراهیم بلخى
قنـدوزى حنفـى (1294 - 1220ق).؛

67

 .1موسـوعة عبدالله عباس ،حبر األمة و ترجمان
القرآن؛
 .2کشاف بلدان منتقلة الطالبیة؛
 .3السجود على التربة الحسینیة؛
 .4علـی إمـام البـررة ،شـرح ارجـوزه اسـتادم
آیتاللـه خوئـى؛
 .5المحسن السبط مولود أم سقط؟؛
 .6حی على خیر العمل؛
 .7مقدمات کتب تراثیه؛
 .8غریب القرآن؛
 .9نهایـة التحقیـق فـی مـا جـرى فـی أمـر فدک
ّ
للصدیقـة و الصدیـق؛
 .10مزیـل اللبـس عـن معجزتی شـق القمر و رد
ا لشمس ؛
 .11نظـرات فاحصـة فی کتاب الطبقـات الکبیر،
نوشـتهمحمدبنسـعدکاتبواقـدى(م)230؛
 .12معجم شعراء الطالبیین؛

 .4رسالههاى چاپنشده

 .1القناة المستقلة مستغلة أو مستغلة؛
ّ
المشـجر المبیـن لمـن فـی منتقلـة الطالبیین
.2
البـن طباطبا؛
 .3اللبـاب فـی تشـجیر تهذیـب األنسـاب
للعبید لـی ؛
 .4نشوة األمانی (ارجوزهاى در نسب است)؛
 .5تعریـب فصـل مـن تاریـخ قـم للحسـن بـن
محمـد بـن حسـن قمـى (م 378ق) (ترجمـه
بخشـى از تاریـخ قـم اسـت)؛
 .6وجیـزة النبـأ (ارجوزهاى اسـت درباره رسـول
اکـرم و آل عبـا .بسـیارى از آن گـم شـده
ا ست ) ؛
 .7شعر الحمانی العلوی؛
 .8التنویه فی المختومین ب«ویه»؛
 .9بیـان الدالئـل العلیلـة فـی األخبـار الدخیلـة

شماره یازدهم

 .3تألیفات

تابستان 1399

 .25نزهـة الجلیـس و منیـة األدیـب األنیس ،از
سـید عباس بن على موسـوى مکـى (- 1110
حدود 1180ق).؛
 .26صلاة الجماعـة و یلیـه صلاة المسـافر،
آیتالله شـیخ محمدحسـین غـروى اصفهانى
کمپانـى (1361 - 1296ق).؛
 .27ذیل کشف الظنون؛
 .28بغیـة الطالـب فـی إیمـان أبىطالـب،
نوشـته سـید محمـد بـن حیـدر موسـوى؛
 .29ترکـة النبـی ،نوشـته حمـاد بن اسـحاق
ازدى مالکـى بغـدادى (م 267ق.).

 .13شذا العرف فی ضحایا الطف؛
 .14الظاهرة القرآنیة فی نهجالبالغة؛
 .15المهدی الموعود مولود و موجود؛
 .16سلوة األفاضل فی المسائل و الرسائل؛
 .17قالئد العقیان فی ما قیل فی آل الخرسان؛
 .18على المحک ،صحابة و صحاح؛
 .19الکشـف الصریـح فی من رمـی بالتجریح من
رجال الصحیح؛
 .20ذکریاتی فی حیاتی؛
 .21المنخـول و المخلخـل من الشـعر المهلهل.
دیوان شـعر است.
ً
 .22بعیدا عن السیاسة ،دیوان شعر است؛
 .23جمع دیوان سید جعفر خرسان.
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(نقد و ردى اسـت بر آنچـه که صاحب قاموس
الرجال نوشـته اسـت)؛
 .10منتخبـات المهـدی مـن کتـاب َ
المجـدی،
نوشـته عمـرى در نسـب؛
 .11خدیعة الشورى؛
 .12األبنـاء الثالثـة بأقلام أنصارهـم ،ابن تیمیه
ابـن عبدالوهاب بن مسـعود؛
 .13مـن هنا و هنـاک (منتخباتى از کتب مختلف
و نـوادر و فتاواى عجیب؛
 .5آثار از بین رفته؛

امـا آثـارى کـه از بیـن رفتـه و تنها بخشـى از

آنهـا بهجـا مانده اسـت:

 .1منتخبات التدوین و الضیافة مع اإلضافة؛
 .2أسـانید الطوسـی فـی أمالیـه (از آن دفتـرى
بـدون مقدمـه بهجـا مانـده اسـت)؛
 .3المسـتند الوجیـه فـی أسـانید الفقیـه فـی
قصاصـات (بخشـى از آن از بیـن رفتـه اسـت)؛
 .4تعریـب خاورشناسـان مرحـوم ابوالقاسـم
سـحاب (بخشـى از معجم المستشرقین که در
روزگار جنـگ جهانـى دوم آن را ترجمـه کـرده
بـودم .برگهـاى خوردهشـده از آن بهجا مانده
است)».

حسـن ختـام ایـن نوشـتار را بـا مطلبـی از
اسـتاد رسـول جعفریـان در مالقـات خـود بـا
سـیدمحمدمهدی خرسـان آورده ،که میگوید:
«قرار بود ساعت ده صبح به دیدن آقای آیتاهلل
سـیدمهدی خرسـان برویم .خانواده خرسـان از
خانوادههای مشـهور روحانی در نجف هسـتند.
پدر ایشـان سیدحسن خرسان بود که تصویرش
در اتـاق موجـود بـود .زیـر آن نوشـته بـود کـه
صبـح روز یکشـنبه 12 ،جمـادی االول سـال
 1406درگذشـته اسـت .در ایـن اتـاق ،تصاویـر
و خطـوط جالـب دیگـری هـم وجـود داشـت و
فضـا را تاریخـی کـرده بـود .آقـای سـید مهـدی
خرسـان ،فقیـه و مصحـح آثـار و متـون شـیعی
اسـت .کتاب مفصلی هم درباره ابنعباس دارد
کـه در دسـت چـاپ اسـت .فارسـی را بـه خوبی
میدانسـت و حتـی تعبیرهـای جالبی مثل این
جملـه «کمیتـم لنـگ اسـت» بـه کار میبـرد.
ایـن نمونـه را مثـال زدم کـه معلوم شـود تا چه
اندازه در نجف ،فارسـی رایج اسـت .پسـرش هم
فارسـی میدانسـت .سـال گذشـته کتاب او در
بـاب امـام علی بـا عنوان «علی امـام البررة»
کتاب سـال والیت شـناخته شد و جایزه گرفت
کـه در همیـن روز آقـای معراجی جایزهشـان را
بـه وی تحویـل داد.

69

شماره یازدهم

تابستان 1399

