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کرم سیاوشی

چکیده
محدّث جزایری (0101ـ 0001ق) از دانشمندان برجسته شیعه ،دارای آثار بسـیاری اتـ
به همین جه از دیرباز گزارش شرح حال و معرفی آثار وی مورد اهتمام تـراج نویسـان
و محققان بوده ات بـا ایـن همـه ،در ص ـوب نسـ نامـه و برصـی نوشـتههـای وی
کاتتی ها و اشتباه هایی رخ داده ات ت حیح شجره نامـه محـدّث جزایـری ،رد اشـتباه
منتس نبودن برصی از تـلیی هـای محـدّث جزایـری بـه وی ،ااـتح اشـتباه محـدّث
جزایری در معرفی کتاب غرائ األصبار صویش با عنـوان نـوادر األصبـار ،و اثبـا تقـدم
نگارش انوار نعمانیه بـر غایـ ایمـرام از جملـه نتـایپ وـشوهش حااـر اتـ هم نـین
نادرتتی تخن آقابزرگ تهرانی در معرفی حاشیه مغنی ایلبی بـا عنـوان ایغنـا و تـخن
محسن امین عاملی در معرفی کتاب اینور ایمبین فی ق ص االنبیا و ایمرتلین جزایری
با عنوان ق ص االنبیا  ،اثبا و انتساب کتابهای تحف االتـرار ،انـی ایوحیـد و کنـز
ایطای و وسیلة ایراغ به محدّث جزایری رد شده ات
محدث جزایری ،تراجم ،اخباریان ،نسب.
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سیناtafsir.alipoor@gmail.com .
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مقدمه

محدّث جزایری یکی از اعالم شیعه در قرن یازده و دوازده هجری قمری است .وی از

شاگردان خاص عالمه مجلسی است که در تنظیی بحیار اننیوار و حتیی شیرب برخیی
احادیث آن نقش ویژه ای داشته است (نعمتاهلل جزایرر .)92/5 :1091 ،وی بیشیتر حییات
علمی خود را در نگارش و شرب کتب حدیثی و تفسیر قرآن صرف کرده و دهها اثیر از
خود بر جا نهاده است .بیه همییج جهیت ،از دیربیاز تیا کنیون گیزارش شیرب حیال و

تألیف های وی مورد اهتمام تراج نویسان و محققان بوده است .خود وی نیز در خاتمیه
کتاب انوار نعمانیه شرب حالی مختصر از خود و برخیی از آثیارش تیا سیال 9801ق را
ارائه کرده است .بعد از وی ،یوسف بحرانی در لؤلؤة البحریج ،سید عبداهلل جزاییری در

تذکره شوشتر ،نیواده اش سیید مییر عبیدالل یف در تحفی العیال  ،آقیابزر

تهرانیی در

الذریعه ،محسج امیج در اعیان الشیعه و دیگر تراج نویسان گزارش شیرب حیال و آثیار
وی را آورده اند (جهت مشاهده فهرستی از این منابع نك :.زادهوش  .)21- 01 :1815اخییرا نییز
سید محمد جزایری در کتاب نابغه فقه و حدیث و سید طیب جزایری در مقدمهای کیه

بر کتاب کشف انسرار نوشته اند ،سعی کرده اند تصیویر کیاملی از شخصییت و حییات
علمی ایج محدّث بزر

ارائه کنند.

ضمج ارج نهادن به همه تالشهای یادشده ،باید اذعان کرد که کار آنان بدون کاستی

و اشتباه نبوده است؛ از ایج رو پژوهش حاضر درصدد است ضمج ارائه فهرستی کامی

از آثار محدّث جزایری بر اساس ترتیب موضوعی  -که ارائه آن از دید آنان پنهان مانیده

یی اشتباهات آثار آنان را نقد ،تحلی و بررسی کند.

چنانکه گفته شد ،عالوه بر خود محیدّث جزاییری ،شیربحیالنویسیان و محققیان

گزارش هایی از شرب حال و آثار وی ارائه کردهاند؛ اما تاکنون پژوهش تحلیلیی انتقیادی
جدی و مستقلی در ایج باره نوشته نشده است و ایج پژوهش درصدد جبران ایج کاستی
است .بر ایج اساس ،پرسش اصلی پژوهش حاضر ایج اسیت کیه شیربحیالنویسیان و

محققان در گزارش شرب حال و آثار محدّث جزایری دچار چه اشیتباههیایی شیدهانید

همچنیج دو پرسش فرعی در ایج باره م رب است .9 :آیا شربحیالنویسیان و محققیان

نسب نامه کام محدّث جزایری را به درستی و م ابق با واقع گزارش کیردهانید  .2آییا
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شربحال نویسان و محققان در معرفی تیألیفهیای محیدّث جزاییری بیه لحیاا تعیداد،
عنوان ،موضوع ،وجه نامگذاری و چاپ آنها به درستی عم کردهاند

در مباحث آتی ضمج ارائه گزارشی مختصر از شرب حال محیدّث جزاییری و ارائیه

فهرستی از آثار او بر طبق ترتیب بندی موضوعی بیه همیراه توضییحی مختصیر دربیاره

برخی از آنها ،سؤالهای بان را پاسخ خواهی داد.
 .2زندگینامه محدّث جزایری

نعمت اهلل بجسید عبداهلل در سال  9808هجری قمری ،در قریه صَباغیه -یکی از قریههای

جزایر بصره  -متولد شد (نعمت اهلل جزایر .)599 520/0 :1081 ،وی زندگی علمیاش را از
پنج سالگی ابتدا در زادگاه خود ،سپس در روستای کارون و دیار بنیاسید بیا ییادگیری

قرآن و برخی کتب ادبی عربی آغاز کرد (نعمتاهلل جزایرر .)599/0 :1081 ،وی حیدود نیه
سال در شیراز به تحصی ادامه داد (همان .)592/0 :او در نهایت به اصفهان سفر کرد و در
آنجا چهار سال در منزل عالمه محمدباقر مجلسی اقامت کرد و علوم حدیث را آموخت.

او همچنیج در مدرسه میرزا تقی اصفهان به تدریس مشیغول شید و در مجمیوع هشیت

سال را در آن شهر گذراند (نعمتاهلل جزایر .)599/0 :1081 ،وی مدتی بعد  -حیدود سیال

9801ق -به درخواست اهالی شوشتر آن دیار را برای اقامت برگزید و در منزلی نزدیک
به مسجد جامع شهر اسکان یافت .او در حوزه علمیهای که اهالی شوشتر تیدارک دییده
بودند ،مشغول تدریس و تربیت طالب علوم دینی شد و منصب شیخانسالمی را نییز از

شاه سلیمان صفوی گرفت (شوشرتر .)191 :1898 ،او سرانجام «در شب جمعه  22شیوال

سال  9992هجری قمری ،حدود دو سال بعد از وفات استادش عالمه مجلسی ،به هنگام

بازگشت از سفر زیارتی مشهد مقدس در قریه جایدر درگذشت» (خوانسار ،بیتا)120/1 :

و در همانجا دفج شد.

 .3آثار محدّث جزایری

آثار محدّث جزاییری بیه صیورت پراکنیده و نیاقک در کتیاب انیوار نعمانییه و دیگیر

شربحال ها گزارش شده است .در ادامه فهرست کام آثار وی را بر اساس دسیتهبنیدی
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موضوعی ارائه می کنی  .ایج آثیار بییانگر تبحیر وی در انیواع علیوم اسیالمی و ادبییات

عرب است .برخی از منابعی که آثار او را گزارش کرده اند از ایج قرارند :انیوار نعمانییه
(نعمرتاهلل جزایرر ،)852/0 :1081 ،مفتیاب اللبییب (نعمرت اهلل جزایرر ،متتراا ابیب،رن نس ر
ش ،)5900922تذکره شوشیتر (عبرداهلل جزایرر ،)21 :1818 ،تحفی العیال (شوشرتر:1898 ،
 ،)190/1ام اآلم (حرعامیی  ،)889/5 :1895الذریعه (آقابزرگ تهرانری  ،)1/19 :1091رییا
الفضالء (افند ،)520/2 :1091 ،روضات الجنات (خوانسار ،بیترا125/1 :
العلماء و حیا
.)121

سید نعمت اهلل جزایری بیشتر حیات علمی خود را صرف ییادگیری و تیألیف کیرده

است .آثار وی به تفکیك موضوع به ایج قرار است:

آثار حدیثی :مقصود اننام فی شرب تهذیب انحکام ،غای المرام فی شیرب تهیذیب

انحکام یا البحور الزاخرة فی شرب أحادیث العترة ال یاهرة ،کشیف اسسیرار فیی شیرب
انستبصار ،حواشی انستبصار ،أنیس الوحید فی شرب کتاب التوحید (أنیس الفرید) ،نیور
البراهیج فی أخبار السادة ال اهریج ،حاشی توحید الصدوق ،نوراسنوار فی شرب الصحیف
السجادی  ،حاشی الصحیف الکامل  ،النکت ال ریف فی شرب ملحقات الصیحیف  ،الجیواهر
الغوالی فی شرب عوالی اللئالی (مدینی الحیدیث) ،قیاطع اللجیاج شیرب علیی احتجیاج
ال برسی ،حاشی شرب ابجأبی الحدید ،حواشی نهجالبالغ  ،نوادر اسخبار ،رییا انبیرار
فی مناقب انئم انطهار ،اسیام النحس الواردة فیی اسحادییث و انییام السّیعیدة ،لوامیع
اسنوار فی شرب عیون انخبار ،نزه انخوان و تحف الخالن ،الفوائید النعمانیی  ،حواشیی
کتب أربعه.
آثار در حوزه علوم ومعارف قرآنی :عقود المرجان لحواشی القرآن و حاشیی زبیدة

البیان ،النور المبیج فی قصک اننبیاء و المرسلیج.

آثار فقهی :شرب بر استبصار ،تهذیب ،عوالی اللئالی و زبیدة البییان ،و تیألیف هدیی

المؤمنیج و تحف الراغبیج ،مسکج الشجون فی حک الفرار مج ال اعون ،منبع الحییاة فیی
اعتبار قول المجتهدیج مج انموات.
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آثار ادبی ـ نحوی :الغای القصوى ،حاشی شرب الجامی ،حاشیی مغنیی اللبییب عیج

کتب انعاریب ،مفتاب اللبیب فی شرب التهذیب ،حاشی بیر العبیاب فیی شیرب اللبیاب،
النهج الصّواب (منهاج الصواب) فی عل انعراب ،شرب نهج الصواب (منهاج الصیواب)،

نهج الیقیج ،طریق السالک فیی توضییا المسیالک ،الفوائید ،الفوائید النعمیی  ،مشیکالت
المسائ  ،مناهج الم الب ،منهاج المبتدى.
اثری در باب وعظ :مقامات النجاة.

آثار کالمی :شرب عینی ابجسینا ،شرب عقائد الصدوق.

آثار در حوزه تراجم و رجال :حاشی نقد الرجال ،حاشی أم اآلم فی علماء جبی

عام .

آثار در موضوعهای پراکنده :زَهر الربیع ،اسنوار النعمانیه.

 .4نقد و بررسی تشکیک درباره نسب جزایری
درباره نسب کام محدّث جزایری دو دیدگاه وجود دارد که ضمج ارائه آنها ،نظر مختار
ارائه میشود.

الف) نسب وی تنها با دوازده واس ه به امام موسی کاظ

مییرسید« :نعمیتاهلل

بج سید عبداهلل بج سید محمد بجسید حسیج بیجسیید أحمید بیجسیید محمیود بیجسیید
غیاث الدیج بجسید مجدالدیج بجسید نورالدیج بجسید سعدالدیج بجسید عیسی بیجسیید

موسی بجسید عبداهلل بجموسی بججعفر الصادق

».

سلسییله نسییب فییوق را مح یدّث جزایییری (نعمررتاهلل جزایررر )828 825/1 :1081 ،و

نویسندگان کتاب های تراج و رجال ذکیر کیردهانید ،از جملیه سیید عبیداهلل در تیذکره
شوشتر (عبداهلل جزایر ،)21 :1818 ،میرعبدالل یف در تحفی العیال (شوشرتر،)09 :1898 ،
خوانساری در روضات الجنات (خوانسرار ،بریترا ،)129/1 :محیدّث نیوری در مسیتدرک
الوسائ (نوری ،)900/28 :9080 ،شیخ عبیاس قمیی در الکنیی و اسلقیاب (قمری :1891
9

.)889/5
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سید عبداهلل جزایری در تذکره شوشتر (عبداهلل جزایرر ،)21 :1818 ،میرعبیدالل یف در

تحف العال (شوشیتری )10 :9232 ،و سیید طییب جزاییری در مقدمیه کشیف انسیرار
(نعمت اهلل جزایر )050 11/1 :1091 ،بر سلسله نسب فوق صحه گذاشیته و آن را در زمیره
نسبهای «عالی» به حساب آوردهاند.

ب) نسب وی با  20واس ه به امام موسی کاظ

میرسید .نویسینده کتیاب بغیی

ال الب فی نسب السادة الغوالب معتقد است که نسب محدّث جزایری با  20واسی ه بیه

امام موسی کاظ

میرسد و ایج سلسله نسب را ذکر کرده است« :نعمتاهلل بیجسیید

عبداهلل بج سید محمد بجسید حسیج (ملقب به سید شمسالدیج) بجسید محمود بجسیید

غیاث بج سید احمد بج سید علی بج سید محمد بجسید احمد بجسید رضا بجسید ابراهی

بج سید هب اهلل بجسید طیب بجاحمد بجمحمد بجالقاس بیجابییالفخیار محمید بیجعلیی
بج معمر الضریر بج عبداهلل بج ابی عبداهلل جعفر انسود بجمحمد بجموسی بجعبداهلل بجامام

موسی کاظ

» (اعرجی .)001 005 :1899

سلسله نسب اول را به دلی اندک بیودن واسی ههیا نمییتیوان پیذیرفت؛ چراکیه از

دیدگاه پژوهشگران عل انساب ،تقریبا در هر قرن ،سیه نسی از اوند ییک نفیر متولید

می شوند (همان) .از طرفی ،از شهادت امام موسی کاظ

در ششی رجیب سیال 902

هجری (مت،د  )512/5 :1018تا تولد سید نعمتاهلل جزاییری در سیال  9808هجیری030 ،
سال فاصله وجود دارد که با ایج وصف ،باید حیدود  21واسی ه مییان سیید نعمیتاهلل

جزایری و امام موسی کاظ

نزدیکتر است.

وجود داشته باشد؛ بنابرایج ،سلسله نسب دوم به واقیع

سید عبداهلل ،میرعبدالل یف و سید طیب جزایری کیه میدعی «عیالی» بیودن سلسیله

نسب محدّث جزایری هستند ،دلیلی ارائه نکردهاند .سید طیب جزایری ذکر ایج سلسیله
نسب از سوی تراج نویسان و تذکره نویسانی چون سیید عبیداهلل ،خوانسیاری ،محیدّث
نوری و شیخ عباس قمی در الکنی و اسلقاب را دال بر صحت آن میداند و میینویسید:

«و کفی به تحقیقا و تصدیقا» (نعمتاهلل جزایر 11/1 :1091 ،مقدم پراررقی)1؛ ولی صرف
ذکر سلسله نسب اول یی که مبتنی بر دوازده واس ه است یی از سوی افراد مذکور دال بر

تحقیقی بودن آن و توجیهکننده اندک بودن واس ه آن نیست .به نظیر مییرسید آنیان بیه
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سخج محدّث جزایری در مورد سلسله نسبش استناد کرده اند ،در حالی کیه خیود سیید

نعمت اهلل جزایری ،به سبب اندک بودن واس ههیای سلسیله نسیبش ،در سییادت خیود

تردید میکند و از خداوند میخواهد تیا در عیال راییا درسیتی آن را بیه وی بنمایانید.
دعای وی مستجاب می شود و شبی در خواب حضرت امیر

را میبیند کیه بیه قنبیر

می فرماید« :آت قلیانا للسید نعم اهلل» .به ایج ترتیب ،وی به سیادت خود م مئج میشود
(محمد جزایر510 :1828 ،؛ نعمتاهلل جزایر 89/1 :1091 ،مقدم ).

 .5تحلیل و نقد شبهات درباره آثار جزایری
الف) اشتباه در عدم انتساب تألیفها

عبداهلل افندی (9928-9833ق) ،صاحب رییا

العلمیاء ،تردیید کیرده اسیت کیه آثیار

محدّث جزایری برگرفته از آثار دیگران است .بررسی ایج اشیتباه از آن جهیت اهمییت
دارد که افندی جزء معاصران محدّث جزایری و از شاگردان عالمه مجلسی بوده است و

چه بسا جایگاه وی باعث شود افرادی که با جایگاه محدّث جزایری آشنا نیستند ،سخج

وی را بپذیرند .وی در شرب حال سید علیی بیجسیید خلیف بیجسیید عبیدالم لب (م.

9801ق) می نویسد « :و اظج أن اکثر فوائد کتب السید نعم الشوشیتری المعاصیر (قیده)
مأخوذة مج تصانیف هذا السید العالی» (افند.)19/0 :1091 ،
نقد و بررسی

امروزه کتاب های سیدعلی بجسید خلف در دست نیست تا با مقایسیه محتیوای آنهیا بیا

محتوای کتاب های محدّث جزایری ،احتمال م رب شده را بررسی کنیی ؛ امیا شیواهدی
وجود دارند که درستی سخج مذکور را تأیید نمیکنند:

 . 9عالمه مجلسی ،که استاد ویژه محدّث جزایری است ،ضمج اجازهای که برای وی

صادر کرده ،عالوه بر تأیید تسلط وی بر علوم مختلف ،کتابهای وی را نیز میستاید:

المحقق المدقق ،جامع فنون العلی و أصیناف السیعادات ...فاسیتجازنی ...و کیان
ذلک بعد أن بلغ الغای القصوى فی الدرای  ...و صنف فیی أکثیر العلیوم الدینیی و

المعارف الیقینی مصنفات رائق  ،یس ع منها أنوار الفض و العرفان؛
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محقق ریزبیج ،جامع اصناف عل و سعادت ...از مج طلیب اجیازه کیرد ...و اییج
بعد از ایج است که در فه و تیزبینی به بانتریج درجه نائی شیده اسیت ...و در

بیشتر علوم دینی و معارف یقینیی مصینفاتی پسیندیده نوشیته کیه نیور فضی و

عرفان از آنها ساطع است (مجیسی 500 :1890ر.)899

محدّث بحرانی (9980ی9903ق)  -که مییتیوان وی را هی عصیر محیدّث جزاییری

دانست -در کتاب الحدائق الناضرة مینویسد:

و لی أر مَییج ردّ ذلییک و طعییج فیییه سییوى المحیدّث المییدقق السییید نعم ی اهلل

الجزایری (طیب اهلل مرقده) فی مواضع مج مصنفاته :منها کتاب اسنوار النعمانی ؛

غیر از محدّث ریزبیج ،سید نعمتاهلل جزایری که در چند جا از کتیابهیایش ،از

جمله انوار نعمانیه ،آن (دلی عق به عنوان مستندی برای احکیام) را عیالوه بیر
رد کردن ،مورد طعج نیز قرار داده است ،کسی دیگیر را سیران نیدارم (بحرانری

.)159/1 :1092

عبارت «فی مواضع مج مصنفاته :منها کتاب اسنوار النعمانی » دنلت دارد که محیدّث

بحرانی در مورد صحت انتساب محتیوای کتیاب هیای محیدّث جزاییری بیه خیود وی

تردییدی نداشیته اسیت و اگیر چنییج شیبههای م یرب بیود ،وی را «محیدّث ریییزبیج»

نمیخواند.

عالوه بر عالمه مجلسی و محدّث بحرانی که ه عصیر محیدّث جزاییری بیودهانید،

دیگر صاحبان کتب تراج و رجال که بعد از وی میزیستهاند و شربحیال وی را ذکیر

کرده اند ،احتمال و شبهه مذکور را م رب نکرده انید و سخنانشیان در وصیف او دنلیت
دارد که محتوای کتابهایی که برای وی ذکر کردهانید ،بیه خیود وی انتسیاب دارد ،نیه

شخک دیگری.

 . 2محدّث جزایری در علوم ادبی ،فقه و حدیث جزء علمای برجسته و صاحب نظر

بوده است ،به گونه ای که در زمان حیات عالمه مجلسی ،چهار سال در مدرسه محمدتقی

خان دولتآبادی اصفهان تدریس میکند (نعمتاهلل جزایر.)599/0 :1081 ،
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محدّث بحرانی و محمدباقر خوانساری (9223ی9292ق) وی را با عناوینی از قبیی :

«محدّث ،مدقق ،واسع الدائرة فی انطالع علی أخبار انمامیی و تتبیع اآلثیار المعصیومی ،
واحد عصره فی العربیی و اسدب و الفقیه و الحیدیث» سیتودهانید (بحرانری بریترا111 :؛

خوانسار ،بیتا )129/1 :که حکایت از تبحر وی در علوم مذکور دارد .وی بیه قیدری بیر

مباحث حدیثی تسلط داشته که در زمره شاگردان ویژه عالمه مجلسی قیرار مییگییرد و
استادش را در ح احادیث مشک بحار اننوار یاری میرساند .خیود محیدّث جزاییری

در ایج باره مینویسد:

در هنگام تألیف کتاب بحار اننوار شب و روز در خیدمت او (عالمیه مجلسیی)

بودی و در ح برخی احادیث مشک که میخواست بر آنها شیرب بنویسید بیه

وی کمک می کردی ؛ چه بسا گاهی که در خواب بودم ،میرا بییدار و در حی آن
احادیث به مج مراجعه میکرد (نعمتاهلل جزایر.)92/5 :1091 ،

وی در جایی دیگر مینویسد:
راب ه مج با استادم ،صاحب بحار اننوار ،بهگونهای بود که از میان بییش از هیزار

شاگردش تنها مرا برای اقامت و معاشرت در منزلش در طول شبانهروز برگزییده

بود؛ زیرا وقتی میخواست آن کتاب (بحار اننوار) را بنویسید بایید جهیت حی

برخی مصیالا تیألیف ،شیب را نیزد وی مییمانیدم (نعمرتاهلل جزایرر:1081 ،

.)815/8

با ایج وصف ،دیگر انگیزه ای برای محدّث جزایری -که خود عال و صیاحب نظیر

بوده  -وجود نداشته که پایه و اساس محتوای کتابهایش را بر نظرات شخصیی دیگیر،
یعنی سید علی بجسید خلف ،استوار سازد.

 .2تنوع موضوعی و محتیوایی کتیابهیای محیدّث جزاییری بسییار فراتیر از تنیوع

موضوعی و محتوایی کتاب های سیدعلی بج سید خلف است .کتابهایی که خود افندی

برای سیدعلی بجسید خلف ذکر کرده (افند99 :1091 ،ر  ،)90عبارتاند از:
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ی النور المبیج ( 0مجلد) :موضوع آن اثبات حقانییت امییر المیؤمنیج از طرییق نیکّ

است.

ی منتخب التفاسیر ( 0مجلد) :وی در ایج تفسیر ،که تا سیوره الیرحمج اسیت ،ابتیدا

سخج مفسرانی چون نیشابوری ،زمخشری ،قاضی ،طبرسی ،عیاشی و علیی بیجابیراهی

قمی را ذکر کرده ،آنگاه سخنانشان را نقد میکند؛ در مواردی نییز بیه نظیرات خیود در

خصوص تفسیر آیات اشاره میکند.

ی نکت البیان  :مشتم بر موضوعات مختلفی از قبیی تفسییر قیرآن ،شیرب احادییث

مشک  ،سخنان علمای پیشیج و معاصر در زمینههای گوناگون است.
ی خیر المقال :شرب قصیدهای در مدب پیامبر اکرم

و ائمه

است.

ی ل ایف و ظرایفی برگزیده (از چهار کتاب قبلی) که تألیف مستقلی نیست.

ایج در حالی است که محدّث جزایری حدود شصت عنوان کتاب ،حاشیه و تعلیقیه

دارد 2.چنانکه پیش از ایج گفتی  ،وی بر بیشتر کتاب های حدیثی ،از جمله کتب اربعیه،
شرب مستق یا حاشیه و تعلیقه نوشته است .همچنییج در نحیو ،کتیابهیایی از جملیه

مفتاب اللبیب و در تفسیر کتاب عقود المرجان را تألیف کرده است.

 .0سید علی بج خلف ،که مردی دانشمند ،متکل  ،عابد ،ادیب و شیاعر و از سیادات

مشعشعی بوده ،در زمان محدّث جزایری حاک هویزه بوده است (مدرس تبریز 1890 ،ش:

 . )19/5فض و کمال و جایگاه علمی و اخالقی محدّث جزایری چنان وی را تحت تأثیر
قرار می دهد که بارها از طریق مکاتبه ،از او جهت اقامیت در هیویزه دعیوت بیه عمی

می آورد (نعمت اهلل جزایر .)815/8 :1081 ،بر ایج اساس ،اگر معتقد به تأثیرپیذیری باشیی ،
طبعا باید بگویی سید علی بجخلف از آرا و اندیشههای محدّث جزایری تیأثیر پذیرفتیه

است ،نه برعکس.

 . 0سید علی خان مای به تصوف بوده و بیه احتمیال ،کتیابهیایش شیام سیتایش

صوفیه است ،در حالی که محدّث جزایری معتقد است که صوفیه عقاید انحرافی دارنید

و آنان را نهتنها نمیستاید ،بلکه نقد و هجو نیز می کند (محمد جزایر.)29 :1011 ،
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 . 3محدّث جزایری در زمان خود دارای شخصیت علمی و اجتماعی برجستهای بود

و شاگردان بسیاری تربیت کرد .وی از چنان مقبولیت اجتماعی برخوردار بود کیه میردم

شوشتر از وی جهت اقامت در آن دیار و ارشاد اهلش دعوت بیه عمی آوردنید و وی
دعوت آنان را پذیرفت و شیخ انسالم آنجا شد.

ب) معرفی نادرست موضوع برخی کتابها

صاحب الذریعه کتاب مقامات النجاة را با عنوان مقامات النجاة فی شرب أسماء الحسینی

آورده (آقابزرگ تهرانی )10/55 :1091؛ اما خود محدّث جزایری در ابتدای کتاب ،موضیوع
ایج کتاب را موعظه و پند و اندرز معرفی کرده است و گفته که از بیاب تییمّج و تبیرک

آن را ،به تعداد اسمای حسنای الهی ،به  11مقام تقسی کرده و در آخیر هیر مقیام ،اسی
2

الهی مربوط به آن مقام را شرب و توضیا داده است (نعمتاهلل جزایر ،نس

خطی مقامات

ابنجاة برگ  . )9بنابرایج ،موضوع اصلی ایج کتاب موعظه و پند و اندرز اسیت ،نیه شیرب

اسمای حسنای الهی و سخج صاحب الذریعه دقیق نیست .عنیوانی کیه نویسینده اعییان
الشیعه برای ایج کتاب م رب می کند ،یعنی مقامات النجاة فیی الیوعو و التیذکیر (امر،ن

 ،)559/19 :1098نیز شاهدی بر ادعای فوق است.
ج) انتساب برخی کتابها به محدّث جزایری

ـ تحفة االسرار فی الجمع بین االخبـار فـی الةـال  :آقیا بیزر تهرانیی در الذریعیه

( )028/2تحف انسرار را به محدّث جزایری نسبت داده است؛ ولی بیا توجیه بیه اینکیه

خود محدّث جزایری و نوه هایش نام آن را نبردهاند ،احتمال دارد ایج کتاب همان هدیی
المؤمنیج و تحف الراغبیج باشد (محمد جزایر.)51 :1099 ،

ـ أنیس الوحید (أنیس الفرید) :أنیس الوحید (أنیس الفرید) و نور البراهیج در واقیع

به یک اثر در زمینه شرب توحید شیخ صدوق اشاره دارند .سید طیب جزایری در مقدمه

کشف انسرار با ایج استدنل که عبیارت آغیازیج نسیخه موجیود از دو کتیاب بیا هی

متفاوت است ،درصدد برآمده که هر یک از ایج دو عنوان را نام یک شیرب مسیتق بیه

حساب آورد (نعمتاهلل جزایر581 111/1 :1091 ،ر)585؛ اما بیا ت بییق میتج اییج دو شیرب
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اختالفی از لحاا عناویج ،فصول ،ابواب و الفاا به دست نمیآید و تنها تفاوت اییج دو

کتاب ایج است که مقدمه انیس الوحید بسیار طوننیتر از مقدمیه نیور البیراهیج اسیت.
همچنیج نویسنده در مقدمه نور البراهیج ،آن را به شاه حسیج صفوی اهیدا کیرده اسیت

(نعمتاهلل جزایر ،ابف 88/1 :1081 :ضمن ترجمة ابشارا).

بن ابرایج ،سخج سید طیب جزایری درست نیست و منشأ اشتباه وی ایج است که در

هنگام اظهار نظر ،نسخه انیس الوحید (أنیس الفرید) را در دست نداشته تا دو نسیخه را
مقایسه کند ،بلکه فقط به عبارت آغازیج نسیخه انییس الوحیید (أنییس الفریید) ،کیه در

کتاب نابغه فقه و حدیث آمده ،بسنده کرده است .از ایج رو باید گفت که دو عنوان ییاد
شده در واقع اشاره به یک اثر دارند.

گفتنی است آقابزر تهرانی در الذریعه ( )232/20نیور البیراهیج را بیا عنیوان انیس
الوحید معرفی کرده ،در حالی که عنوان انیس الوحید درست است؛ زیرا انس الوحید نام

کتابی از نویسندهای دیگر است (نعمتاهلل جزایر.)585/1 :1091 ،

ـ کنز الطالب و وسیلة الراغب :از نسخه اى خ ی با عنیوان کنیز ال الیب و وسییل

الراغب با نام خالص غای المرام نیز یاد شده اسیت (صردرایی خرویی  .)899/2 :1815اییج
نسخه که در کتابخانه آیت اهلل مرعشی و کتابخانه ملی است ،مشتم بر جلد اول تا آخیر

جزء سوم غای المرام است و در تاریخ  9819و 9812ق در حویزه تألیف شده است؛ از
ایج رو باید آن را همان غای المرام دانست .مؤلف کتاب نابغه فقه و حدیث نییز دربیاره

ایج نسخه می نویسد« :با مشاهده عبارت آغاز و انجام و تاریخ تألیف آن ،معلوم میشیود

همان غای المرام است ،نه مختصر آن و معلوم نیست چه کسی ایج نام را بیر آن نوشیته
است» (محمد جزایر.)19 :1801 ،

د) نامگذاری نادرست

ـ النور المبین فی قةص االنبیاء و المرسلین :ایج کتاب دربردارنده زندگینامیه بیشیتر

پیامبران الهی

است که نام آنها در روایات شیعی آمده است .محدّث جزایری در ایج

کتاب از روایات عامه به عنوان شاهد استفاده کرده است ،نه مستند مستق  .او ایج کتاب

را با عنوان النور المبیج فی قصک اننبیاء

و المرسلیج معرفیی کیرده (نعمرتاهلل جزایرر،
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5 :1090؛آقابزرگ تهرانی )892/50 :1091؛ ولی نویسنده اعیان الشیعه از آن با عنوان قصیک
اننبیاء یاد کرده است (ام،ن  .)559/19 :1098بنابرایج ،سخج نویسنده اعیان الشیعه دقیق و
قاب اعتنا نیست.

ـ نوادر األخبار :محدّث جزایری در ایج کتیاب اخبیار و احادییث غرییب را ارائیه

کرده ،سپس آنچه احتیاج به توضیا داشته را با عناویج «بییان» و «ایضیاب» توضییا داده

است .خود او در اننوار النعمانیه (جزایرر )599/0 :1081 ،و نویسینده تحفی العیال اییج

کتاب را با عنوان نوادر اسخبار معرفی کردهاند ،ولی ام اآلم (حرعامیی  )889/5 :1895به
العلماء (افنرد،

جای نوادر اسخبار آن را غرائب اسخبار فی نوادر اآلثار خوانده و ریا
1091ق )520/2 :و روضات الجنات (خوانسار ،بیتا )121 125/1 :هر دو عنیوان را آورده و
آنها را دو کتاب مستق دانستهاند.

آیا محدّث جزایری در واقع دو کتاب با عناویج نوادر اسخبار و غرائب اسخبار فیی
نوادر اآلثار داشته یا ایج دو عنوان در واقع به یک کتاب اشاره دارنید در صیورت دوم،
کدام نام مد نظر نویسنده بوده است نمیتوان پذیرفت که وی دو کتیاب بیا دو عنیوان

نوادر اسخبار و غرائب اسخبار فی نوادر اآلثار داشته است؛ زیرا اگر چنیج بود باید خود
وی یا نوادگانش (سید عبداهلل جزایری صاحب تذکرة شوشتر و میر عبدالل یف صاحب

تحف العال ) ایج دو کتاب را ذکر میکردند ،در حالی که آنان فقط از یک کتاب با عنوان
نوادر انخبار یاد کردهاند.

همچنیج به نظر میرسد عنوان غرائب اسخبار فی نوادر اآلثار مد نظر محدّث جزایری

بوده و عنوان نوادر اسخبار ،که در انوار النعمانیه ،آمده (جزایرر )599/0 :1081 ،بیا نیوعی
تساما همراه است؛ زیرا خود وی در مقدمه کتاب وقتی میخواهد نیام کامی کتیاب را

بیاورد ،مینویسد« :و وسمته بکتاب غرائب اسخبار و نوادر اآلثار» (نعمتاهلل جزایر ،غرائن
األخبار ر نوادر اآلثار نس

خطی کتاب ان میی ش 92999- 819ص  .)5گفتنی است نسخه موجود

از ایج کتاب در زمان مؤلف نسخهبرداری شده و ابالن مقابله با آن ،به خط او ،در حاشیه

نوشته شده است (نك :.نعمت اهلل جزایر ،غرائن األخبار ر نوادر اآلثار نس

خطی کتاب ان میی ش

 .)92999- 819بنابرایج نظر سید طیب جزایری که بیانگر درستی عنیوان نیوادر اسخبیار و
نادرستی عنوان غرائب اسخبار فی نوادر اآلثار است ،صحیا نیست.
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ـ حاشیة مغنی اللبیب عن کتب االعاریب :محدّث جزاییری ( )200/0 :9029و شییخ

حر عاملی ( )223/2 :9232بدون ذکر نامی خاص برای ایج حاشیه ،از آن با عنوان حاشیی
مغنی اللبیب یاد کرده اند؛ ولی صاحب الذریعه آن را بیا نیام الغنیاء معرفیی کیرده اسیت
(آقابزرگ تهرانی  .)95/19 515/9 :1091استناد وی در ایج نام گذاری به کتاب انوار نعمانییه
محدّث جزایری است« :الغناء فی شرب المغنی فیی النحیو للسیید المحیدّث الجزاییری،
السید نعم اهلل (م )9992.ذکره فی آخر کتابه اسنیوار النعمانیی » (آقرا برزرگ تهرانری :1091
 ،)95/19ولی با مراجعه به نسخه های موجود کتاب انوار نعمانیه ،چنیج نیامی بیرای اییج
شرب یافت نمی شود .محدّث جزایری در کتاب انوار نعمانیه تنها دو بار از ایج حواشیی
یاد کرده است « :و قد بقی علی هذا المبحث اعتراضات کثیرة حررّناها فی حواشینا علیی

مغنی ابجهشام» (نعمت اهلل جزایرر )9/0 :1081 :،و «و فیی النحیو الّفنیا شیرحا علیی مغنیی
ابجهشام» (همان.)599/0 :

هـ) وجه تسمیه نادرست

ـ االنوار النعمانیه :مؤلف در مورد وجه نام گذاری اییج کتیاب بیه اننیوار النعمانییه بیه

م لبی تصری ا نکرده است ،با ایج حال سید طیب جزایری دو احتمیال را م یرب کیرده،
ولی هیچ کدام را ترجیا نداده است .سخج وی چنیج است:

با توجه به معنای «انوار» میتوان دو تحلی ارائه کرد .9 :انوار را جمع کلمه «نَور:

شکوفه» محسوب کنی که در ایج صورت به معنای نلههای گ شقایق (نعمیان)

است؛  .2انوار را جمع «نور» بدانی که در ایج صورت به معنای انوار منسوب بیه
نعمتاهلل ،یعنی نویسنده ،است (نعمتاهلل جزایر199/1 :1091 ،ر .)199

از دو احتمال بان ،نظر دوم اولویت دارد و از سخج خود محدّث جزایری مییتیوان

مؤیدی برای آن ارائه کرد .محدّث جزایری همه بابهای کتاب انوار نعمانیه را با عنیوان

«نور فی  »...عنوانبندی کرده است ،ولی در دو مورد عنوان را به «ظلم حالکی فیی »...

تغییر داده که میتوان از تقاب «نور» و «ظلمت» ترجیا احتمال دوم را برداشت کرد .دو
موردی که وی عنوان را به «ظلم حالک فی  »..تغییر داده است ،عبارتاند از« .9 :ظلم
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حالک فی ما بقی مج فضائ الشیخیج»  ،در بحث از فضائ شیخیج (خلیفیه اول و دوم)

(نعمتاهلل جزایر)10/1 :1081 ،؛ « .2ظلم حالک فی بیان أحوال الصوفی و النواصیب» ،در
بحث از صوفیه و ناصبیها (همان.)502/5 :

و) زمان نگارش اثر

ـ االنوار االنعمانیه :یکی از سؤالهایی که در مورد نگارش انوار نعمانییه قابی بررسیی
است ،ایج است که محدّث جزایری ایج کتاب را قبی از شیرب هشیت جلیدیاش بیر

تهذیب اسحکام ،موسوم به غای المرام ،نوشته یا بعد از آن .اهمییت اییج بحیث از اییج

جهت است که وی در انوار نعمانیه تفصی برخی م الب را به شیرب تهیذیب انحکیام
ارجاع داده و برای مشخک شدن منبع اصلی ارجاع های وی نزم اسیت تقیدم و تیأخر

نگارش انوار نعمانیه روش شود.

در مقدمه کتاب انوار نعمانیه -ه نسخه چاپی (نعمتاهلل جزایرر )11/1 :1081 :،و هی

نسخه های خ ی موجود در کتابخانه ملی -تصریا شیده کیه اییج کتیاب بعید از شیرب

تهذیب اسحکام ،موسوم به غای

المرام ،نوشته شده است (نعمتاهلل جزایرر ،نسر

خطری

کتاب ان میی شماره ثبت999 :ع ص1؛ شماره ثبت1290 :ع ص .)1از سیوی دیگیر ،در مقدمیه
غای المرام تصریا شده که انوار نعمانیه قب از غای المرام نوشته شده است:

انی قد کتبت فی ایّیام الشّیباب بالتمیاس بعیا اسحبیاب شیرحا مبسیوطا علیی
تهذیب الحدیث ...ث ّ کتبنا شرحا علی انستبصار ...ث ّ بعده الّفتیا کتابنیا الموسیوم

باننوار النعمانی و لمّا نظرنا بعید هیذا الیی شیرحنا علیی التهیذیب رأینیاه قیابال
لالختصار ...فاختصرناه علی ...و سمیناه غای المرام فی شرب تهذیب اسحکام؛

مییج در جییوانی بییه درخواسییت برخییی دوسییتان شییرحی مبسییوط بییر تهییذیب
انحکام...سپس شیرحی بیر استبصیار ...و بعید از آن کتابمیان موسیوم بیه انیوار
نعمانیه را نوشت و چون در آن نگریستی آن را قاب خالصه ییافتی  ...پیس آن را

خالصه کیردی و غایی المیرام فیی شیرب تهیذیب اسحکیام نام،ردی (نعمرتاهلل
جزایر ،غایة ابمرام فی شرا تهذین األحکام نس

قتس  :0021ج/1ص.)1

خطی کتاب ان مجیس شماره
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همچنیج در موارد متعددی از کتاب غای المرام ،مباحثی را به اجمال م رب میکند و

یادآور می شود که شرب و تفصیی آنهیا را در انیوار نعمانییه آورده و خواننیده را بیه آن

ارجاع می دهد .ایج م لب یکی از دنی بسیار روشج بر تیأخر نگیارش غایی المیرام از

کتاب انوار نعمانیه است .از جمله مواردی که وی در کتاب غای المرام به انیوار نعمانییه
ارجاع داده است ،چنیجاند:

 .9در شرب حدیث «عل ما کان و ما یکون کلّه فیی القیرآن  »...میینویسید« :و هیذا

الحدیث و ان کان کلّه مورد انشکال ...و قد ذکرنا له فی کتیاب اننیوار وجوهیا کثییرة»
(نعمت اهلل جزایر ،غایة ابمرام فی شرا تهذین األحکام نس

.)81/1 :0021

خطی کتاب ان مجیس شماره قتسر

 . 2در مقدمه کتیاب در ذیی الم لیب الثیامج ،کیه بیه بحیث آداب کتابیت حیدیث

اختصاص دارد ،ضمج بیان برخیی از آداب کتابیت حیدیث تفصیی بحیث را بیه انیوار
نعمانیه ارجاع می دهد « :و قد حرّرنا باقی عل الکتاب فی کتابنا الموسیوم بکتیاب اننیوار
النعمانی » (نعمت اهلل جزایر ،غایة ابمرام فی شرا تهذین األحکام نس خطی کتاب انر مجیرس
شماره قتس  :0021جید 1صتح .)89

 . 2در ذی تعریف خبر متواتر در مورد راویان خبیر غیدیر ،کیه جیزء اخبیار متیواتر

است ،می نویسد « :قد نقلنا رجال خبرالغدیر الّذیج رووه مج طرق المخیالفیج فیی کتیاب

اسنوار و کان عدده یزیید علیی اسربعمیاة» .میراد وی از کتیاب اسنیوار همیان اسنیوار
النعمانی است که در آن در قسمتی با عنوان «نور غدیری» ،روایان مذکور را معرفی کرده
است (نعمتاهلل جزایر09/1 :1081 ،ر .)00وی در کتاب اسنیوار النعمانیی در قسیمت «نیور

مرتضوی»  ،وجوه مختلف درباره شرب حدیث فوق را تحت عنیوان «فائیدة» ذکیر کیرده
است (نعمتاهلل جزایر09/1 :1081 ،ر.)05

عالوه بر ایج ،وی در پایان جلد سوم غای المرام تصیریا کیرده کیه در سیال 9812

هجری قمری از کتابت آن فارن شده است (نعمت اهلل جزایر ،غایة ابمرام فری شررا تهرذین
األحکام نس

خطی کتاب ان مجیس شماره قتس  :0021ج/1ص ،)229در حالی که به تصیریا

خود وی پایان فراغت از نگارش انوار نعمانیه
جزایر.)599/0 :1081 ،

سال  9801هجری قمری است (نعمرتاهلل
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ـ شرح ملحقات الةحیفه :وی شرب ملحقات الصحیفه را نیز بعد از شرب تهذیب و

استبصار و تفسیر قرآن نگاشته است .نویسنده کتاب نابغه فقه و حیدیث تیاریخ فراغیت

محدّث جزایری از ایج شرب را نه جمادی انولی سال  9982قمری دانسته است (محمد

جزایر ، )90 :1801 ،در صورتی که به تصریا خود محدّث جزایری ،تاریخ مذکور مربوط

به اتمام نور اننوار است؛ وی در پایان ایج کتاب مینویسد« :آن را عصر روز شنبه ،نهی

جمادی اسولی سال  9982هجری در شهر شوشتر نگاشت » (نعمتاهلل جزایر.)092 :1059 ،

ز) ادعای ذکر نشدن برخی آثار

نهج الیقیج یکی از کتاب های محدّث جزایری در نحو اسیت .وی در بحیث منصیوبات

مینویسد:

ابیبکر بجابی طلحه با اینکه قائ به اشتقاق است ،پنداشته که هیر ییک از مصیدر
و فع اص هستند و هیچکدام از دیگر اشتقاق نیافته است .برخی از اساتید میج
در ایج زمینه دنی و جواب هایی ارائیه کیرده انید .میا نییز نظراتیی داریی و در

کتابمان موسوم به نهج الیقیج به تفصی بحث کردهای (نعمتاهلل جزایر ،نسر
خطی متتاا ابیب،ن شناس کد کتاب  :5900922برگ .)92

نویسنده کتاب نابغه فقه و حدیث معتقد است تیراج نویسیان از اییج کتیاب ییادی

نکرده اند (محمد جزایرر .)18 :1828 ،البتیه سیخج وی درسیت نیسیت؛ چراکیه صیاحب
الذریعه از ایج کتاب یاد کرده است« :محدّث جزایری در مفتاب اللبییب بیه اییج کتیاب
ارجاع داده است» (آقابزرگ تهرانی .)059/50 :1091

ح) چاپ کتاب

ـ کشف االسرار فی شرح االستبةار :بخش اندکی از جلد اول ایج شرب بیا تحقییق و
تعلیقه سید طیب جزایری به چاپ رسیده است که بیه علیت مقدمیه طیوننی و برخیی

تعلیقه های مفص  ،همیج بخش اندک پس از چاپ سه جلد شده است؛ بیا وفیات سییّد
طیب جزایری چاپ بقیه آن متوقف مانده است.
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نویسنده مقاله «کتابشناسی جوامع حیدیثی چهارگانیه شییعه» در میورد چیاپ اییج

کتاب دچار اشتباه شده و نوشته است « :شرب مفصلی در سه مجلد است .ایج کتیاب بیا
تحقیق و تعلیق آقای طیب موسوی جزایری توسط دارالکتاب جزایری به سال 9209ش،

چاپ و منتشر گردیده است» (صتره  .)551 :1818به نظر میرسد که وی از آنجیا کیه بیه
ایج کتاب مراجعه مستقی نداشته یا آغاز و پایان آن را م العه نکرده ،دچار اشتباه شده و

به حسب ظاهر ،تصور کرده که تمام سه جلد نسخه خ ی ،در قالب سه مجلد به چیاپ

رسیده است ،در صورتی که یی چنانکه گفته شد یی تنها بخش اندکی از جلد اول نسیخه

خ ی در قالب سه جلد به چاپ رسیده است.

ـ غایة المرام فی شرح تهذیب األحکام :کتاب غای المرام موجود است و متأسفانه

تاکنون مخ وط مانده است؛ با وجود ایج ،برخی نوشتهاند که «دو مجلد از آن با تحقییق
سید طیب جزایری در ق چاپ شیده اسیت» (صرتره  .)551 :1818اییج سیخج درسیت

نیست و آنچه تیا کنیون چیاپ شیده ،قسیمتی از جلید اول کشیف اسسیرار فیی شیرب
انستبصار است که در قالب سه جلد و با تحقیق و تعلیقه سید طیب جزایری در ق بیه

چاپ رسیده است.
نتیجه

بنا بر آنچه گذشت ،میتوان نتایج پژوهش حاضر را چنیج بیان کرد:

 .9محدّث جزایری (9992-9808ق) یکی از اعالم شیعه است کیه در موضیوعهیای

مختلف ادبی و علوم اسالمی -از قبی صرف و نحیو ،علیوم حیدیث ،علیوم و معیارف
قرآنی ،فقه ،اخالق و عرفان اسالمی ،کالم ،و تراج و رجال  -آثار گرانسنگی از خود بر

جا نهاده و بر خالف ادعای افندی ،در همه علوم مذکور دارای استقالل رأی ،مبیانی ،آرا

و اندیشههای ویژه به خود بوده است.
کاظ

 .2با توجه به عل نسبشناسیی ،نسیب وی بیا حیدود  20واسی ه بیه امیام موسیی
می رسد؛ از ایج رو نسبی که خودش ذکر کرده -و دیگر تراج نویسیان بیه آن

استناد جسته اند -و فقط با دوازده واس ه به آن امام همام منتسب میشیود ،قابی تأییید

نیست.
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 .2کتابی که با نام کنز ال الب و وسیل الراغب به عنوان خالصه غای المیرام بیه وی

نسبت داده شده ،درست نیست .دو کتاب تحف انسرار و انیس الوحید نیز ،که جزء آثار

وی شمرده شدهاند ،در واقع دو تألیف مستق نیستند.

 .0کتابی که خود محدّث جزایری در انوار نعمانیه بیا عنیوان نیوادر اسخبیار معرفیی

کرده ،همان غرائب اسخبار و نوادر اآلثار است که به اشتباه ،نوادر انخبیار معرفیی شیده
است .همیج امر باعث شده که برخی از تراج نگیاران و محققیان اییج دو عنیوان را دو

تألیف مستق به شمار آورند.

 .0طبق قرائج و شواهد استوار ،کتاب انیوار نعمانییه پییش از شیرب هشیت جلیدی

محدّث جزایری بر تهذیب اسحکام ،موسیوم بیه غایی المیرام ،و پیس از شیرب دوازده

جلدی اش بر تهذیب اسحکام ،موسوم به مقصود اسنام ،نوشته شده است .با وجود اییج،

در آغاز کتاب انوار نعمانیه به اشتباه تصریا شده کیه اییج کتیاب پیس از غایی المیرام

نگاشته شده است.
پینوشتها

 .1برخی از نویسندگان کتاب های تراج و رجال مانند شیخ حرعاملی در ام اآلم (حرعاملی:9232 ،
 ، )223/2محدث بحرانی در لؤلؤة البحریج (بحرانی ،بیتا ،)999 :میدرس تبرییزی در ریحانی اندب
(مدرس تبریزی ،)992/2 :9231 ،محسج امیج در اعیان الشیعه (امیج ،)223/98 :9082 ،خویی در معج
رجال الحدیث (خویی ) 902/91 :9092 ،به ذکر نام و نسب وی تنها تا دو یا سه نس اشاره کردهاند.
 . 2گفتنی است زادهوش ضمج مقالهای سعی کرده است فهرست آثار محدّث جزاییری را بیه ترتییب
حروف الفبا ارائه کند؛ البته وی هر یك از نوزده اجازه حدیثی که محدّث جزایری برای علمای دیگر
صادر کرده را یک اثر مستق به شمار آورده و بر ایج اساس ،تعداد آثار محدّث جزایری را هشتاد اثیر
دانسته است (زادهوش00 :9202 ،ی.)09
 .1مقدمه کتاب مقامات االنجاة (نسخه خ ی کتابخانه مجلس ،برگه  « :)3فتشوّقت النفس إلیی تیألیف
کتاب مقصور علی المیواعو و اسمثیال و اآلییات و اسخبیار المبیّنی لمیا خفیی میج کتابنیا الموسیوم
باسنوارالنعمانی فی بیان نشأة اننسانی ».
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منابع
افندی ،میرزا عبداهلل (9089ق) ،ریا

اشکوری ،ق  :کتابخانه مرعشی.

العلماء و حیا

الفضیالء  ،چ اول ،تحقیییق أحمیید حسییینی

امیج ،محسج (9082ق) ،أعیان الشیع  ،تحقیق حسج امیج ،چ پنج  ،بیروت :دارالتعارف للم بوعات.
بحرانی ،یوسف (9080ق) ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة ال اهرة ،چ اول ،ق  :دفتر انتشارات اسالمی
وابسته به جامعه مدرسیج حوزه علمیه ق .

بحرانی ،یوسف (بیتیا) ،لؤلیؤة البحیریج فیی انجیازات و تیراج رجیال الحیدیث ،چ دوم ،محقیق
محمدصادق بحرالعلوم ،ق  :مؤسسه آلالبیت .
جزایری ،سید عبداهلل (9202ش) ،تذکره شوشتر ،چ اول ،اهواز :معتبر.
جزایری ،سید نعمتاهلل (9080ق) ،النور المبیج فی قصک اسنبیاء و المرسلیج ،چ اول ،ق  :کتابخانه مرعشی.
جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،نور اسنوار فی شرب الصحیف السجادی  ،چ اول ،ق  :آسیانا.
جزایری ،سید نعمیتاهلل (9020ق) ،انن وار ال نعمانیه فی بیان معرفه النشیاه اننسیانیه ،کاتیب محمیدتقی
بج نقی ،تاریخ کتابت9203 :ق ،کتابخانه ملی ،شماره ثبیت 9000 :ع ،شناسیه کید کتیاب 080200
]نسخه خ ی[.

جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،اننوار النعمانیه فی بیان معرفه النشاه اننسانیه ،بدون نام کاتب ،تاریخ
کتابت9220 :ق ،کتابخانه ملّی ،شماره ثبت308 :ع ]نسخه خ ی[.

جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،غای المرام فی شرب تهذیب اسحکام (تحیت عنیوان کنیز ال الیب و
وسیل الراغب) ،کاتب :ابراهی بج زبیدی ال رفی (تاریخ استنساخ :قرن 99ق) ،کتابخانه ملی ،شماره
شناسایی 0383/9 :و  ،223شناسه کد کتاب ] 9301220نسخه خ ی[.

جزایییری ،سییید نعمییتاهلل (9020ق) ،غای ی المییرام فییی شییرب تهییذیب اسحکییام ،کاتییب :محمییدعلی
بجمحمدجعفر ،تاریخ کتابت (9200ی9200ق) ،کتابخانه مجلس ،شماره قفسه] 0000 :نسخه خ ی[.

جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،غرائب اسخبار و نوادر اآلثار ،بدون نام کاتب ،تاریخ کتابت :احتمیان
قرن  99ق ،کتابخانه ملی ،برابر با شماره پیشیج سیازمان میدارک208 :یی( 00033برابیر بیا ردییف
صورت جلسه سازمان مدارک ،)202 :شناسه کد کتاب ]9832130نسخه خ ی[.
جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،مفتاب اللبیب فی شرب التهذیب  ،بیدون نیام کاتیب ،تیاریخ کتابیت:
9288ق ،کتابخانه ملی ،شماره ثبت ،00 :شناسه کد کتاب ]2800300نسخه خ ی[.
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جزایری ،سید نعمتاهلل (9020ق) ،مقامات النجاة  ،کتابخانه مجلس ،کاتب :سبزعلی بیجحسینعلی فیلیی
مهکی ،تاریخ کتابت9200 :ق ،شماره مدرک20200 :ی ، IR98شماره راهنما] 0892 :نسخه خ ی[.
جزایری ،سید نعمتاهلل (9029ق) ،اسنوار النعمانی  ،چ اول ،بیروت :المؤسس اسعلمی للم بوعات.
جزایری ،سید نعمتاهلل (9080ق) ،کشف اسسرار فیی شیرب انستبصیار ،تحقییق و تعلییق سیید طییب
جزایری ،چ اول ،ق  :مؤسس دار الکتاب.
جزایری ،سید محمد (9219ش) ،نابغه فقه و حدیث ،سید نعمتاهلل جزایری ،چ سوم ،ق  :مجمع الفکر
انسالمی.
حر عاملی ،محمد بج حسج (9232ش) ،أم اآلم  ،تحقیق أحمد حسیینی اشیکوری ،قی  :دارالکتیاب
اإلسالمی.
خوانساری ،محمدباقر (بیتا) ،روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات ،ق  :دهاقانی (اسماعیلیان).
خویی ،سید ابوالقاس (9092ق) ،معج رجال الحدیث و تفصی طبقات الرواة ،چ پنج  ،بیجا :بینا.

زادهوش ،محمدرضا (9202ش)« ،کتابشناسی احوال و آثار سید نعمتاهلل جزایری» ،مجله کتاب میاه
دی (پیاپی  ،)30شماره3ی.0
شوشتری ،میر عبدالل یف (9232ش) ،تحف العال و ذی التحفه :سفرنامه و خاطرات ،چ اول ،تهیران:
کتابخانه طهوری.
صدرایی خویی ،علی (9202ش) ،فهرستگان نسخههاى خ ی حدیث و علوم حدیث شیعه ،چ اول ،ق :
دار الحدیث.
صفره ،حسیج (9202ش)« ،کتابشناسی جوامع حدیثی چهارگانه شیعه» ،مجله علوم حدیث ،سال نه  ،ش.22
قمی ،شیخ عباس (9230ش) ،الکنی و انلقاب ،چ پنج  ،تهران :کتابخانه صدر.
مدرس تبریزی ،محمدعلی (9231ش) ،ریحان اسدب ،چ سوم ،تهران :خیام.
مفید ،محمد بجمحمد (9092ق) ،اإلرشاد فی معرف حجج اهلل علی العباد ،تحقیق مؤسسی آلالبییت ،چ
اول ،ق  :المؤتمر العالمی سلفی الشیخ مفید.
اعرجی ،جعفر بج محمد (9200ش) ،مناه الضرب فی أنساب العیرب ،تحقییق مهیدی رجیایی ،قی :
کتابخانه مرعشی.
نوری ،حسیج بجمحمدتقی (9080ق) ،مستدرک الوسائ و مستنبط المسائ  ،چ اول ،بیروت :مؤسس آل
إلحیاء التراث.
البیت

