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یادى از شاعرى دانشمند

دکتر احمد مهدوى دامغانى 

استاد دانشگاه هاروارد

بسم اهللا الرحمن الرحیم

گوهرشناسان و ارباب معانى و شعردوستان و هنرپروران ایران که خداى بزرگ شمارشان را فراوان 

فرماید حسب الوظیفه در مقام تدوین جشن نامه اى براى پیشکش کردن آن به حضور شاعر بزرگ 

و بزرگوار ارجمند که از معدود اساتید بالمنازع قصیده سراى معاصر و سخن سرایان شیرین کاِر 

ماهِر فصیِح بلیغ اند، حضرت ادیب برومند دامت افاضاتُه و زیدت عّزتُه و ایّاُمه برآمده اند -و خداى 

خیرشان دهاد- بر این فقیر ناچیز نیز اشارت فرموده اند که -اراداتى بنما تا سعادتى ببرى- گویا 

ُحسِن ظّن آن عزیزانى که این بنده را از آن نّیت خیر مّطلع ساخته اند توجه نمى فرمایند. که بیت 

جامى حسب حال اوست که: 

به وادى غم منم فتاده زمام فکرت ز دست داده

نه فکر در سر، نه َعقل َرهبر، نه تن توانا نه دل شکیبا

با این همه به ُحکِم محکِم «المأموُر الَیسُقُط بالمعسور» و به مقتضاى «ما الُیدرُك ُکلُّه 

الُیترك ُکلّه» حقیر خود را موظف شناخت که آن امر را اطاعت کند و هدیه اى هرچند ناچیز که 



در حکم ران ملخى است به حضور آن سلیمانى که ملک سخن پارسى مسّخر اوست، و خّط زیبا 

و دل انگیز شکسته نستعلیق آن عبدالمجید زمان، راِم انگشتان ظریف و هنرمند اوست تقدیم 

دارد.

به راستى فتور فکر و قصور قلم این بنده را یاراى آن نیست و جسارت آن نه، که در حضرت 

ادیب برومند موضوع هدیه را مسئله اى ادبى قرار دهد چرا که آن زیره به کرمان بردن است و 

حضرت شیخ اجّل و خواجۀ شیراز و یا برخى دواوین سالطین دیگر شعر فارسى و یا شاهنشاهان 

نثر شیرین فارسى چون حضرات خواجه ابوالفضل بیهقى و بلعمى و میُبدى (که گردش ایّام گویا 

این سه بزرگوار اخیرالذکر را باید به شاگردى در محضر روزنامه نویسان و سخنوران معاصر ایران 

بنشاند تا آئین نگارش را از اینان بیاموزند!!!) که این بنده در طّى سالیان گذشته نگاشته ام شرمم 

آمد که از آن «متاع قلیل حقیر»1 برداشتى کنم و از دهان پر از عربى در حضرت سرور گرامى 

خود عرض هنرى کنم، چرا که البُّد آن مالحظات از نظر انور معّظم له پوشیده نمانده است. از 

این روى با خود گفتم دستور «َذرُوه فى ُسنبله»2 را به کار بندم و فعًال به همین مقّدمه اکتفا کنم 

تا مگر حق تعالى به لطف خود هدایتم فرماید که بتواند راهى به دهى ببرد و دست خالى به جمع 

دوستداران و ارادتمندان حضرت ادب برومند نَپیونَدد.

****

از قدیم گفته اند «خدا وسیله ساز است» واهللا اکبر که چنین است، آن سطور مختصر مقّدمه مانند 

را چند ساعت پیش نوشتم و به امید آنکه موضوعى براى مقصود بیابم آن را به کنارى گذاشتم و 

نیازى به مراجعه به کتاب مستطاب «طرائق الحقائق»3 روى داد و این کتاب نازنین عزیزى که 

فعًال: «چند روزى به عاریت بِر ماست» نزد من بنده به جهات اضافى که دارد بسیار ارجمند است، 

1. تعبیر شریف قرآنى
2. تعبیر شریف قرآنى

3. طرائق الحقائق تالیف مرحوم حاج میرزا معصوم نایب الصدر معصوم علیشاه نعمت اللهى شیرازى چاپ اول سنگى تهران 
سال 1319 قمرى در طهران. این کتاب که به راستى دایرة المعارفی از عرفان و تصوف و عرفا و صوفیه است در دهۀ 40 
شمسى دوست واالمقام نازنین من بندة حقیر مرحوم استاد دکتر محمد جعفر محجوب رحمة اهللا علیه در چند مجلد به 

تصحیح خود چاپ فرمود.
     مقدمۀ بسیار شیوا و بلیغى که مرحوم مبرور ذکاءالملک اول (محمدحسین فروغى) بر این کتاب نگاشته است از «ُغَرر 
ُدَرر» نثر شیرین فارسى است و بسیار شایسته و مناسب است که آقایانى که دربارة تحول نثر فارسى قلم مى زنند آن را به 

عنوان نمونه اى از نثر مصنوع بیاورند.
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نیز نمى تواند از گنجینۀ ناچیز مالحظات و حواشى که بر اشعار و ابیات دو سلطان غزل فارسى 



و جهات اضافى آن، این است که پیش از آنکه این کتاب به تملّک من بنده درآید، در تصرف و 

تملِک مرحوم میرزاعلى آقاى زّرین قلم رحمه اهللا علیه خوش نویس مشهور خراسانى و از معلّمان 

خط دبیرستان هاى مشهد بوده است و این مرحوم زّرین قلم انسانى بسیار شریف و وارسته و از 

«اهل علم» یعنى طبقۀ اهل شریعت و روحانیان مشهد به شمار مى رفت و البته در طریقت نیز 

سیر و سلوکى مى داشته است و بسیار فروتن و خوش محضر مى بود و در اواخر ُعمر در طهران 

ساکن شد و غالبًا عصرها در کتابخانۀ شمس که آن ایّام در پاساژ معّطر خیابان ناصرخسرو تقریباً 

روبه روى شمس العماره جاى داشت و دو مرد شریف آقایان بارفتنى و َفشائى (یا فشاهى) مدیران 

آن بودند و آنجا از «پاتوق» هاى اُدبا و فضالء و کتاب دوستان بود، حضور داشت و اینکه این 

کتاب مدتى در تصّرف و تملک او بوده است براى من حقیر یادآور خاطره هاى خوشى است از 

مشهد مقدس که براى من بنده از همۀ شهرها به تعبیر حضرت موالنا «خوش تر» است، و سالم 

بر مشهد مقّدس و بر امام ُهمام ثامن ضامن سالم اهللا علیه که به برکت او آن شهر «مقّدس» 

شده است. 

     جهت اضافى دیگرى بر عّزت و قداست این «طرائق الحقائق» که از دو جهت دیگر اهّم 

و ارفع است آن است که پیش از آنکه این کتاب به مرحوم زّرین قلم منتقل شود، متعلّق بوده 

است به حضرت ثقه المحّدثین و خاتمتهم، صاحِب نَفس ُقدسى و ُروح ملکوتى یعنى مرحوم 

ثراه مؤلف و مصّنف کتب بسیار مفیده،  آقاى حاج شیخ عباس محّدث قمى اطاب اهللا  مبرور 

مانند «سفینة البحار» و «نفس المهُموم» و «منتهى اآلمال» و «الُکنى و االلقاب» و غیره –

کتاب هایى که هیچ شیعه یا مسلمان اهل اَدب و فضلى از مراجعه به آن بى نیاز نیست- و بر 

َظهر برگ نخستین آن وجود مقّدس به خّط مبارك خود مرقوم فرموده است: «بعد از فوت آن 

مرحوم این احقر ابتیاع کردم عّباس القّمى» یعنى مرحوم محّدث قّمى (ره) این کتاب را از وراث 

آن مرحوم یا از کتاب فروشى مالِک ُکتب مرحوم مبرور آیت اهللا آقاى حاج شیخ محمدحسن آیتى 

بیرجندى رحمة اهللا علیه، خریدارى فرموده بوده است- و جهت سوِم ارزش معنوى این مجلّد از 

«طرائق الحقائق» نیز همان است و این حاج شیخ محمدحسن آیتى بیرجندى که به خّط شریف 

نَسخ بسیار زیباى خود بر باالى آنچه مرحوم محّدث قّمى مرقوم فرموده است نوشته است: 

البیرجندى 1331 (یعنى 1331 قمرى = یکصد و دو  الّذلیل محمدحسن  «من متملّکات العبد 

سال پیش از این) فرزند ارجمند آیت اهللا مرحوم حاج شیخ محمدباقر بیرجندى جّد خاندان مشهور 

«آیتى بیرجندى» است و مرحوم دکتر محمدابراهیم آیتى مترجم کتاب «تاریخ یعقوبى» و استاد 
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دانشکدة الهیات دانشگاه طهران نوة اوست و بسیارى از اوالد و احفاد آن فقید سعید در اطراف 

و اکناف عالم موجودند. 

     این بنده از مرحوم مغفور «زّرین قلم» در طهران و مشهد و مجالست با او کسب فیض بسیار 

کرده است خدایش بیامرزاد او و مرحوم حاج شیخ محمدحسن آیتى را نیز در نوجوانى ام، و در 

هنگامى که آن مرد دانشمند (که مؤلف کتابى دربارة تاریخ و رجال بیرجند نیز هست (به نظرم 

به نام بهارستان) به مشهد مى آمد دیده ام و یادم مى آید که روزى به بازدید مرحوم پدرم به منزل 

ما تشریف آورده بود و مردى بسیار خوشرو و با صورتى زیبا و موّقر مى نمود. و نیز مرحوم والد او 

یعنى حاج شیخ محمدباقر را در کودکى ام زیارت کرده ام در سال 1311 شمسى (1351 قمرى) 

در مسجد گوهرشاد. و اّما مرحوم رضوان جایگاه محّدث قمى: این ناچیز قریب بیست سال پیش 

از این در مقدمۀ کتاب «المجدى فى أنساب الّطالبّیبن» اجماًال شرحى نگاشته ام –آن بزرگوار 

مشهورتر از آن است که نیاز به تعریف و ترجمه داشته باشد، آنچه مسلّم است، پس از کالم اهللا 

و  است  نیافته  نشر  از کتاب «مفاتیح الجنان» طبع و  بیشتر  کتابى  ایران هیچ  در  مجید حمید، 

همه ساله این کتاب در اندازه هاى گوناگون و با ترجمه و گاه ملّخص آن مکّرر چاپ مى شود. آن 

اضافه  نیست  بد  و  است  علیهما  رحمة اهللا  پدرم  مرحوم  حدیث  و  روایت  مشایخ  از  مرحوم 

دوازده  و سیصد  تا یک هزار  پنج  و  و سیصد  سال هاى یک هزار  که: محّدث قمى که در  کنم 

شمسى (1352-1345قمرى) ساکن مشهد مقدس بوده است، در بعضى از آن سال ها شب ها بعد 

از نماز مغرب و عشاِء در «مسجد پیرزن» به سّنت سلف صالح به «تحدیث» مى پرداخته و حدیث 

روایت مى فرموده است، و این مسجد پیرزن محّوطۀ محصورى -به احتمال حدود شصت هفتاد 

مترمربع در وسط صحن مسجد جامع گوهرشاد بود و به اندازة نیم متر از سطح مسجد گوهرشاد 

باالتر بود و سه طرف آن با محجر (نرده و دارافزین) هاى سنگى از جنس همان سنگ هاى نرم 

کوهستان هاى اطراف مشهد (که دیگ هاى سنگى معروف مشهد موسوم به «هرکاَره» را نیز از 

آن مى سازند- و گویا عبداهللا بن طاهر در مدح خراسان و از جمله نعمت هاى الهى بر آن سامان 

گفته است که «أَالَن اُهللا لَُهم الِحجارَه» (خداى براى خراسانیان سنگ را نرم ساخته است) به 

ارتفاع حدود نیم متر که در فاصله هاى معّینى ستون هاى سنگى نیز در میان این مجموعه ها قرار 

داشت ولى پس از واقعۀ هائلۀ «گوهرشاد» در سال 1314، آن مسجد از آن صورت دگرگون 

گشت، قسمتى از آن داخل در صحن جامع گوهرشاد و قسمتى از آن به صورت حوض بزرگ آب 

درآمد. همچنان که عرض کردم سابقاً نوشتم که آخرین بارى که من بنده مرحوم محّدث قمى 
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را زیارت کرده است در ایام عاشوراى 1352 یا 1353 قمرى در حسینیه ى مرحوم مبرور آیت اهللا 

العظمى حاج آقا ُحسین قّمى (رض) بر منبر َوعظ و تذکیر آن حسینّیه بوده است و هم اکنون نیز 

به مقتضاى: هرگزم نقش تو از لَوح دل و جان نرود؛ قیافۀ شریف ملکوتى آن مرد که با قبایى 

کرباس آبى کم رنگ و عباى سیاه بر عرشۀ منبر جلوس فرموده بود و خود در ضمن ذکر مصیبت 

به شّدت مى گریست، در مقابل چشمم است خداوند متعال درجات ُقرب او را افزون فرمایاد.

     اى ویراستار گرامى اى که به تدوین و ترتیب مقاالتى که به حضور حضرت استاد برومند 

تقدیم شده است مى پردازید، حق دارید اگر بگویید: مهدوى دامغانى دارد نّقالى مى کند ولى عیبى 

ندارد که، در ضمن عرض ادب و ارادت به حضور معّظم له نیک یادى از چنان عالمان پرهیزکاِر 

بى اعتنا به مادّیات و ُشهرت و مقام در این نوشته برده شود که فرموده اند: «ِعنَد ِذکِر الصالِحین 

تَنِزُل الّرحمه» (چون نام نیک مردان نیکوکار به میان آید، رحمت خداى ُفرود آید) و که از محّدث 

قّمى صالح تر و نیک تر و نیکوکارتر؟ مضاف بر آن که اگر از معنى موضوعات نسبتاً کم اهمّیت 

یادى نشود آن مطلب به کلّى از خاطره ها محو مى شود (مانند آنچه درباره ى «مسجد پیرزن» 

عرض کردم) بارى عرض مى کردم به مناسبتى باید به «طرائق الحقائق» مراجعه مى کردم کتاب 

را ورق مى زدم که مورد نیازم را پیدا کنم، آن قصیدة عربى فائقه رایقه را دیدم که هر وقت 

«طرائق الحقایق» را باز مى کنم آن را مى بینم و گاه تمام قصیده و ابیاتى از آن  را مى خوانم و به 

سرایندة آن َرحمت و ُدرود مى فرستم و قیافۀ شریف آن سّید نجیب بسیار دانشمند عالى قدر در 

نظرم مجّسم مى شود، و تا آن ورقۀ بزرگى که آن قصیده بر آن چاپ شده است و من بنده آن 

را «چهار تا» کرده و الى کتاب گذاشته ام، دیدم ناگهان به فکرم رسید که بسیار مناسب است 

که در جشن نامه اى که به نام نامى حضرت آقاى ادیب بُرومند فراهم مى شود، یادى از این سّید 

بزرگوار عالم فاضل و شاعر ماهر در عربّیت و شأِن صدور و سرودن آن قصیده و چگونگى به 

دست آوردن این ورقه را موضوع مقالۀ تقدیمى خودم به حضور شاعر بزرگ واالمقام زمان حاضر 

و استاد مسلّم قصیده و غزل و قطعه و مثنوى سرایى ایران معاصر که خداوند متعال به لطف و 

عنایت خود بر عمر و عّزت و توفیق و سعادت ایشان بیفزاید قرار دهم. 

     اجازه مى خواهد که اول شأن سرودن و انشاِء این قصیدة حائّیه غّراى فاخر که مشتمل بر 

یکصد و یک بیت است و به راستى و با توجه به قافیۀ آن که از قوافى مشکله است، با قصاید 

شعراء بزرگ عرب اسالمى مى تواند مقابله و برابرى کند عرض کنم: 

از داستاِن «ابوطالب یزدى» که در موسم (حّج) سال 1362 قمرى (1332 شمسى) روى داد 
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حضرت آقاى ادیب قطعاً مستحضرند ولى براى خوانندگان جوان و میان سالى که این نوشته به 

نظر شریفشان مى رسد اجماًال عرض مى کنم که ظاهراً چون در حاِل «طواف» کعبۀ مطّهره به 

او قهراً و  مرحوم حاج اُبوطالب یزدى کسالتى و یا بیمارى اى وبایى شکل عارض مى شود که 

بى آنکه بتواند از تهّوع و «دفع» خود جلوگیرى کند به  ناخواه و ناگهان از او ُرطوباتى یا کثافاتى 

دفع مى شود و خود او نیز با همان «اِحرام» آلوده بر زمین مى افتد، پاسداران و خّدام َحَرِم أمِن 

الهى و مسجدالحرام زاده اهللا شرفاً و یا دژخیمان سعودى وّهابى که وضع را مشاهده مى کنند 

بیمار را کشان کشان به «ُشرطه خانه»  مقام تطهیر و تنظیف برمى آیند آن جوان بى گناه  و در 

مى برند و محبوسش مى کنند، هر چه آن مرد بینوا و یا سرکردگان حّجاج ایرانى مدافعه و التماس 

مى کنند که آن بیمار را آزاد کنند و به بیمارستان برسانند، اثرى نمى کند، زیرا مقامات وّهابى 

ع، بنا بر اعتقاد ناروایى که نسبت به شیعه دارند، اَبوطالب را  سعودى یا به تعّصب و یا به تََشرُّ

ظالمانه به اهانت به کعبۀ معّظمه و نجس کردن عمدى مسجدالحرام متهم مى کنند و او را به ناِم 

َشرع مقدس اسالم و بدون توجه به «مرفوعاِت اُّمِت محمدى»1 گردن مى زنند و مى کشند این 

واقعه در سرتاسر مملکت ایران اثر نامطلوبى به جاى گذاشت و در غالب شهرها مجلس ترحیم 

براى مرحوم حاج ابوطالب یزدى منعقد گشت و به مالحظات سیاسى یا امنّیتى و یا به اعتراض، 

سه چهار سالى دولت ایران از صدور گذرنامه براى سفر به عربستان خوددارى مى کرد که البته 

بعدها این مسئله مسکوت ماند و با مالحظات سیاسى به نحو دیگر روابط ایران و عربستان التیام 

پذیرفت و ایرانیان توانستند مناسک و مراسم حج یا ُعمره خود را به صورت مطلوب انجام دهند 

و به نظرم در همان ابتداى تجدید روابط بود که دولت عربستان سفیر کبیر خود را به نام «حمزه 

غوث» که از صاحب منصبان عالى رتبه دستگاه سلطنت سعودى بود به ایران فرستاد (این مؤمن 

که خیلى قیافۀ موّقر و محتشمى داشت در ایران عاشق دختر مرحوم م. ح.... وکیل دادگسترى 

شد و با شکوه فراوانى با او ازدواج کرد و بدین مناسبت با بسیارى از ایرانیان سرشناس رابطۀ 

دوستى برقرار کرد و از بعضى از دوستان و معاشرانش شنیدم که مردى بسیار خوش محضر و 

دست و دل باز بوده است، عاقبتش را نمى دانم).

     از جمله پیامدهاى «ادبى»؟ واقعۀ قتل مرحوم ابوطالب یزدى این بود که برخى شاعران 

را  دوشان  هر  خداى  که  یزدى  شریف  شاعر  خود  خاّصه  سرودند  قطعاتى  و  قصاید  وطن خواه 

1. حدیث هاى شریف نبوى مورد قبول همۀ مسلمانان از هر مذهبى که باشند: ُرفع القلم عن ثالثٍة عن المجنون المغلوِب 
بى حّتى یکُبَر – و  على عقلِه حتّى َیبرأ ... – و ُرفَِع القلم عن ثالثٍة: َعن النّائِم حتّى یستیقظ و عن المبتلى حتى یبرأ و عن الصَّ

ُرفَِع عن اُمّتى اخطُا والنسیاُن و ما استکِرُهوا َعلیه. (کنزالعّمال احادیث 10307 تا 10310)
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بیامرزاد از آن میان بودند و اما بهترین و شیواترین و مناسب ترین و مستدل ترین این آثار ادبى 

نظیر»  و  «بى بدیل  معانى  جمیع  به  و  یگانه  استاد  از  که  است  فیه»  نحن  «ما  قصیدة  همین 

مرحوم مغفور حجت االسالم والمسلمین أدیب الفقهاِء و فقیه األدباِء، عالمه آقا سیدحسین حائرى 

َشد» بود، در نهایت بالغت با رعایت دقیِق اسالیب الزمه در  کاشانى که نام خانوادگى او «َضوُء الرَّ

قصیده از براعت استهالل در ُحسن مطلع و ُحسن شریطه و تخلّص به مدح آن را سروده است 

و مطالب عالیه و گله گزارى از ستمى که بر «ابوطالب یزدى» رفته، همه را ضمن بیان «رؤیایى 

که دیده است» با فصیح ترین الفاظ و بلیغ ترین استعارات به رشته ى نظم کشیده است و با شبحى 

که در خواب دیده است در میان مى گذارد و ضمن «شریطه» به ملک عبدالعزیز پادشاه وقت 

سعودى نصیحت مى کند که گول دشمنانى که همواره در طریق فتنه گرى روان اند و در ایجاد 

دشمنى و تفرقۀ میان مسلمانان به وسایل گوناگون سعى مى کنند، نخورد و از او مى خواهد که 

قاضى ستمکار نابکارى که «ابوطالب یزدى» را مستوجب قتل شمرده است قصاص فرماید و 

در مصرع اخیر مقطع تاریخ آن فاجعه را به حروف جمل معّین فرموده است که حاکى از کمال 

تبّحر او در لغت است. که با ذکر نام آن ستمکش مظلوم، آن مصرع را که: «یا طالَب الَخیر َمن 

أرداك َقد َطلَحا» (1362) ساخته است.

َشد» این قصیده را به قلم خوشنویسى به نام میرزا ابوالقاسم که خدایش       مرحوم «َضوُء الرَّ

بیامرزد با خط نسخ بسیار بسیار زیبایى و با ترجمۀ تحت اللفظى هر بیت به فارسى و به خّط 

نستعلیق شکسته در زیر هر بیت مى نویساند و آن را به سفارت عربستان سعودى مى فرستد که 

به نظر ابن الُسعود (یعنى ملک عبدالعزیز) برساند. 

     همچنان که پیش از این به عرض رساندم و مجدداً تأکید مى کنم این قصیده اگر از لحاظ 

ادبى مالحظه شود حائز کمال فصاحت و بالغت است. من بنده در طول این قریب هفتاد سالى 

که از سرودن آن مى گذرد چه در ایام تحصیل عربّیت در محضر شریف مرحوم استاد بزرگوارم 

اهل  نزد  در  که  اشتهارى  و  «تواتر»  با  و  على القاعده  که  ُکردستانى  بدیع الزمانى  عبدالحمید 

عربّیت مسلّم است در چندین دهۀ گذشته یکى از چند نفر انگشت شمارى بود که در این مزّیت 

ممتاز و سرآمد بودند (مانند آن سیبویه و عبدالقاهر ُجرجانى زمان، استاد بزرگ دیگر من بنده و 

بسیارى از محّصلین خراسانى ادب عرب مانند حضرت استاد عّالمه آیة اهللا آقاى دکتر محمدجعفر 

جعفرى لنگرودى و حضرت استاد واالمقام دکتر شفیعى کدکنى و حضرت استاد دکتر مهدى 

یعنى  رحمة اهللا علیه،  فالُطورى  عبدالجواد حکیمى  پروفسور  و مرحوم  افاضاتهم  دامت  محّقق 



مرحوم مغفور شیخ محمدتقى راموز هروى ملقب به أدیب ثانى و مرحوم مغفور استاد اجّل احمد 

بهمنیار آن مرد نازنین پاك سیرت فروتن مهربان و یا مرحوم حیدر قلى خان سردار کابُلى (مقیم 

اخیراً همین مرحوم عبدالحمید بدیع الزمانى) آرى در دوران خوِش  (و  افغانى االصل  کرمانشاه) 

تلّمذ و شاگردى ام در خدمت مرحوم بدیع الزمانى مکّرر این قصیده را از اّول تا آخر خوانده ام و با 

آنکه خود آن مرحوم با استادى کامل به عربى شعر مى سرود. بى اندازه از آن تمجید و تحسین 

مى فرمود و من یقین دارم حضرت آقاى ادیب برومند از قرائت این قصیده لّذت خواهند برد، و 

ملکه ى طبع لطیف و ذوق ظریف معّظم له به لطایف و ظرایف و استشهادات و تضمینات فراوان 

آن عنایت و التفات خواهد کرد

از آن روى که اوًال بیش از این قصد اطناب در این سخن را ندارم و ثانیاً گرانى شدید «کاغذ» 

و تأثیر بسیار نامطلوبى که این مسئله بر مطبوعات مى گذارد و ثالثاً چون ترجمۀ تحت اللفظى 

نه بهتر  اگر  یا  از ترجمۀ بهترى  این روى  از  نظر خوانندگان محترم مى رسد  به  ابیات قصیده 

مفهوم ترى عذر مى خواهم و چون موضوع سرودن این قصیده و اهمیّت ادبى آن را به عرض 

رسانده ام خوانندگان فاضل اجماًال به مقاصد و معانى آن عنایت خواهند فرمود و بد نیست این 

نکته را که چگونه این قصیده به صورت اولّیه و اصلى خود به این حقیر واصل شده است نیز 

چند کلمه به عرض برسانم و با ترجمۀ حال مختصرى که از گویندة جلیل القدر بسیار دانشمند 

آن دارم سخن را به پایان برم. در روز هفدهم ربیع المولود سال یک هزار و سیصد و هشتاد قمرى 

برابر ششم دى ماه یک هزار و سیصد و بیست و نه شمسى، جشن مجلّلى در مدرسه ى عالى 

سپهساالر که امروزه به نام نامى آن شهید گلگون کفن عالمۀ عالى مقدار مرحوم مغفور آیة اهللا 

آقاى حاج شیخ مرتضى مطهرى قّدس سره مدرسۀ شهید مطهرى نامیده مى شود منعقد شده 

بود که عاّمۀ اهل فضل و اساتید دانشگاه و دانشجویان و دبیران ادبّیات در آن حاضر شده بودند 

و این حقیر نیز توفیق شرکت در آن مجلس محترم را یافت از «باقیات الصالحات» آن جشن 

یکى کتابى است در دویست صفحه به نام «تاریخ مدرسۀ عالى سپهساالر» که تألیف مرحوم 

مبرور ابوالقاسم سحاب تاریخدان ادیب و جغرافیاشناس است که همساالن من بنده نقشه هاى 

جغرافیایى او را که خداش بیامرزاد به خاطر دارند و در آن سال مرحوم سیّد محّمد خزانه معروف 

به «سّیدالعراقین» نایب التولّیۀ مدرسه سپهساالر بود و آن مرحوم سّیدى خوش قد و قواره و بسیار 

ثروتمند و دست و دل باز ولى از لحاظ علمى گویا به قرار اظهار افراد موثّق و عالم خیلى بى مایه 

مى بود و به قول مشهور در نزد ُطّالِب خراسان به کلّى «فلک اطلس» بود ولى چون مّدت ها 
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ساکن عراق بود َعربى عاّمى عراقى را به خوبى صحبت مى کرد. (به نظرم به حّد کافى غیبت 

آن مرحوم را کردم و خداى مرا ببخشایند) ُحسِن این کتاب اَوًال آن است که عین دو وقفنامۀ 

مرحوم حاج میرزا حسین خان سپهساالر و وقفنامۀ مرحوم یحیى خان مشیرالّدوله برادر مرحوم 

کاروانسراى واقعه در جنوب مسجد و مدرسه را به موقوفات برادرش  سپهساالر که یک باب 

ضمیمه کرده است، شصت و دو صفحه از آن کتاب را در برگرفته است و ثانیاً شرح حال مفّصلى 

از مرحوم میرزا حسین خان سپهساالر (1298-1241 هجرى قمرى) در سى و دو صفحه و ثالثاً 

قصیدة بسیار غّراى شیواى مرحوم مغفور «اُبونصر فتح اهللا خان شیبانى متوفى 1308 قمرى» در 

مدح سپهساالر و نصیحت و خیرخواهى و تذّکر به ناصرالدین شاه که در هشتاد و یک بیت به 

اقتفاى قصیدة معروف ابوحنیفه اسکافى (رك: تاریخ بیهقى) سروده است در آن مندرج است و رابعاً 

تذکره مختصرى است از نایب التولّیه هاى مسجد تا سال 1370 قمرى/1330 شمسى و اساتید و 

مدّرسان آن مدرسه از ابتداى تأسیس تا همین سال 1370 و گزارش مختصرى در باب کتابخانۀ 

مدرسۀ سپهساالر و بودجۀ عواید آن مدرسه و البته شرح خدمات؟ مرحوم سّیدالعراقین – و در 

مجموع مجموعۀ سودمندى است و به نظرم بهترین خدمت و اثر مرحوم سّیدالعراقین در همان 

تصّدى او در آن مدرسه است – آرى در آن روز این رساله یا کتاب میان مدعوین توزیع شد و....

(ضوِء  حجة االسالم والمسلمین سیدحسین کاشانى  در همان روز مرحوم مغفور حضرت       

َشد) که چند نسخه از این قصیده را به همراه داشت یک نسخه از آن را به من بنده که اجماًال  الرَّ

اطالعى از سوابق تحصیلى ام داشت مرحمت کرد و فرموده قدر این را بدان. از دیگر فواید این 

مجموعه «تاریخ مدرسه عالى سپهساالر» یکى هم تصاویرى است از بانى مرحوم مدرسه و نُواب 

تولیت آن (و از جمله مرحوم سیدحسن مدّرس) بسیارى از اساتید و مدیران آن مدرسه و مسجد 

که جوان ترین آنان در آن سال مرحومان سّید محمود طالقانى و حسینعلى راشد رحمة اهللا علیهما 

بودند که بنده دو سه تصویر آن را ضمیمۀ این نوشته مى سازم. در این مجموعه دو قصیدة عربى 

َشد)، یکى در تهنیت به سّیدالعراقین و ضمناً عرض خیرمقدم به مرحوم  دیگر از مرحوم (ضوِء الرَّ

آیة اهللا آقاى حاج شیخ محمدحسین کاشف الغطاِء رحمة اهللا علیه (مؤلف بزرگوار چند کتاب بسیار 

و  بودند  آمده  ایران  به  ماه 1329  و اصول ها» که در شهریور  الشیعه  از جمله: «اصل  مفید و 

دیگرى در تهنیت به هیئت علمى عراقى که در مهر همان سال به ایران سفر کرده بودند هست 

و به راستى این هر دو قصیده نیز در نهایت فصاحت است و نشان و نمودار روشنى از بالغت و 

وطن خواهى و غیرت اسالمى آن سّید بزرگوار و عالم عالى مقدار. 
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مذکور  کتاب  از  عیناً  نیز  قصیده  سرایندة  کاشانى  مرحوم سیدحسین  مختصر  شرح حال       

ر مى شود که ضمیمه است و کاش دیوان شعر او که حسب اظهار خود آن سّید بزرگوار به  مصوَّ

اندازة دیوان شعر سّیدرضّى رضوان اهللا علیه است موجود مى بود، پسرى از مرحوم ضوِء الّرشد 

مقبرة سیدناصرالدین در خیابان خیام (منزل  و در حدود  بود  ازدواج  را مى شناختم که سردفتر 

پدرى اش) ساکن بود. 

پایان رسید آنچه را که به صورت هدیۀ ناقابلى است که در جشن نامۀ شاعر ماهر و       به 

سخن سراى عالم ارجمند حضرت استاد ادیب برومند که به مقتضاى «االسماُء ُتنَزُل من الّسماء» 

بحمداهللا درخت تناور فضل و شعرش همواره برومند است و هر دم برى تازه تر از تازه ترى به 

عاشقان ادب پارسى عموماً و شعرشناسان خصوصاً هدیه مى فرماید، تقدیم کند و فقط در مقاِم 

تمثیلى و نه العیاُذ باهللا مقایسه و یا استشهاد به سخن ربّ النوع شعر فارسى حضرت فردوسى که 

سالم خدا بر او باد و فرمانروایى شعرش بر شعر همۀ شاعران تمامى عالم ُمستدام بماناد به عرض 

برساند که با توّجه به متفّرقات گوناگونى که در این صفحات به عرض رسانده ام و در واقع از هر 

گوشۀ کتابى توشه اى برداشته است، در مقام اعتذار عرض کند (با مختصر فضولى و دست درازى)

یافتــم  بافتــمبگفتــم ســخن ز آنچــه خــود  دگــر  انــدر  یــک  را  ســخن 

که البته ُحکِم «همان حکایت زر دوز و بوریا بافست» دراین باره مسلّم و محّکم است، و جاى 

شکر باقى است که اگر این نوشته موضوع واحد و منسجمى ندارد الاقل از این فایده که در 

پرتو نام نامى حضرت ادیب برومند به گرامى داشت نام ادیب دانشمند و شاعر تواناى ارجمندى 

ایرانى که به عربى شعر مى ُسرود و گوى سبقت از بسیارى از شاعران معاصر عرب مى ربُود و در 

شاعرى تالى محّمدرضا َشبِیبى و محمدمهدى جواهرى و عبدالوهاب البیّاتى بود نیز پرداخته شد 

خالى نیست، وهللا الحمد، و کاش همساالن حضرت استاد أدیب برومند داّم ُظلّه و این حقیر ناچیز 

نام و یاد بسیارى از دانشمنداِن دهه هاى سى و چهل خورشیدى ایران امثال مرحومان سّیدحسن 

ُمشکان طبسى، محمدضیاِء هشترودى، حیدرقلى خان سردار کابلى، حاج سّیدنصراهللا تقوى و 

بسیارى دیگر را با نگارش چند صفحه در باب احوال آنان گرامى بدارند. الهى عمِر حضرت ادیب 

برومند شاعر بزرگوار آزاده که نام شریفش سرلوحۀ بسیارى از آزادگان است دراز باد و همواره در 

عزت و سعادت، زیاد بعون اهللا و مّنه. 
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عالمه سید حسین کاشانى

جناب آقاى سید حسین کاشانى «ضوءالرشد» که در سیزدهم ماه شعبان 1300 در نجف اشرف 

متولد گردیده و تا سن بیست سالگى در آن شهر در خدمت عالمه نحریر مرحوم شیخ عبدالرضا 

دشتى به تحصیل مقدمات پرداخته سپس در خدمت مرحوم سید محمد سعید خویى به تکمیل 

آقاى  آیة اهللا  مرحوم  بزرگوارش  پدر  در خدمت  بعداً  داشته  اشتغال  فقه  سطوح  و  ادبیات عرب 

حاج سید محمد کاشانى به کربال مهاجرت و در آنجا در دو درس خارج اصول فقه و فقه پدر 

بزرگوارش و نگاشتن آنها مشغول بوده است.

در سال 1342 یک دوره فقه از آغاز کتاب طهارت تا انجام کتاب دیات نظماً تألیف فرموده 

و ترجمه آن را به فارسى هم نگاشته اند «مسّمات بضوء الرشد فى احکام النبى االمجد» که به 

چاپ رسیده و نظم منظومه درایة الحدیث که دو تقریظى که آیة اهللا حاج شیخ عبدالکریم حائرى 

طاب ثراه و آیة اهللا کاشف الغطا   ُمّدظلّه به مؤلفه ایشان نوشته اند کمال داللت بر علوشأن و اقتدار 

استاد محترم در علوم دینیه و ادبیه دارد.

استاد کاشانى مصنفات دیگر هم نثراً و نظمًا در موضوع هاى مختلف دارند از قبیل بعض 

مباحث اصول و معانى و بیان و بدیع و از آن جمله دیوانى است در مدایح و مراثى ائمه هدى به 
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اندازة دیوان سید رضى اعلى اهللا مقامه که هنوز به چاپ نرسیده است.
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