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اشاره
یکــی فایــق آمده  یــخ دارای ســتارگان فــروزان و مشــعل دارانی بــوده تــا آدمــی بــر جهالــت و تار بشــر در طــول تار
و بــا پــرورش عقــل و خــرد، خویشــتن را از نادانــی و جهالــت رهانیــده، بــه اوج قله رفیــع کرامت قــدم بگذارد. 
ک سرشــت و معصوم آنها هســتند. در صف  طالیــه داران ایــن منظومــه فروزان، پیامبران الهی و جانشــینان پا
که در دانش و ســلوک، قدم در جای پای آنها می گذارند و  بعد میراث داران آنها، یعنی عالمان دینی هســتند 
یشان در این مسیر، با نثار  یج فرهنگ اصیل و ناب اسالمی، بسیار مسیر پر رمز و راز آنان را می پیمایند و با ترو
جانشــان، شــجره طیبه والیت و امامت را احیاء نموده، در دفاع و پاســداری از حریم اســالم ناب محمدی، 
یخ تشــیع پرتو  کــه در دوران حیات خویش بر تار تــا پــای شــهادت پیش رفتــه و می روند. علما و دانشــمندانی 

افکنده و بر معنویت، دانش و فرهنگ بشر تأثیرگذار بوده اند و خواهند بود. 

در روایــات معصومیــن)ع( نیــز جایــگاه واالیی برای عالمان دین ذکر شــده اســت. پیامبر گرامی اســالم)ص( 
علما و دانشــمندان امت خویش را بســان پیامبران بنی اســرائیل دانســته اســت1 و نیز از آن حضرت نقل شده 

که فرمود: »فقیهان، امانت داران پیامبران هستند«. 

کمترین پاسداشــت از مقام شــامخ عالمان دین معرفی و شــرح حال زندگی پربار آنها برای نســل های بعدی 
است. 

یخ زندگی یا دوره ای از زندگی  دایرة المعــارف فارســی زندگینامه )بیوگرافی( را ایــن چنین تعریف می کند: »تار
ی داشته است ... زندگینامه را ترجمۀ حال نیز می گویند  که نویسنده از احوال و شخص در حدود اطالعاتی 
گر نویسنده  که ترجمۀ حال او را می نویســند. ا کارنامه نیز می توان گفت. صاحب ترجمه کســی اســت  و آن را 
و صاحــب ترجمــه یکــی باشــد، زندگینامه را اوتوبیوگرافــی خوانند و آن تــا حّدی عبارت اســت از خاطرات و 

یادداشت های شخصی«.2 

ین الدین، عوالی اللثالی العزیزیه فی األحادیث الدینیه، ج 4، ص 77.  1. محمدبن ز
کتاب های مرجع؛ تهران: فرهنگ معاصر، چاپ پنجم، 1381، ص 203.  2. مرادی، نوراهلل؛ مرجع شناسی: شناخت خدمات و 

 چکیده:
سی و پنج عالم عنوان کتابی به 

قلم محمد عارف موسوی نژاد است 
که در آن سرگذشتنامه و شرح حال 
سی و پنج نفر از عالمان تأثیرگذار 

افغانستان در سده اخیر گرد هم آمده 
است. اثر مذکور، به مناسبت برگزاری 
همایش بین المللی میراث مشترک 
ایران و عراق و به سفارش دبیرخانه 

همایش، تألیف و در سال 1393 
توسط نشر مجمع ذخائر اسالمی 

در قم منتشر شده است. نویسنده 
در نوشتار حاضر درصدد است کتاب 

سی و پنج عالم را معرفی و محتوای 
آن را مورد مداقه قرار دهد. وی در 

راستای این هدف، نخست نویسنده 
و ناشر کتاب را معرفی و آن را با 

سایر آثار مشابهی که در این زمینه در 
ایران منتشر شده، مقایسه می کند. 

در انتها، مزایا و کاستی های کتاب را 
متذکر می شود.

 کلیدواژه:
کتاب سی و پنج عالم، عالمان 

افغانستان، محمدعارف موسوی نژاد، 
سرگذشتنامه، زندگینامه، بیوگرافی، 

معرفی کتاب.

نقد و برریس کتاب

 نگاهی به کتاب
 یس و پنج عالم
نیره خدادادشهری
کارشناس ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهراء

موسوی نژاد، سیدمحمدعارف؛ سی 
و پنج عالم )از عالمان تأثیرگذار 
افغانستان در سده اخیر(؛ قم: 
مجمع ذخائر اسالمی؛ مؤسسه 

تاریخ علم و فرهنگ. 359 صفحه، 
.1393



سال بیست و هفمت،مشارۀسوم،مــرداد و هشریــور881395 159

اســت و مشــاهیر و بزرگان این مرز و بوم ناشــناخته مانده اند. ســوم اینکه 
کار در اختیار نبود. ابتــدا تصمیم بر آن بود که صد  کافــی برای این  زمــان 
تــن از عالمــان و بــزرگان افغانســتان در این اثر معرفی شــود و ســعی هم بر 
گمنام مانده اند،  کنون در جایی معرفی نشــده و  که تا که افرادی  این بود 

شناسانده شوند. لیستی از افراد نیز تهیه شد، اما ...«. 

همان طور که ذکر شــد، در این اثر سرگذشــتنامه 35 نفر از عالمان افغانی 
آورده شــده اســت. بــه عبــارت دیگر ایــن اثــر از 35 بخش مجزا تشــکیل 
شــده اســت. در هر بخش ابتدا تصویری از عالم آورده شــده، ســپس نام 
خانوادگــی، نــام، ســال تولــد و وفات )چنانچــه عالم از دنیا رفته باشــد(، 
محــل تولــد و وفــات ذکر شــده اســت. ســپس شــرح حــال عالــم در چند 
که سرگذشتنامه را بخش بندی  کرده  صفحه نقل شــده و نویسنده سعی 
کنــد تا مطالعه آن آســان تر شــود. برای مثــال تحصیالت، آثــار، مهاجرت 
بــه ایــران، فعالیت هــای علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ... بخش هــای 
مختلف هر سرگذشــتنامه را تشــکیل می دهند. در نهایت نیز منابع مورد 
استفاده در هر بخش و تصاویر مختلفی از علما، اجازه نامه های ایشان، 

تقریظ علما و مراجع بزرگ بر آثار آنها و ... آورده شده است. 

کــه در ایــن اثــر شــرح حــال آنهــا عرضــه شــده  اســامی ســی و پنج عالمــی 
عبارت اســت از: سیدحســن احمدی نژاد بلخی، سیدعلی بابااحمدی، 
انصــاری  محمدعلــی  افشــار،  محمدامیــن  احمــدی،  ســیدمحمدعلی 
مالســتانی، محمدامین براتی، سیداسماعیل بلخی، سیدمحمدعیسی 
جــوادی غزنــوی، میرســیدعلی حجت، سیدحســین حســینی، حســین 
کابلی،  حیدربیگی، ســرور دانش، علی جمعه رضایی، حیدرقلی سردار 
حســین شــفایی، احمدعلی صادقــی، محمدهاشــم صالحــی ترکمنی، 
علــم  ســیدمحمد  شــیرداغی،  ضیــاء  عبدالحکیــم  صــدر،  سیدموســی 
کابلی، ســیدحیدر علوی نژاد بلخی، سیدابوالحسن فاضل  الهدی نقوی 
بهســودی، محمداســحاق فیاض، ســیدفضل اهلل قدســی، محمدآصف 
کابلــی، محمدعلی  محســنی، عزیزاهلل محقــق غزنــوی، قربانعلی محقق 
مــدرس افغانســتانی، حیدرعلــی مدرســی بهســودی، سیدمحمدحســن 
مرتضــوی بلخایــی، عبدالعلــی مــزاری، امــان اهلل میرزایــی، سیدمحســن 
موسوی، سیدمحمدسرور واعظ بهسودی و سیدحسین هاشمی ارزگانی. 

کــرد. بــه طــور  گــون می تــوان بررســی  گونا زندگی نامه هــا را از دیدگاه هــای 
معمول زندگی نامه ها را از هشــت منظر مختلف می توان بررســی نمود که 

ی قرار می دهیم. کاو در ادامه مبحث این اثر را مورد وا

1. از نظر تلقی و برداشــت زندگی نامه نویس: از این دیدگاه اثر حاضر اثری 
روایــی اســت و نــه تفســیری. در زندگی نامه روایی نویســنده تنهــا به بیان 
کمتر به تشریح آثار و احوال  شرح حال صاحب ترجمه قناعت می کند و 

او به صورت نقادانه می پردازد. 

یــخ و دســتی در داســتان دارد، اما از هر  هــر چنــد زندگی نامه دســتی در تار
دوی آنها مســتقل است. سرهارولد نیکلسون می نویسد: »زندگی نامه باید 
یــخ باشــد، بدیــن معنــی که بایــد دقیــق و تصویرگر شــخص در رابطه با  تار
روزگار خــودش باشــد. زندگی نامه باید فــرد را با همه مراتب خصلت آدمی 
توصیف کند و نه صرفًا به ارائه یک نوع فضیلت، یا شرارت بسنده نماید«. 

کتاب ســی  در ایــن نوشــتار درصدد هســتیم با معرفــی و تحلیل مطالب 
و پنــج عالــم، از ســویی بــا محتــوای ارائه شــده در این اثر آشــنا شــویم و از 
ســویی دیگر ســایر آثار مشــابهی که در این زمینه در ایران منتشــر شــده را 

کنیم. ی  کاو وا

معرفی نویسنده
ســیدمحمدعارف موســوی نژاد در ســال 1363 در شهرســتان مالســتان 
گشود. غزنی  والیت غزنی افغانستان در خانواده مذهبی چشم به جهان 
ی  در ســال 2013 »پایتخت فرهنگی جهان اســالم« معرفی شده است. و
بــه علــت نبود مــدارس جدید در منطقــه، تحصیــالت را در مکتب خانه 
کرد و در سال 1373 راهی حوزه علمیه جعفریه المیتو شد. اواخر  شروع 
ســال 1379 بــه قــم مهاجــرت کرد و تا پایه ششــم حــوزه را به صــورت آزاد 
کادمیک دنبال  ی همچنین تحصیالت خــود را به صورت آ گرفــت. و فرا
کارشناسی ارشد  کارشناسی و  کرد و موفق به اخذ مدارک دیپلم ادبیات، 
کارنامه علمی ایشــان  یــخ اســالم از جامعه المصطفی شــد. در  رشــته تار
یادی فهرســت نســخ خطی، بازنویســی و احیاء اسناد، تصحیح  تعداد ز
آقــای  کــه نشــان از تالش هــای علمــی  بــه چشــم می خــورد  متــون و ... 
موســوی نژاد دارد. هــر چنــد در حوزهٔ نگارش شــرح حال و سرگذشــتنامه، 
کتاب ســی و پنــج عالم  ایــن اثــر اولین تجربه ایشــان اســت، امــا نگارش 
ی شــد. موســوی نژاد از پایان نامه  جرقه ای برای موضوع پایان نامه ارشــد و
کارشناسی ارشد خود با موضوع »عالمان افغانی دفن شده در قم« در پاییز 

کرد.  1394 دفاع 

اثر حاضر به مناســبت برگزاری همایش بین المللی میراث مشــترک ایران 
و عــراق3 و بــه ســفارش دبیرخانــهٔ همایــش تألیــف و توســط نشــر مجمع 

ذخائر اسالمی در قم منتشر شده است. 

معرفی اثر
که در آن سرگذشتنامه و شرح حال  کتابی است  سی و پنج عالم عنوان 
گرد هم آمده  ســی و پنج نفر از عالمان تأثیرگذار افغانســتان در ســده اخیر 

است. 

مؤلــف در مقدمــه دربارهٔ دشــواری این کار چنین می نویســد: »این کار به 
دالیلــی ســخت می نمــود. یکی اینکــه نگارنده این ســطور در ایــن زمینه 
کاری انجام نداده بودم. دلیل دوم اینکه راجع به افغانســتان منبع اندک 

.3 www.iraniraqheritage.com.

نقد و برریسکتابنگاهی به کتاب سی وپنج عالـم
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تغییر است. این اثر به دلیل آنکه سرگذشت علمای افغانی در سده اخیر 
گذشته نگر است.  را در بردارد، از نظر زمانی هم جاری و هم 

7. از نظــر مکانــی: از ایــن نظــر مکانــی یــا جغرافیایــی بــا اثری ملــی روبرو 
هستیم. 

8. از نظر تنظیم: بیشتر زندگی نامه های گروهی به صورت الفبایی تنظیم 
می شــوند، این روش از اوایل قرن ســوم مرســوم شــده اســت. این اثر نیز از 

شیوه الفبایی جهت تنظیم محتوا بهره برده است. 

که از نظر تلقی، روایی؛ از نظر  که با اثری روبرو هستیم  گفت  پس می توان 
تألیــف، بیوگرافــی؛ از نظــر دامنــه، اختصاصی؛ از نظر تعداد شــرح حال، 
جمعی و گروهی؛ از نظر گستره، گزیده؛ از نظر زمان، جاری و گذشته نگر؛ 

از نظر مکان، ملی و به صورت الفبایی تنظیم شده است. 

مقایسه اثر با سایر منابع مشابه
قطع به یقین با بررســی آثاری که به سرگذشــتنامه عالمان و اندیشمندان 
دینی پرداخته اند، شــرح حال عالمان افغانســتان نیز ارائه شــده اســت، 
که در ایران با  یم  یم به معرفی آثاری بپرداز اما در این مجال تنها قصد دار

موضوع سرگذشتنامه علمای افغانستان منتشر شده اند. 

در این میان دو اثر بســیار شــاخص و چشــمگیر است که در ادامه ضمن 
ک آنهــا با کتاب ســی و پنج عالم  معرفــی ایــن آثــار، وجود افتراق و اشــترا

بررسی می شود.

که توسط عبدالمجید  کتابی است  مشــاهیر تشیع در افغانســتان عنوان 
ناصری داوودی در ســه جلد منتشــر شــده اســت. این اثر در ســال 1390 
در قــم توســط مرکــز بین المللــی ترجمــه و نشــر المصطفــی)ص( انتشــار 
یافتــه اســت. در ایــن اثر سرگذشــتنامه بیش از 280 نفر از مشــاهیر تشــیع 
گــردآوری شــده اســت. روش تنظیــم مطالــب ایــن کتاب  در افغانســتان 
کاســتی های این اثر به  کــه از  الفبایــی اســت. فاقد نمایه و تصویر اســت 
شــمار می رود و شــرح حال هر کدام از مشــاهیر در دو تا پنج صفحه آورده 

شده است. 

این کتاب نیز دقیقًا مانند کتاب سی و پنج عالم، اثری روایی، بیوگرافی، 
گذشــته نگر، ملــی و الفبایــی  گزیــده، جــاری و  گروهــی،  اختصاصــی، 
اســت، اما گســتره این اثر بســیار بیشــتر از کتاب ســی و پنج عالم است. 
کتــاب ســی و پنــج عالم نیز نویســنده ســعی در جمــع آوری  هــر چنــد در 
که این هدف  کنون منتشــر نشــده اســت  که تا  سرگذشــت هایی داشــته 

کار می افزاید.  خود بر ارزش 

کــه در ســال 1393 توســط  کتابــی اســت  عالمــان شــیعه غزنــی عنــوان 
قربانعلــی فصیحــی غزنوی و علی مدد شــریفی نگاشــته شــده و در تهران 
توســط انتشــارات عرفان منتشــر شــده اســت. در این اثر بیش از 110 نفر از 

2. از نظــر تألیــف: از ایــن منظر این اثر یک بیوگرافی اســت و نــه اتوبیوگرافی 
)زندگی نامــه خودنوشــت(؛ چــون شــخص دیگــری بــه شــرح حــال افــراد 
می پردازد. هر چند بعضی از شرح حال ها از خود علما دریافت شده یا طی 

مصاحبه حضوری گردآوری شده، ولی با یک قلم بازنویسی شده است. 

بــه دو دســته عمومــی و  از نظــر دامنــه  از نظــر دامنــه: زندگی نامه هــا   .3
کــه از محتــوای آن  کــه ایــن اثــر همان طور  اختصاصــی تقســیم می شــوند 
مشــخص اســت، زندگی نامــه ای اختصاصــی اســت؛ زیــرا نویســنده هم 
محدودیت زمانی و هم محدودیت جغرافیایی و موضوعی برای آن قائل 

شده است. 

گروهی  4. از نظــر تعداد شــرح حال: از این منظــر زندگی نامه ای جمعی و 
است. 

گستره زندگی نامه ها به دو دسته جامع و  5. از نظر سطح: از نظر سطح یا 
گزیده تقسیم می شوند. از این نظر با اثری گزیده و نه جامع روبرو هستیم. 

6. از نظر زمان: از این دیدگاه زندگی نامه ها به دو گروه جاری و گذشته نگر 
ی شــرح حال کسانی است که  تقســیم می گردند. زندگی نامه جاری حاو
ی شرح حال کسانی است که  زنده اند و زندگی نامه های گذشته نگر حاو
گردآوری شده درباره آنها کمتر در معرض  روزگار آنها سرآمده و اطالعات 
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کتــاب الفبایی اســت. فاقد نمایــه و دارای  عالمــان شــیعه غزنــی معرفی شــده اند. روش تنظیــم مطالب این 
کدام از عالمان نیز نهایتًا در سه صفحه ارائه شده است.  تصویر عالمان است و شرح حال هر 

تنها تفاوت این اثر با کتاب ســی و پنج عالم و مشــاهیر تشــیع در افغانســتان این اســت که از نظر مکانی ملی 
کار نویسندگان از جهتی  محسوب نمی شود، بلکه از نظر جغرافیایی به محلی خاص محدود شده است که 

کتاب سی و پنج عالم دارد.  گستره بیشتری نسبت به  گردآوری مطالب آسان تر می شود. این اثر نیز  برای 

کاستی های اثر مزایا و 
تألیف آثار مرجع مانند سرگذشــتنامه ها، ســختی های خاص خود را دارد. در این بخش مزایا و کاســتی های 

این اثر را از نظر می گذرانیم. 

کرد: از مزایای این اثر می توان به موارد ذیل اشاره 
1. ایــن اثــر بــه زبان ســاده و نثری روان نگارش یافته اســت. عالوه بر ایــن طراحی و صفحه آرایی ایــن اثر زیبا و 

کم است.  شکیل است و اغالط امالیی و تایپی در آن بسیار 

2. منابــع مــورد اســتفاده بــرای نــگارش شــرح حــال علمــا در پایان هــر سرگذشــتنامه ذکر شــده که اســتفاده از 
کتاب نیز آورده شده است. کلی در پایان  کرده و منابع مورد استفاده به صورت  فهرست منابع را آسان تر 

گردآوری شرح  3. هر چند این اثر اولین تجربه نویسنده است، ولی ایشان با تعیین محدوده موضوعی ـ یعنی 
حــال عالمانی از افغانســتان که در ســده اخیر بر ایــران و عراق تأثیرگذار بوده اند ـ و همچنین انجام مســافرت 
اختصاصــی بــه شــهر مشــهد مقدس بــرای گردآوری اطالعــات، با وجــود زمان اندک بــرای انجــام پژوهش، با 
صداقــت فــراوان در مقدمــه، در خصوص عدم تجربه خود در انجــام این پژوهش صحبت کرده و تمام تالش 

کار خود موفق بوده است.  گفت در  کرده و می توان  کاری مفید  خود را برای ارائه 

کنون در جایی آورده نشــده  گــردآوری زندگی نامه های علمایی که تا 4. عــدم تقلیــد از آثار مشــابه و ســعی در 
یکی دیگر از مزایای این اثر است. 

کیفیت اثر افزوده است. 5. وجود تصاویر علما، اجازه نامه های ایشان و دست خط علما بر 

کــه این اثر مرجع فاقد نمایه اســت. نمایه در تســهیل  دربــارهٔ کاســتی های اثــر می تــوان به این نکته اشــاره کرد 
دسترسی به محتوای کتاب بسیار مفید است و آثار مرجع بیش از سایر کتب نیاز به نمایه دارند که متاسفانه 

این اثر فاقد چنین ویژگی است. 

بیــن بخش هــای این اثر تناســبی وجود ندارد. به عبارت دیگر شــرح حال های ارائه شــده در این کتاب برخی 
بســیار مفصل و در چندین صفحه نگاشــته شــده و برخی دیگر به یکی دو صفحه محدود شده است. البته 
گونه ای  طــول مقاالت بســتگی به میزان اطالعاتی که مؤلف بدان دســت یافته متغیر اســت، ولــی می توان به 

کلی میان بخش ها حفظ شود. که تناسب  کرد  عمل 

کرده، فهرست صدنفره ای برای انجام این پژوهش تهیه می شود، ولی  که نویسنده در مقدمه اشاره  همان طور 
کافی و محدودیت زمانی تنها شرح حال 35 نفر از علما در این اثر ارائه  به دلیل عدم دسترسی به اطالعات 

کمیت اثر آسیب رسانده است.  کیفیت و  که این محدودیت زمانی، تا حدی به  شده 

کلــی می تــوان این چنیــن نتیجه گرفــت که با اثــری قابل قبــول و مفید روبرو هســتیم که  در پایــان بــه صــورت 
کشور ایران به عنوان پیوند و میانجی  یادی متقبل شده است. در این اثر  نویسنده برای نگارش آن زحمات ز

گرفته است.  کشور مورد توجه قرار  کشورهای عراق و افغانستان و میراث مشترک هر سه  میان 

 می توان گفت که با اثری 
روبرو هستیم که از نظر 
تلقی، روایی؛ از نظر تألیف، 
بیوگرافی؛ از نظر دامنه، 
اختصاصی؛ از نظر تعداد 
شرح حال، جمعی و گروهی؛ 
از نظر گستره، گزیده؛ از نظر 
زمان، جاری و گذشته نگر؛ از 
نظر مکان، ملی و به صورت 
الفبایی تنظیم شده است.
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