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نقد و برریسکتاب

فالطــوری و محمدرضــا حکیمــی نســبت می دهــد )معــارف وحیانــی، 
کــه آن را  »روش  صــص 704، 676، 521، 510(. آن گاه ترجیــح می دهــد 

فقهای امامیه« بنامد. )همان، ص 704(. 

کــه از طریــق پــدر بزرگــوارش شــیخ  ی دامغانــی نیــز  دکتــر احمــد مهــدو
گردانش آشــنا اســت، در   محمدکاظــم دامغانی با میرزای اصفهانی و شــا
گفتاری تعبیر »مکتب عترت« را به جای آن پیشنهاد می کند.2  انتخاب  
عنوان  »معارف وحیانی« برای این کتاب نیز بازتاب همین نظرها است. 

گویندگان آنها  که برخی از  3. نســبت هایی به این مکتب داده می شــود 
گردانش را  به خوبی و ژرفای الزم  گــروه اول و دوم از آثــار میرزا و شــا منابــع 
ندیده اند. در این میان نشر مجموعه ای از 35 نوشتار کوتاه و بلند در این 
مورد از اســتاد حوزۀ علمیۀ خراســان، فرصتی مغتنم برای آشنایی با این 

گروه از اندیشه هاست. 

که دربارۀ  که صاحب این قلم خود را در حّدی نمی بیند  4. روشن است 
کنــد. ایــن قلم انداز  این گونــه مطالــب بــه صــورت تخصصــی اظهــار نظر 
کتاب جدید نشــر می یابد و  بیشــتر با هدف اطالع رســانی نســبت به یک 
ســاختار و روشــمندی آن را در نظــر دارد، پس نقدهــای محتوایی در این 

مورد باید پس از این انتشار یابد.

]2[
آشنایی با مؤلف 

آیت اهلل ســیدجعفر ســیدان در ســال 1313 شمســی در مشــهد زاده شد. 
پس از دروس مقدماتی در مکتب خانه درس های زیر را نزد استادان خود 

زنامه اطالعات، 14 بهمن 1392 ص 6.  2. رو

]1[
مدخل 

نــگارش مجموعــۀ  بــا  کــه اســتاد محمدرضــا حکیمــی  از ســال 1372 
»مکتــب تفکیــک« و نشــر آن در ماهنامۀ کیهان فرهنگــی، واژه ای جدید 
شناســانید و در پــی آن فضایــی نوپدیــد در صحنــۀ پژوهش دینی کشــور 

پدید آورد، بیش از بیست سال می گذرد. 

کتــاب مرجــع »کتابشناســی توصیفــی مکتــب تفکیــک«1  امــروز بــا مــرور 
که در مورد مکتب معارفی خراسان  که چه مقدار از منابعی  می توان دید 
نوشــته شــده اســت به این دورۀ زمانیب از می گردد. گذشته از اینکه چه 
درصــدی از این مدخل هــا ارزش علمی دارند و اختالف نظرهای موجود 
در مورد این مکتب، نفس توجه به این نظام  اندیشگی نشانه ای است از 

فضایی دیگر در دنیای اندیشه و پژوهش دینی. 

2. اطــالق عنــوان »مکتــب تفکیــک« بــر مجموعــۀ اندیشــه های مرحــوم 
آیــت اهلل میــرزا مهــدی اصفهانــی )1303 – 1365 ق( و نســل اول و دوم 
گردانش ســال ها مــورد اختــالف نظــر میــان مخالفــان و موافقــان ایــن  شــا
مجموعه بوده و هســت. برای نمونه آقای ســیدان بدون قبول مســئولیت 
در مــورد ایــن نامگــذاری، آن را بــه توضیحــات مرحــوم دکتــر عبدالجــواد 

1. با مقدمه محمدرضا حکیمی، نوشته هادی ربانی؛ قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی، 1392.

معارف وحیانی  2
نقد و برریس کتاب

چکیــده: کتاب »معارف وحیانی« مجموعه ای از مقاالت، درس گفتارها، 
گفتگوها و مناظرات جعفر ســیدان اســت که انتشارات دلیل ما در سال 
1392 در دو جلد انتشار داده است. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی 
کتاب مذکور، همت گماشته است. از این رو، پس از ذکر مقدمه ای کوتاه 
از زندگی نامه و آثار مؤلف کتاب، عناوین مطالب کتاب را مطرح و مروری 
کوتاه بر درون مایه آن دارد. در نهایت، با شمارش امتیازهای کتاب و بیان 

پیشنهادهایی برای گام های آینده، نوشتار را به پایان می رساند.

کلیدواژه ها: کتاب معارف وحیانی، جعفر سیدان، معرفی کتاب.

عبدالحسین طالعی

سیدان، سیدجعفر؛ معارف وحیانی؛ مجموعۀ مقاالت، درس گفتارها، 
گفت وگوها و مناظرات؛ قم: دلیل ما، 1392، دو جلد، 980 صفحه.
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نقد و برریسکتاب

کتاب  آشنایی اجمالی با 
 کتاب معارف وحیانی مجموعه ای از مقاالت، درس گفتارها، گفت وگوها 
که انتشــارات دلیل ما در  و مناظرات  آیت اهلل ســیدجعفر ســیدان اســت 
اواخر سال 1392، در دو جلد و 980 صفحه در هشتاد سالگی نویسندۀ 
آن انتشار داده است. نظارت بر تدوین و ویرایش مجموعه را آقای محمد 
که از صاحب نظــران و صاحب قلمان  بیابانی اســکویی بر عهده داشــته 
که  نام آور این حوزه اســت. این نظارت  ســبب اعتماد خواننده می شــود 

بداند مجموعه ای قابل استناد در دست دارد.  

پــس از دو مقدمه  شــامل شــرح حال و آثــار مؤلف، 32 عنــوان مطلب در 
موضوع هــای مختلف وابســته بــه معارف آمــده اســت. دوازده عنوان  در 

مجلد اول و بقیه مطالب در مجلد دوم عرضه شده است. 

عناوین مطالب چنین است: 
دفتر اول 

بخش یک: مقاالت و درس گفتارها
گفت وگوهای علمی / ص 35 1. روش ما در 

2. میزان شناخت / ص 49
3. توحید / ص 69

4. شرح خطبه 152 نهج البالغه / ص 91
5. جبر و تفویض / ص 151

6. جبر و اختیار از دیدگاه مکتب وحی و مکاتب بشری / ص 177
7. قاعده »الواحد ال یصدر عنه اال الواحد« / ص 203

8. عقل تفکیکی / ص 233
9. تفسیر مصباح الهدی نماد تالزم قرآن و عترت / ص 237

10. بحثی تحلیلی در عقاید وهابیت / ص 245
11. الفوائد النبویه / ص 279

12. معاد / ص 299
دفتر دوم 

گفت وگوها  بخش دوم: 
13. فلسفه اسالمی: هستی و چیستی / ص 423

14. مکتب تفکیک و تمایز آن با فلسفه و عرفان / ص 451
15. مکتــب تفکیــک یا روش فقهــای امامیه در  فهم معــارف حقه / ص 

477
16. راه و روش معرفتی اهالی تفکیک / ص 495

17. مکتب تفکیک/ ص 503
18. مکتب مشهد / ص 509

19. نقد تفکیک / ص 519
20. درآمدی بر اصول در مکتب تفکیک / ص 531

کرد / ص 547 21. نمی شود عقل را انکار 
22. نگاهی به تعلیقات بیان الفرقان / ص 559

گرفت: فرا 
ادیب نیشابوری ثانی: ادبیات عرب و معانی و بیان 

میرزا احمد مدرس: معالم، قوانین و  شرح لمعه
کفایه ینی: رسائل و مکاسب و  شیخ هاشم قزو

سیدمحمدهادی میالنی: دروس خارج فقه و اصول
ینــی: دروس فلســفه )شــرح منظومــه، شــرح اشــارات،  شــیخ مجتبــی قزو

اسفار، مشاعر(، معارف و عقاید، اخالق. 

گردان مرحــوم میرزا مهدی اصفهانی  ی افــزون بر این از محضر دیگر شــا و
بهره ها برده است.

ســیدان سال ها در حوزۀ علمیۀ مشهد به افاده و تربیت اشتغال داشته و 
دارد. او بخش هایی از زندگی علمی خود را در مصاحبه های مختلف و 
کرده است.3  کنار بیان شرح حال استادان و معاصران خود بیان  گاه در 

گردان، مناظــره با دیگران و خطابــه برای عموم  یس به شــا ده ها ســال تدر
سبب شده تا ایشان در بیان مسائل علمی، ذهنی توانمند، بیانی منظم 
و روان و به دور از پیچیدگی های رایج داشــته باشــد. ایشان با همین قلم 
کــه 63 مــورد از آنهــا در قالــب کتاب، رســاله،  و بیــان آثــار مکتوبــی دارد 
مقاله، مصاحبه، سخنرانی و درس گفتار در کتاب کتابشناسی توصیفی 
مکتــب تفکیــک )نوشــته هــادی ربانــی، قم: پژوهشــگاه علــوم و فرهنگ 
بــا توصیــف آمــده  تــا 186 همــراه  اســالمی، 1392( در صفحــات 176 
اســت. همین آثار به تفصیل بیشــتر و بدون توصیــف در معارف وحیانی 
صفحات 25 – 31 آمده است. برخی از این آثار مکتوب چنین است: 

1. آیات العقائد، دو جلد، تفسیر چند آیه در توحید
ینی 2. تحقیق و تعلیقات بیان الفرقان، شیخ مجتبی قزو

3. دروس اعتقادی، یک دوره مباحث اعتقادی
4. معاد، درس گفتارهایی در باب معاد

5. توحید از نگاه وحی، فلسفه و عرفان.

گانــه از تقریــرات مباحــث ایشــان به قلم  6. همچنیــن چنــد رســاله جدا
جعفر فاضل خراســانی منتشر شده اســت؛ مانند: اتحاد عاقل به معقول 
)32 ص(، اصالت وجود یا ماهیت؟ )42 ص(، اراده )58 ص(، قدرت 
)36 ص(، تجّلی و فناء فی اهلل )52 ص(، تفکر در ذات حق )38 ص(، 
حدوث عالم )117 ص(، ســنخیت )80 ص(، فاعلیت حق )36 ص(، 

معاد )144 ص(.4 

ایــن ده عنوان رســاله خود مانند دانشــنامه ای از مکتب معارف )بیش از 
600 صفحه( در موضوع های مختلف است.

]3[

گفتار 26 تا 31.  3. معارف وحیانی، صص 472 و 473، 534 – 535، 613 تا 673، 
کتاب است )دفتر اول، ص 299 تا 404( 4. رساله معاد، نوشتار 12 همین 

معـــارف وحیـــــــــانی 2
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امتیــازات  از  بــود،  شــده  منتشــر  محــدود  شــمارگان 
کتاب است. 

2. ســوابق علمــی مؤلــف، درس گرفتــن متــون عمــدۀ 
فقه و اصول و فلســفه نزد اســتادان مبرز5 و تسلط او بر 
مبانی و مفاهیم و منابع در زمینه های مختلف مانند 
فقه، اصول، فلســفه، ادبیات و تفسیر. این جامعیت 
کرده تا بحــث را به شــیوۀ تطبیقی پیش  کمــک  بــه او 
کند. همچنین انتشــار  ببــرد و دورنمای روشــنی ارائه 
کتــاب در ســن پختگی، هشــتاد ســالگی، اســتواری 

نویسنده در دیدگاه های خود را نشان می دهد. 

3. حضــور ایشــان در میــان طبقــات مختلــف مــردم 
نکته ای دیگر است. کم نیستند دانشوران دقیق النظر 
کــه مــراودات آنهــا منحصــر بــه طبقــۀ خــواّص اســت، بنابراین از ســویی 
گزینــش مطالب مفید برای مخاطبان متنوع و از ســویی برای  بیان  بــرای 
مطالــب به زبان ســاده توان ندارند، ولی آقای ســیدان بارها در جلســات 
متعــدد شــرکت کرده اســت؛ از جلســات مناظره با منکــران اصل توحید  
یس عقاید در ســطوح عالیه  تا منابر عمومی در شــهرهای مختلف6 و تدر

حوزه در مشهد و قم و مناظره های متعدد با شخصیت های علمی.7

4. ورود بــه بعضی مباحث ابتکاری ماننــد تبیین جایگاه و دیدگاه میرزا 
کــه او را  مهــدی اصفهانــی در علــم اصــول. نویســنده به این ســخن رایج 
یگری می داند پاســخ می دهد )نوشتار  اخباری و مکتب او را نوعی اخبار
که بیشــتر  20، ص 531 تــا 545(. ایــن مطلب از آن جهت اهمیت دارد  
کــه درباره مرحوم میرزای اصفهانی گفته شــده ناظر به حوزۀ  بحث هایــی 

عقاید بوده نه حوزۀ اصول فقه.  

کــه معمــواًل  بیــان از درشــت گویی و  قضاوت هــای نابجــا  5. ســالمت 
ادبیات نقد و در فضای علمی ما بدان آلوده است. در این مورد نویسنده 
که بسیار مفید است  به  هفت نکته در آداب بحث علمی تذکر می دهد 
)ص 36 تا 45 و 464 – 465 و 474 تا 476(. پرهیز از تکفیر و تفســیق 

کتاب آشکار است نیز شاهدی بر این مّدعاست.  که در جای جای 

که بعضی از مرّوجــان معارف از  6. تنــوع مضامین و ســاختارهای بیانــی 
آن محروم هستند. 

یــت عقــل در مباحــث مؤلــف. ایــن نکتــه هــم از جهــت اصــل  7. محور

5. به برخی از آنها در آغاز مقاله اشاره شد. 
کرده  گوشه ای از بایسته های تبلیغی را بیان  6. در نوشتار 25 در باب آداب تبلیغ )ص 607 تا 612( 

که ناظر به تجربه های طوالنی او در این زمینه است.  است 
7. ظاهــرًا  مجموعــه ای عنوان »جشــن نامه اســتاد ســیدان« در دســت تهیه اســت که در نوشــتار 22 
کتاب معارف وحیانی )ص 559( بدان اشاره شده است. انتظار می رود که در آن مجموعه به این 

یژگی ها بیشتر پرداخته شود.  و

23. بررســی روش تفســیری قرآن به قرآن در المیزان / 
ص 585

نهــج  فرهنــگ  گســترش  ســازوکارهای   .24
البالغه پژوهی در حوزه / ص 601

کاوشی در تبلیغات دینی / ص 607  .25
ینــی، میــرزا جواد  26. تــا 31. دربــاره شــیخ هاشــم قزو
ید، میرزا علی فلســفی،  تهرانی، میرزا حســنعلی مروار
سیدعبدالکریم هاشمی نژاد، عزیزاهلل عطاردی / ص 

613
بخش سوم: مناظرات

32. قلمرو عقل در دین / ص 675
33. توحیــد از دیــدگاه مکتب وحی و فالســفه / ص 

713
34. نسبت عقل و وحی از دیدگاه فلسفه و مکتب تفکیک / ص 747

35. مسئله ای از معاد / ص 843
نمایه ها

فهرست آیات / ص 931
فهرست روایات / ص 951

اعالم / ص 961
منابع / ص 971

]4[
کتاب کلی بر درونمایه   مروری 

کرد: در یک تقسیم و بر مبنای محتوای نوشتارها می توان دورنمایی ارائه 
1. عقــل بــه عنــوان شــاخص در معــارف / گفتارهــای 1، 2، 8، 21، 34 و 

.32
گفتارهای 14 تا 20.  کلی مکتب معارف /  2. معرفی 

گفتارهای 7، 11 و 13. 3. نقد فلسفه / 
گفتارهای 3، 4 و 33. 4. توحید / 

گفتارهای 5 و 6. 5. جبر و تفویض / 
گفتارهای 12 و 35. 6. معاد / 

7. معرفــی و نقــد کتاب هــای تفســیر و عقایــد )المیــزان، تفســیر مصباح 
الهدی، بیان الفرقان( / 9، 23 و 22.

8. شخصیت های علمی معاصر / 26 تا 31.
گفتار 10. 9. رد وهابیت / 

گفتارهای 24 و 25.  10. بایسته ها و روش های تبلیغ دینی / 

]5[
کتاب  امتیازهای 

کــه بخشــی از آنهــا در  کتــاب  کنــده در یــک  گــردآوری 35 نوشــتار پرا  .1
در  جزوه هایــی  صــورت  بــه  بعضــی  و  بــود  کنــده  پرا مختلــف  نشــریات 
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ــی ــارف وحیانـ ــاب معـ  کتـ
  مجموعـــه ای از مقـــاالت،
ـــا ـــا، گفت وگوه   درس گفتاره
ـــید  ـــت هللا س ـــرات  آی و مناظ
ـــه  ـــت ک ـــیدان اس ـــر س جعف
انتشـــارات دلیـــل مـــا در 
در   ،1392 ســـال  اواخـــر 
ــه در  ــد و 980 صفحـ دو جلـ
هشـــتاد ســـالگی نویســـندۀ 

ــت. ــار داده اسـ آن انتشـ
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گفتار هشــت به عنوان  گفتار 35 در مناظره با آقای جوادی آملی اســت. 
یادداشت برای یک هفته نامه، گفتارهای 13 تا 31 و در پاسخ خبرنگاران 

کارشناسان مجالت یا همایش های علمی بوده و دیگر موارد.  و 

در ایــن میــان طبعــًا تکرارهایــی پیــش می آیــد و انســجام و یکپارچگــی 
مطالب آسیب می بیند. 

گر تقســیم  این مشــکل در مورد این گونه مجموعه ها هســت. با این همه ا
محتوایی رعایت شود که در بخش چهارم این مقاله اشاره شد، قدری به 
انســجام مطالب نزدیکتر می شــویم؛ ضمن اینکه هر یک از این نوشتارها 

هویت مستقل دارند و هدف خاص خود را پی می گیرند. 

کتاب سه فهرست راهنما دارد: آیات، احادیث و اعالم. این فهارس   .3
کتاب ها،  کمــک می دهد، ولــی مهم ترین ضرورت این گونــه  بــه خواننده 
کندگــی مباحــث، نمایــۀ موضوعی اســت. البته این  بــه دلیــل تنــوع و پرا
ضرورت هنوز در کتاب های اســالمی فارســی حس نشــده است، از آن رو 
یکرد پژوهش محور  یکرد غالب این کتاب ها درســی اســت، ولــی رو که رو
کــه دانشــوران فرنگــی بــه چنیــن متونــی دارنــد، آنان را بــه ضــرورت نمایۀ 
کشانده تا در نگاه اول به مطلوب خود در میان صدها صفحه  موضوعی 

کتاب دست یابند. 

کــه مکتب معارف متهم به  کاربردی اســت و هم از آن رو  مطلــب مفید و 
دشــمنی با عقل اســت. به همیــن دلیل مؤلف همواره دیگــران را به تفّکر 
در مطالــب خــود فرا می خوانــد و آمادگی خود را بــرای گفت وگو با دیگران 

اعالم می دارد. 

گفت وگو را هموار می سازد. که راه تفاهم و  8. نظم در بیان مطالب 

9. اســتناد بــه منابــع جدید در کنار منابع قدیمی در هــر زمینه. این نکته 
کــه نویســنده خــود را از مطالعــه و مباحثۀ جدیــد بی نیاز  نشــان می دهــد 
نمی داند و قرائت های جدید از اندیشه های پیشینیان را نیز در نظر دارد 
)ر.ک به فهرست منابع، ص 971 – 979 و شماره های 10، 21، 26، 39، 
46 تــا 48، 52، 59، 62، 64، 65، 68، 89، 97، 107، 109، 111، 112، 

117 و 120(. 

10. نقل پرســش و پاســخ های آخر هر جلســه درسی مانند آنچه در نوشتار 
کار به توضیح و تبیین ابهام های نوشــتار  شــماره هفت آمده اســت. این 
کــه پاســخ بــه پرســش های خواننــدگان را نیــز در بر  کمــک می کنــد و بســا 

داشته باشد.  

کتاب آشــکار اســت. برای مثال  11. تواضع و واقع بینی نویســنده در این 
کتفا  کلی ا در مــورد ویژگی های اصولــی میرزای اصفهانی بــه توضیحات 
که آثار  کــرده و نســبت به جزئیات آن اظهــار بی اطالعی می کنــد، از آن رو 

ایشان در باب اصول فقه را ندیده است )ص 534 – 535(.

کــه بــه تعبیــر اســتاد محمدرضــا  12. این گونــه مباحــث ســبب می شــود 
حکیمی، »تقلید در فلســفه« جای خود را به »اجتهاد در فلســفه« بدهد8 

گسترش یابد.  و فضای نقد و بررسی علمی و پژوهشی در این زمینه 

]6[
گام های آینده  پیشنهادهایی برای 

که این مجموعه نشر یافته، زمینه ای فراهم شده تا بخش هایی  کنون  1. ا
از آن بــه اقتضــای مقــام و نیــاز بــه عنــوان متن درســی یا کمک درســی در 
رشــته هــای مربوط، به ویــژه در مقاطع تحصیالت تکمیلی مطرح شــود. 
برای این کار برنامه هایی مانند  اطالع رسانی مناسب، تهیۀ خالصه های 
کارشناســان   کتاب و بخش های آن در  جلســاتی با حضور  گویــا، معرفی 

مفید است.

2. جناب بیابانی در مقدمه کوتاه خود )ص 10( به حق به این نکته اشاره 
کتــاب در موقعیت هــای مختلف، به شــکل های  کــه مطالب این  کــرده 

گون بیان یا نوشته شده است.  گونا متنوع و در فضاهای 

گفتار  کاماًل صحیح اســت و تذکر بــه آن ضروری اســت. مثاًل  ایــن نکتــه 
که مؤلف در مدینه نوشــته اســت.  یازده، رســاله ای اســت به زبان عربی 

کتاب »اجتهاد و تقلید در فلسفه«، نوشته استاد محمدرضا حکیمی.  8. اشاره به 
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]7[
سخن پایانی

دســتیابی مرحــوم میــرزای اصفهانــی به ایــن مطالب 
پــس از تســلط بــه مبانــی رایــج فلســفی و عرفانــی، در 
پی توجهی ژرف به درونمایۀ حدیث شــریف و متواتر 
ی داده و رهاورد توســل علمی به مقام منیع  ثقلین رو
والیــت مطلقــۀ الهیــه حضرت بقیــة اهلل ارواحنــا فداه 

بوده است.9 

کــرد از اینکــه چنین  ی بایــد ابراز شــادمانی   بدیــن رو
مجموعه ای در آســتانۀ هفتادمین سالگرد رحلت آن 
گوشــه ای از یافته های   بزرگمــرد فقید10 انتشــار یافته تا 

نّقادانۀ او را نشان دهد.  

کــه همان گونه که ســرآغاز ایــن مباحث با توســل علمی به  بایــد دانســت 
ولــّی اهلل عجل اهلل فرجه رقم خــورده، خلوص مباحث در آینده نیز موکول 
به توســل مداوم به همان آســتان آسمان ســای الهی اســت. پس در آغاز و 
انجــام هــر بحثی در باب معارف اهل بیت، باید یاد شــود از لطف پدرانه 
و نگاه والیی آن امام موعود که درهایی از احســان معنوی بر آن دوســتدار 

گشود و به واسطۀ او همگان را بر این خوان علمی نشاند.  خالص خود 

امید اســت ایــن قدم های خالصانه در آســتان بلند امــام عصر عجل اهلل 
تعالی فرجه مقبول افتد. 

کیــد شــود کــه بیــان ایــن حقیقــت بــه معنــای مصــون از خطابــودن یا  9. بــر ایــن نکتــه بایــد تکــرار و تأ
لی بودن این مطالب نیست. خیر، تمام مطالب  غیرقابل بررســی بودن یا بی منبع بودن یا غیراســتدال
که  ل و با مبانی رایج فقاهتی شیعه بحث و بررسی شده، اما فطانت مرحوم میرزا  بر اساس استدال
لت کرده که  نتیجــۀ توســل های علمی او بوده، وی را به نکاتی ظریف در البــالی متون وحیانی دال

گذشته اند.  دیگران بدان اشاره نکرده یا به بیان اجمالی از آن 
کرده است. 10. مرحوم میرزای اصفهانی در 19 ذیحجه 1365 قمری رحلت 

کــه  دارد  جایگاهــی  و  کارکــرد  موضوعــی  نمایــه 
حتــی می توانــد جایگزیــن نظــم موضوعــی چینــش و 
که فهرست تفصیلی  فصل بندی شــود. باید دانست 
کــه در پایان هــر دفتر آمده جایگزین نمایــه نتواند بود. 
ایــن نکتــه  در منابع مربوط به نمایه ســازی به تفصیل 

آمده است. 

4. در بعضــی از نوشــتارها بــه اقتضای مقــام، اجمال 
یــا تفصیلــی رعایــت شــده اســت. در نتیجــه برخــی 
گفته مانــده یا بعضی توضیحات مفّصل  گفتنی ها نا
بیــان شــده اســت. از ایــن منظــر در مجموعــه بایــد 
بازنگــری انجــام شــود و ایــن اجمــال و تفصیل هــا بــه 
حالــت عــادی برگردد. بــرای مثال به این مــوارد توجه 

شود:

کنگره شیخ مفید نوشته شده می نویسد:  که برای  الف( در نوشتار پنج 

که به جهت  گفتار، بیان شــیرینی دارنــد  »جنــاب شــیخ مفید در نهایت 
اختصار، از نقل آن صرف نظر می شود« )ص 176(

طبعًا  نشر این کتاب و بازنگری نوشتار پیشین، فرصتی پیش می آورد که 
چنین مطلبی نقل شود. 

ب( مقدمه ای که در صدر گفتار شش آمده )ص 177( شامل توضیحی 
است در این مورد که چرا مؤلف درس هایی در مدرسۀ آیت اهلل گلپایگانی 
داشــته اســت. این مقدمه برای سلسلۀ جزوات پیشــین الزم بوده و برای 

این مجموعه ضرورت ندارد. 

گفتار 22 و 28 رعایت شــده و در پانویس نکات  ج( نکته مورد اشــاره در 
و مطالــب به بیانات اســتاد افزوده انــد. )ص 576 تا 578 و 581 و 636  

تا 638(.

کوتــاه ـ از  گرچــه  5. معمــواًل در صــدر چنیــن مجموعه هایــی مقدمــه ای ـ 
نویســنده می آید تا روشــن شود که چینش، گزینش و ویرایش مجموعه با 
هماهنگی یا زیر نظر او انجام  شــده اســت. تهی بودن مجموعه از چنین 

کتاب است.  مقدمه ای نقطه ضعفی برای 

کتاب بــه ترجمه فارســی یک متن  گروهــی از خواننــدگان ایــن  گرچــه   .6
گروهی از خوانندگان متوسط بد نیست  عربی نیاز ندارند، اما با توجه به 
که ترجمه فارســی رســاله الفوائد النبویة )شماره 11( پس از متن اصلی آن 
کار فایــده و امکان بهره وری از  کتاب را بیشــتر می کند؛  آورده شــود. ایــن 
به ویژه از آن رو که این رساله، تفصیلی نسبتًا متوسط است از نکته ای که 
نویسنده در جاهای دیگر )ص205، 462 و 463( ـ در  حّد طرح بحث و 

کرده است.  بطور اجمال  و بدون استناد ـ مطرح 
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مباحث  در  عقل  محوریت 
مؤلف. این نکته هم از جهت 
کاربردی  و  مفید  اصل مطلب 
است و هم از آن رو که مکتب 
معارف متهم به دشمنی با عقل 
مؤلف  دلیل  همین  به  است. 
همواره دیگران را به تفّکر در 
و  می خواند  فرا  خود  مطالب 
آمادگی خود را برای گفت وگو 

با دیگران اعالم می دارد. 


