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ة اإِلســام و  یخت که با ِاهِتماِم ســتایْش َبرانگیِز َصدیِق گرامی ام، ُحّجَ َهــب، بدین ر
َّ

ْوراق الذ
َ
ِکراَمنــِد أ ِکتــاِب 

َسۀ کتابشناسِی  َیاِدی - و از ســوِی »ُمَؤّسَ
َ
َعَم َو األ ْیِه الّنِ

َ
ْســَبَغ اهلُل َعل

َ
الُمســِلمین »َعلِی فاِضلی« ِی فیروزآبادی - أ

ســناد، و 
َ
فات و َرســائل و أ

َّ
کتابــی ُمفَرد، که َمجموعه ای اســت از مَؤل شــیعه« )در ُقــم( انتشــار یافته اســت، نه 

یــخ و فرهنِگ شــیعی را در شــبِه قاّره بــه َتحقیق و َتنقیــب و َتفتیش گیــَرد، خوْد  کــه تار خاّصــه از بــراِی کســی 
د َحَســن ُمْحِیی الّدیــن، »ُیْغِنی ِبَمــا ِفیِه َعْن  نجــی بیْش َبها. بــه قوِل دکتــر محّمَ

َ
گ کتابخانــه ای شایاســت، َبــل 
ُکُتِب«)ص 46(!

ْ
َحْشٍد1 ِمَن ال

َهــب را با َتحقیــق و َتصحیح و 
َّ

کتــاِب أوراق الذ در واقــع، »فاِضلٖی«ـــِی عزیــِز مــا، در ایــن مجموعــه، نخســت 
ســنادی 

َ
َکان از َمکاتیب و أ ِی خواننده ِنهاده اســت. ســپس َمجموعه ای  َتْحشــَیه ای َسخْتکوشــانه پیِش رو

یخــِی خواننــده را در این باره  گاهیهــاِی تار کتــاب در پیونــد اســت و دامنــۀ آ کــه بــه َنحــوی بــا مضامیــِن آن  را 
ْشتنامۀ َقدیم است، به 

َ
ذ

ُ
دِی حاِضر شاِمِل یک َسرگ

ْ
ســَتراَند، بر آن َمزید کرده اســت. پس، کتاِب ســه ِجل

ُ
می گ

سناِد َمنثور و َمنظوم.
َ
همراِه َمجموعه ای َثمین و َسمین از ِإجازات و َمکاتیب و أ

ماء« فرزنِد 
َ
ِد الُعل حــوال و بیاِن مآِثِر »َســّیِ

َ
گزارِش أ َدبی در 

َ
یخــی - أ َهب، أَثری اســت تار

َّ
کتــاِب أْوراق الذ صــِل 

َ
أ

دارَعلِی َنَقوی.
ْ
د ِدل َسّیِ

ه و داِنشــوراِن بناِم  عاِم ِإمامّیَ
َ
دارَعلِی َنَقوِی َنصیرآبادی، معروف به »ُغْفران َمآب« )فـ: 1235هـ. ق.(، از أ

ْ
د ِدل َســّیِ

صولی 
ُ
ِر شیعِی أ

ُ
یِخ مسلمانان در شبِه قاّره، پرچمداِر تفّک که در ُبرهه ای بسیار َحّساس از تار شیعِی هند است 

بوده و در ِإحیاِی ُسَنِن َشریعت و َقْمِع ِبَدع و َتباهیها و ُزدایِش أوهام و ُخرافات از دیِن ُمبین ِاهتمامی واِفر داشته 
است و َسرِسلِسله و ِسلِسله ُجنباِن ُجنِبشی نمایان در ِإحیاِء ِفکِر شیعی در آن ِباد به ُشمار می آَید؛ ُجنِبشی 
که تا هم امروز، ُشــماری از داِنشــوَمندان و اندیشــه َوراِن مســلماِن هندوســتان را زیِر ُنفوِذ فرهنگی و َاندیشــگِی 
ماِی 

َ
ســَترانۀ »ُغْفــران َمــآب« و پنــج فرزنــِد َبرومنــِد او کــه ُجملگــی در ُزمــرۀ ُعل

ُ
خویــش دارد. فّعالّیتهــاِی داِنْشگ

صولی« و َطریِق »ُمجَتهدان« و ُمبارزه با 
ُ
ِر »أ

ُ
جاِن َشــریَعِت َغّراء بُشماراند، به ویژه در حمایت از تفّک شــیعه و ُمَرّوِ

ی الُخصوص: »َحْشوٖیگری« ـ، باِعث آمده است تا این خانداِن داِنشَوِر فرهنگ آفرین، در 
َ
خباریگری« - و َعل

َ
»أ

صولیانه، به مثابِت بارزترین 
ُ
مرِو تاریخ و فرهنِگ هند به ناِم »خانداِن اجتهاد« بازخوانده شوند و »اجتهاِد« أ

َ
َقل

ُك: الجماعة« )القاموس الُمحیط(. 1. »الَحْشُد، و ُيَحّرَ

نقد و برریس کتاب

 چکیده:
کتاب اوراق الذهب او المعادن 
الذهبیه اللجینیه فی المحاسن 
الوهبیه الحسینیه، به تحقیق و 
تدوین علی فاضلی در سه جلد 

در سال 1394 توسط مؤسسه 
کتابشناسی شیعه به زیور طبع 

آراسته شده است. اصل کتاب اوراق 
الذهب، اثری تاریخی ادبی در گزارش 

احوال و بیان مآثر »سید العلماء« 
فرزند سید دلدار علی نقوی است. 

نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی 
کتاب مذکور و بیان محتویات آن، 

همت گماشته است.

 کلیدواژه ها:
کتاب اوراق الذهب، معرفی کتاب، 
علی فاضلی، سید دلدار علی نقوی، 

سیدالعلماء.

ّرین! هائـ� َز
ْ

َبرگ

  به شادمانگـِ� ِانِتشاِر
 کتاِب ِکراَمنِد
َهب

َّ
ْوراق الذ

َ
أ

جویا جهانبخش

ُة  َهِبیَّ َهب أو الَمعاِدُن الذَّ َأْوراق الذَّ
ِة  ة فی الَمَحاِسِن الَوَهِبیَّ َجْیِنیَّ اللُّ
ِد الُعَلماء  ة )َترَجَمة َسیِّ الُحَسْیِنیَّ

د ِدْلدارَعلی النََّقوی / فـ:  یِّ ابِن السَّ
د  یِّ 1273]هـ. ق.[(، الُمفتی السَّ

د َعّباس الَجزاِئرّی )فـ: 1306  محمَّ
د  یِّ ]هـ. ق.[(، و َتِلیه: ِإجازاُت السَّ

ِد الُعَلماء و َمکاتیُبه  ِدْلدارَعلی و َسیِّ
و َمکاتیُب الُمفتی و ُممتازِ الُعَلماء 

و ُسلطاِن الُعَلماء، َتحقیق و َتدوین: 
َعلّی الفاِضلّی، 3 ج، ط:1، ُقم: 

َسۀ  یَعة )ُمَؤسَّ َسة ُتراِث الشِّ ُمَؤسَّ
کتابشناسِی شیَعه(، 1437هـ. ق. / 

1394هـ. ش.
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نموِد َاندیشۀ دینی و ِشعاِر فکری و ِاّتِجاِه ِعلمِی ایشان، ناِم خود را بدین خاندان بازبخَشد. نازِش این خانداِن 
َثرآفریناِن بزرِگ شیعِی 

َ
که ای َبسا توان گفت: بیشترینۀ داِنشوراِن َبرَجسته و أ فرهنْگ پروِر َارجَمند را همین َبس 

ٰی 
َ
واســطۀ »خانداِن اجتهاد« بوده اند. ِرْضَواُن اهلِل َتباَرَک َو َتَعال

ْ
گرداِن ُمستقیم یا َمَع ال خیر، شــا

َ
هند در دو َســدۀ أ

ُمْرَسِلین! 
ْ
ِد ال ْهِل َبْیِت َسّیِ

َ
َهِب أ

ْ
ْقِتَداَء ِبِهْم ِفی ِخْدَمِة َمذ ِ

ْ
ْجَمِعین، َو َرَزَقنا اهلُل ال

َ
ْیِهْم أ

َ
َعل

دِدلدارَعلی معروف به »ُغْفران  ِکهٖیْن فرزنِد َسّیِ ماء«)1211 - 1273هـ. ق.(، 
َ
ِد الُعل د ُحَسین معروف به »َسّیِ َسّیِ

ندپایۀ ِإمامی، 
َ
ِم ُبل

ّ
که دیْنیاِر ُمجاِهد و ُمَتکل تهاِی شیعِی هند است  َمآب«، و یکی از َبرَجسته ترین َشخصّیَ

نوار، از 
َ
کامِی َارج آوِر موسوم به َعِبقات األ مه میرحاِمد ُحَسیِن هندی )فـ: 1306هـ. ق.(، صاِحِب موسوَعۀ 

ّ
َعا

َهب، یکی دیگر 
َّ

د َعّباِس َجزاِئری )فـ: 1306 هـ. ق.(، نویَسندۀ أْوراق الذ دمحّمَ ِگرداِن بناِم اوست. ُمفتی َسّیِ شا
ند داشته و 

َ
َدبّیاِت َعَرب پایگاهی ُبل

َ
أ کام و به ویژه  که در ِفْقه و  ماء« است 

َ
ِد الُعل گرداِن َبرَجستۀ »َسّیِ از شا

م آورده است.
َ
حواِل همین ُاستاِد محبوِب خویش به َقل

َ
زارِش أ

ُ
گ َهب را در 

َّ
کتاِب أْوراق الذ

دِنْعَمة اهلِل موَســوِی شوشــَترِی َجزاِئــری، تلمیِذ  ْحفــاِد عاِلــِم بنام، َســّیِ
َ
د َعّبــاِس َجزاِئــری، از أ دمحّمَ ُمفتــی َســّیِ

ِد  ُکُتــِب ُمَتَعّدِ ة و شــاِرِح  عمانّیَ ْنوار الّنُ
َ
دباِقِر مجلســی و صاحــِب األ مــه شــیخ اإِلســام مولنا محّمَ

ّ
والمقــاِم عا

َحدیثی و ... است.

دَعّباِس َجزاِئری، خود نویَســنده ای اســت ُمْکِثر و در »ِإنشــاء« و نگاِرش به شیوه ای که َپَسنِد  دمحّمَ ُمفتی َســّیِ
دبِی آن عهد بوده است، َقوٖیَدست و شٖیرٖیْنکار.

َ
تهاِی أ آن روزگار و ُمقَتضاِی ُسّنَ

ی، اندیشه وِر ُسّنی  د أبوالَحَســِن َنْدو ی ِاســِتنباط می کنیم، گواهِی َسّیِ در این باره، ِســواِی آنچه خوِد ما از آثاِر و
تی بَســزا داشــته اســت و دارد،  ت در عصِر ما اشــتهاری و َمقبولّیَ ت و َعَربّیَ َدبّیَ

َ
که در أ و نویَســندۀ نامِی هندی 

گواهی ارزشمند است. ت، و  َهّمّیَ
َ
واِجِد أ

ی، دربارۀ ُمفتِی َجزاِئری، از ُجمله می نویسد: َنْدو

َدِب 
َ
ة. و كان باِرًعــا فی األ ــّنَ َدِب و اإِلنشــاِء ِمن الّشــيَعة َو أهِل الّسُ

َ
»... َو اســتفاَد منــه خلــٌق كثيــٌر فی األ

فين 
ّ
بّيــة، حاِفــَل الَقريحــة حاِضــَر الَبديهة، مــن المؤل غــِة الفاِرســّيِة و الَعَر

ّ
ــعِر بالل و اإلنشــاِء و َقــرِض الّشِ

َكبيٍر إلٰی ِماَئة و َخمسين.« )ص 32 پ(.2 فاته ما َبيَن َصغيٍر و 
ّ
الُمْكِثرين، يكاُد يبلُغ عدُد مؤل

دَعلٖی نقــِی َنَقوِی  ــت و ِرفَعــِت پایگاِه او در این زمینه، ُچنان اســت که َســّیِ َدبّیَ
َ
یــِج أ تأثیــِر نمایــاِن ُمفتــی در َترو

ی می نویَسد: ْکهَنوی )فـ: 1409 هـ. ق.(، در َوصِف و
َ
ل

َدب ِفی الِهند. ...« )ص 32 پ(.
َ
َج سوَق األ ل َمن َرّوَ ّوَ

َ
»... ُهَو أ

که َبسی پیش از ُمفتی در هند به َعرصه آمده اند، در  دیباِن بزرگ و فرهنگ آفریناِن سترگی 
َ
به گماِن من، با آن أ

ِت ِإجمالِی آن بر آن تأثیِر نمایان و 
َ
که دارد، جاِی ِدَرنگ َهســت؛ لیک، در َدلل ْکهَنوی و ِإطاقی 

َ
این داورِی ل

ْیب، َنه. که از آن در ِذهِن َپسینیان بازتافته است، جاِی َشّک و َر َدبِی ُمفتی و َتصویری 
َ
ِرفَعِت پایگاِه أ

ف و آرایه َمند است. ِ
ّ
د َعّباِس َجزاِئری، به َنثِر َمصنوع و ُمَتَکل دمحّمَ مِی ُمفتی َسّیِ

َ
گرایِش َقل تماُیِل َسبکی و 

ُمفتی خود دربارۀ یکی از نوشتارهایش )ص 284( َتصریح می کند که در آن، پای بر جاِی پاِی َحریری، صاحِب 
َمقامات ِنهاده و به راِه او رفته است.

نده از 
َ
گ َهــب، بــا رنــگ و بوی و َســمت و ســوِی نمایــاِن َمقامه نویســانه و زبانــی آ

َّ
 متــِن همیــن کتــاِب أْوراق الذ

ُبرد، صفحاِت »پيشــگفتاِر ِپژوهندۀ كتاب« را از متِن آن ُمَتمايز می ُكَنم. ای كاش كه يا شــماره گذاری پيوســته بود، و يا ترقيِم  2. با رمِز »پ«، در مقاِم باز
زير نمی بوديم!

ُ
گ بَجدی می بود، تا از ُچنين َتمييز و َتماُيزها نا

َ
كتاب« أ صفحاِت »پيشگفتاِر ِپژوهندۀ 

د ِدْلدارَعلِی َنَقوِی  َسیِّ
َنصیرآبادی، معروف به 
»ُغْفران َمآب« )فـ: 1235هـ. 
ه و  ق.(، از َأعالِم ِإمامیَّ
دانِشوراِن بناِم شیعِی هند 
است که در ُبرهه ای بسیار 
َحّساس از تاریِخ مسلمانان 
در شبِه قاّره، پرچمدارِ تفکُِّر 
شیعِی ُأصولی بوده و در 
ِإحیاِی ُسَنِن َشریعت و َقْمِع 
ِبَدع و َتباهیها و ُزدایِش 
أوهام و ُخرافات از دیِن ُمبین 
ِاهتمامی واِفر داشته است

برگهائی زرین!
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م آمده.
َ
َغِت َعَرب است، به َقل

ُ
ِع نویَسنده در ل

ُّ
که نموداِر َتَضل آرایه هاِی َبیانی و َبدیعی و َسْجْع َپردازیهائی 

حَمد را، که در َتْکنگاشــتی دربارۀ َعَربٖی نویسی در ِإقلیِم شمالِی هند، دربارۀ َنثِر 
َ
ُدُرســتِی داورِی دکتر َجمیل أ

ــجع، کثیر  ُف الّسَ ِ
ّ
ُه ُمَتَکل

َ
ّن
َ
 أ

ّ
فظ ِإل

َّ
ــعر المنثور، فیِه َجزالــُة الل ُه ِمن َقبیِل الّشِ

َ
ّمــا َنثره فِإّن

َ
ُمفتــی نوشــته اســت: »و أ

َهب 
َّ

کم در آئینۀ أْوراق الذ کثیر الُمبالَغِة و ُمفَعٌم بالَغریب« )ص 33 و 34 پ(، بیش و   اِلزِدواِج و اإِلْطناب، 
می توان دید.

شتنامه، َبرَسرٖی، 
َ

ذ
ُ
ِکَره و َسرگ

ْ
یخ و َتراِجم و از جنِس َتذ کتابی است در تار گرچه  َهب را، ا

َّ
ْی، أْوراق الذ به هر رو

دب، و خاّصه 
َ
هــِل أ

َ
َدبــی خواند و از آن َمحظوظ ُشــد؛ و بســیار َبعید می داَنــم َحّظی که أ

َ
باَیــد چونــان کتابــی أ

دوستداراِن َنثرهاِی َفّنی و مصنوِع قدیم، از خواندِن این کتاب برگیَرند، کمتر از َبهره ای باَشد که َتراِجم نگاران 
کتاِب ُپرفاِئَدت بجوَیند. یْخ ِپژوهان از این  و تار

َهــب، َعلٰی ما َوَجدُتــه، ثمالُة طریقٍة فــی الِکتابة ل 
َّ

وراق الذ
َ
دَحَســن ُمحیی الّدیــن، »... و أ بــه قــوِل دکتــر محّمَ

وراق، سیســرُح معهــا فی عالم ِمن 
َ
َکثیرون، بیــد أّن َمن َیقرأ ٰهذه األ ُیجیدهــا ٰهــذا الجیــل، و قد ل َیستســیغها 

ّیام ...« )ص 45 پ(.
َ
غِة ٰهذه األ

ُ
غة یفتقُده فی ل

ُّ
الل

صلی اش یعنی: 
َ
کتاِب خود را، َافزون بر ناِم دراِز أ که ُمفتی  مان می ُکَنم در این 

ُ
گ جایی ندیدم و نخواندم، ولی 

َهب خوانده است )َسنج: ص 42 - 
َّ

ْوراق الذ
َ
ة، أ ِة3 الُحَسْیِنّیَ ة فی الَمَحاِسِن الَوَهِبّیَ َجْیِنّیَ

ُ
ُة الّل َهِبّیَ

َّ
الَمعاِدُن الذ

َهِب 
َّ

طباق الذ
َ
َهِب جاراهلِل َزَمْخَشــری و أ

َّ
طواق الذ

َ
کتابهاِی ناْمَوری چون أ 45 پ(، او را گوشــۀ چشــمی به ناِم 

شــفروه اصفهانــی باَشــد، و ِإشــٰعاری نیــز بدین که ُمفتی در شــیوۀ ِإنشــاِی َمصنــوِع َفّنی اش خویشــتن را ناِهِج 
طباق 

َ
م می ِدَهد. شــاَید اینکه ُمفتِی َجزاِئــری را با أ

َ
رَدْنفــراز و خامه َفرســایاِن بی َهنباز َقل

َ
گ َمناِهــِج آن پیشــرواِن 

َهب 
َّ

طباق الذ
َ
کتابی است فارسی زیِر ناِم ِمعیار األَدب فی َشرِح أ َهب پیوستگی و ِدلَبستگی بوده و او را 

َّ
الذ

َهِب جاراهلل 
َّ

طواق الذ
َ
)َســنج: ص 223 و 1550(،4 و نیــز اینکــه َبعِض ُفَضــاِی آن دوران پاره ای از آثاِر او را بــا أ

ِعلُم ِعنَد اهلِل َتباَرَک َو َتَعالٰی.
ْ
گماِن ما را نیرو بخَشد. َو ال کرده اند )َسنج: ص 237(،  قیاس 

کتــاِب فاِئده مند و َعظیم الَقــدر، توفیِق آن می یاَبــد تا دورنماِی  َهــب، ِضمــِن خوانــدِن این 
َّ

ْوراق الذ
َ
خواننــدۀ أ

ف  قانۀ ُمَصّنِ نظاِر ُمَحّقِ
َ
رات و أ ِنسَبًة روشنی از ِاّتِجاهاِت ِعلمِی »خانداِن ِاجِتهاد« و نیز َتصویری از َبعِض َتَصّوُ

ُکَند. ئِق شخصِی او حاِصل  یا حّتٰی ذوقّیات و َسا

گرچه شرِح حاِل ُاستاِد اوست، از بهترین و َمشروْح ترین آِبشخورهاِی آشنائی با  د عّباس، ا کتاِب ُمفتی محّمَ
ی در این کتاب، سرگذشــِت  ْی که و ذشــِت خوِد ُمفتی نیز هســت؛ به ویژه از آن رو

ُ
ت و َسرگ یخ و شــخصّیَ تار

ماء«، لیک به َتفصیــل و بِإْشــباْع )ص 175 - 300( و با نمونه هائی 
َ
د الُعل گرِد »َســّیِ خویــش را نیــز به عنواِن شــا

ر، َمــواّدِ مهّم و خوَرنــِد ِاعِتنائی پیِش َدســِت 
َ

ــذ
ُ

کــرده؛ و از ایــن َرهگ ــوِن خویــش، َدرج 
َ
ونال

َ
ع از َنظــم و َنثــِر ل ُمَتَنــّوِ

حواِل خود ِنهاده است.
َ
جویندگاِن أ

ماء«، از بســیاری از 
َ
د الُعل حواِل خویشــتن و َتقریِر َنقِد حاِل ُاســتادش، »َســّیِ

َ
گزارِش أ ُمفتِی َجزاِئری، در ضمِن 

هِل ِعلم« در آن ِباد و حّتٰی در 
َ
َکشها و جوانِب حیاِت فرهنگی و اجتماعی و سیاسِی ُزمرۀ »أ َکشا ُرخدادها و 

كرده اند. ة«، به سكوِن هاء َضبط  ِة الُحَسْيِنّيَ ة فی الَمَحاِسِن الَوَهِبّيَ َجْيِنّيَ
ُّ
ُة الل َهِبّيَ

َّ
ة« را در »الَمعاِدُن الذ كتاب، »الَوْهِبّيَ 3. در َطبِع 

ة«،  َهِبّيَ
َّ

ة« را كار می فرموده اند، و البّته ُمناِســِب اين َمقام، به تناُســِب »الذ ة« و هــم »الَوَهِبّيَ شــتگاْن، در ُچنيــن آرايه گريها، هم »الَوْهِبّيَ
َ

ذ
ُ
يــا در اينكــه گ گو

ة« است، جاِی سخن نباَشد. »الَوَهِبّيَ
َبِر هاء در ُچنين آرايه گريها، َسزاست تا - َدسِت َكم - عنواِن كتاِب يكی از ُفَضالِی مالكِی مصر،  ة« به َز باری، از براِی َمزيِد اطمينان از استعماِل »الَوَهِبّيَ
كه بارها چاپ  ة« )تأليِف شــيخ إبراهيم بن مرٖعی بن عطيه َشــْبَرخيتی / فـ:1106هـ. ق.(، را  ّیَ َوو يعنی: »الفتوحات الوهبّیة بشــرح األربعین حدیثًا الّنَ

ة« نشسته. ّيَ َوو كه در آن »الوهبّية« بِإزاِی »الّنَ يم  ُشده نيز فرا ياد دار
ُكَند! )»يارب!  زِی ما  َهب را رو

َّ
طباق الذ

َ
َعۀ ُنســخه ای از كتاِب ِمعیار األَدب فی َشــرِح أ

َ
يارت و ُمطال ِک بی َهنباز می خواهم تا َســعادِت ز 4. از خداِی پا

ُكن!«(. ُدعاِی َخسته ِدالن ُمسَتجاب 

َهب را،  به هر روْی، أْوراق الذَّ
اگرچه کتابی است در تاریخ 
و َتراِجم و از جنِس َتْذِکَره و 
َسرگَُذشتنامه، َبرَسرٖی، باَید 
چونان کتابی َأَدبی خواند و 
از آن َمحظوظ ُشد؛ و بسیار 
َبعید می داَنم َحّظی که َأهِل 

َأدب، و خاّصه دوستداراِن 
َنثرهاِی َفّنی و مصنوِع قدیم، 
از خواندِن این کتاب برگیَرند، 

کمتر از َبهره ای باَشد که 
َتراِجم نگاران و تاریْخ ِپژوهان 

از این کتاِب ُپرفاِئَدت بجوَیند.

برگهائی زرین!
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نقد و برریسکتاب

یخِی  که ِســواِی جنبۀ تار گاه تکاْن ِدَهنده ای را َمجاِل َطرح می ِدَهد  َعَتباِت عالیات َپرده برمی گیرد و ِنکاِت 
ِصرف، از براِی امروزمان هم َبس عبرت آموز است.

یخنامۀ ِانِتقادِی امروزٖین نیســت؛ و از ُبن، چشمداشــِت ُچنین حال  شــتنامه و تار
َ

ذ
ُ
َهب، َسرگ

َّ
ْوراق الذ

َ
البّته أ

و هوائی از آن نابجا می نماَید.

ِکَره نویسانه و َتراِجْمنگارانۀ همروزگارش، نه تنها در بازنمودِن 
ْ

َهب بماننِد بســیاری از نوشــتارهاِی َتذ
َّ

ْوراق الذ
َ
أ

ِت صاحــِب ترَجمــه، نگاِه انتقــادی را کار نمی فرماَید، که در تبییِن سرگذشــت و َنقِد حاِل َشــخِص  شــخصّیَ
ردان 

َ
ْیگ ّو در تعابیر، و تولَیِت »عاطفه« بر »َعقل«، هیچ رو

ُ
ی، ایستاری َمناِقْب نویسانه ِاختیار می کند، و از ُغل و

نیست!

گزارِش عْیــب و ُهَنِر او دیــدۀ واقْع بین  ماء« اســت؛ در 
َ
د الُعل ُمفتــِی َجزاِئری، ســخت شــیفتۀ ُاســتاِد خود »َســّیِ

گاه و بیــگاه - َطریِق  یابــی و بیــاِن ایــن هنرها نیــز -  ــزاَرد؛ تــازه در ارز
ُ
نــدارد، و ُجــز ُهَنــر، از او نمی بیَنــد و نمی گ

َغِت َمذموم می پیماَید.
َ
ُمغالِت ناَپَسند و ُمبال

کتاب )ص 13 - 17( در حّقِ ُاستاِد محبوبش َردیف می ُکَند، چندان  وائِل 
َ
که در همان أ در تعابیر و أوصافی 

که هر خوانندۀ هوشــمنِد ُمنِصفی را به شــگفتی درمی آوَرد.  ی می نماَید  یــاده رو »َچــِک بی َمَحل« می َکَشــد و ز
ۀ َمعصومین  ِئّمَ

َ
ند اســت که حّتٰی ِإطاِق آنها بر أ

َ
ماء«، چندان ُبل

َ
د الُعل پاره ای از این َتعابیِر ُمفتی در حّقِ »َســّیِ

و نیســت! و گمان می ُکَنم َطریِق ِاحتیاط آن 
ُ
ْجَمِعین - هم خالی از شــاِئبۀ ُغل

َ
ْیِهْم أ

َ
ُمُه َعل

َ
َواُت اهلِل و َســا

َ
- َصل

شبیه« و ...! َحدی بدان موصوف نگردد! ... ِمثِل »اآلبی صفاته عِن الّتَ
َ
بوبی، أ قَدِس ُر

َ
که ُجز ذاِت أ باَشد 

ُمفتــِی َجزاِئــری، دامنــۀ این »ُمغالِة« بی ُمبالت را بر پاره ای از ُجزئّیات و َمحسوســات نیز گســترانیده اســت. 
ــة و ُیخِجُل ابَن 

َ
ُر الُمقل ماء« می نویَســد: »ُیَنــّوِ

َ
د الُعل نیِق َنســخ و َتعلیِق »َســّیِ

َ
نمونــه را یــک جــا در وصــِف َخّطِ أ

که نامش را خوب می توان با »ُمقله« َدستمایۀ  گناِه ابِن ُمقله در اینجا همین است  ة«)ص 47(! ... البّته 
َ
ُمقل

ماء« را طابِع محترِم کتاب در پیوســتهاِی َتصویرِی فرجاِم آن 
َ
د الُعل َســّجاعی ســاخت؛ ورنه، نمونۀ َخّطِ »َســّیِ

ــت و داوری و َتمییز، ایــن َخّطِ البّته  هلّیَ
َ
آورده انــد )نگــر: ص 1824 - 1838(؛ و دور می دانــم خداونــدگاراِن أ

ندگِی ابِن ُمقله ها بُشماَرند!
َ

خوش را، مایۀ َشرمساری و َسرافگ

د  دمحّمَ کتاِب ُمفتی َسّیِ َهب ســایه انداز بود، 
َّ

ْوراق الذ
َ
 َتری بر أ

ْ
گر از این چشــم اندازها، نگاِه ُمعَتِدل بی َتردید، ا

که ِجّدٖی َتر و قاِبِل استفاده تر می بود. گیراَتر،  َعّباِس َجزاِئری، از براِی خوانندۀ امروزی، نه تنها ِدلَپذیرتر و 

م فرســوده اســت، و اینکه در 
َ
د َعّبــاِس َجزاِئری، بَشــْرْح در باِب ُاســتاِد خود َقل دمحّمَ بــاری، اینکــه ُمفتــی َســّیِ

ســناِد خوِد ُمفتی و »خانداِن اجِتهاد« به کتاب َضمیمه ُشــده، 
َ
دِی حاضر بســیاری از دیگر أ

ْ
َمجموعۀ ســه ِجل

ر و فرهنگ آفریِن شــیعی هم، َنفِع بســیار دارد،  از بــاِب وُقــوف بر ایســتارهاِی ِعلمی و فرهنگِی این خانداِن مؤّثِ
ذواق و آراِء 

َ
ُکَند و نموداِر َمشاِرب و أ و همین مجموعه َبَســنده اســت تا کثیری از دیدگاههاِی ایشــان را آینگی 

ایشان باَشد.

ماِن ِإمامّیه اهِتمامی  ِ
ّ
صوِل دینی بر منهِج ُمَتَکل

ُ
نمونه را »خانداِن اجِتهاد« که خوْد در َتحقیِق معارِف یقینی و أ

فــاِت شــاَینده ای در ایــن زمینه ها از خویــش بر جای ِنهاده انــد، در بیشــینۀ ِاّتِجاهاِت 
َّ
چشــمگیر داشــته و مَؤل

گر  ِح شاِیع اند، و برِخاِف ُشماری از باَفندگاِن َهَوسبارۀ غوغا
َ
داِنشَورانۀ خود، ناِقِد »فلسفه« و »عرفاِن« ُمْصَطل

عا نبسته اند.
َ

کاستٖی ها و ناراستٖی هاِی این دو ِصناَعِت ُپرُمّد َکژٖی ها و  در عرصۀ َمعاِرف، دیدگاِن خود را بر 

عاِم »خانــداِن اجتهاد« در 
َ
یْک بینانۀ أ حیاًنا بســیار بار

َ
در همیــن مجموعــه َشــّمه ای از ایســتارهاِی ناِقدانــه و أ

زمینه هاِی یادُشده خودنمایی می کند.

َهب بماننِد بسیاری  َأْوراق الذَّ
از نوشتارهاِی َتْذِکَره نویسانه و 
َتراِجْمنگارانۀ همروزگارش، نه 
ِت  تنها در بازنمودِن شخصیَّ
صاحِب ترَجمه، نگاِه انتقادی 
را کار نمی فرماَید، که در 
تبییِن سرگذشت و َنقِد 
حاِل َشخِص وی، ایستاری 
َمناِقْب نویسانه ِاختیار 
می کند، و از ُغُلّو در تعابیر، و 
تولَیِت »عاطفه« بر »َعقل«، 
هیچ روْیگَردان نیست!

برگهائی زرین!
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نقد و برریسکتاب

ن َتصِرَف5 حیًنا 
َ
َس أ

َ
ة، فحیَنئٍذ ل بأ لِئــِل و الَبراهیِن الَیقینّیَ

َ
ــة بالّد الّدینّیَ

ُکتبهــم ِإّیــاه، ِإْن َوَجدَتــه  یــِس َبعــِض  وقــات بتدر
َ
 ِمــَن األ

ً
َبعــَد حیــٍن َقلیــا

ِتهم، 
ّ

یــه، مــع الّتنبیــِه علٰی خطأهــم و اإِلیمــاء ِإلٰی مواضــِع َزل
َ
َحریًصــا َعل

ُة علٰی  ه الُقّوَ
َ
لَیســَتقین َمزیَد اســِتیقاٍن بَخطایاهم و ُقصوراتهم، و َیحصل ل

هِل ِنحلِتهم.
َ
نصاِرِهم و أ

َ
هم، و تبکیِت َمن َیکوُن ِمن أ َرّدِ

ولٰی و 
َ
ــذی ل یکوُن له فرُط َذکاء و هو َقلیــُل الِبضاَعِة فی الُعلوِم، فاأل

ّ
ّمــا ال

َ
أ

ّن 
َ
بنا و شــاَهدنا أ یِســها ِإّیاه؛ ألّنا َجّرَ ن ل ُتضّیَع أوقاتک بَتدر

َ
الُمسَتحَســن أ

ل 
َ

کاء ِإذا َتَوّغ
َّ

رباِب الــذ
َ
ه ِمن أ

َ
ّن
َ
ن یزعــُم أ  مّمَ

ً
ــطین و قلیا کثیــًرا ِمــَن الُمَتَوّسِ

ریِق الُمســتقیم، و صاَر عن  فــی تلــَک الُعلــوم و آنَس بهــا، تنّکَب عــن الّطَ
ّنه 

َ
ســان أ

ّ
ِعی بالل

َ
کاَن یّد ن لیَس لُهم مذهٌب و ل دین، فهو و ِإن  قریٍب مّمَ

سان، و فعالُه ُیخالُف مقاله«.  ِ
ّ
کن َجنانه ل ُیواِفُق الل

ٰ
رباِب اإِلیمان، ل

َ
ِمن أ

)ص 394 و 395(.

دارعلی )»ُغفران 
ْ
دِدل َعْیِن دیگر أولِد َســّیِ

ْ
این نگرش و ســفارش، ُنْصُب ال

َمآب«( نیز بوده است )َسنج: ص 532 و 533(.

از  یکــی  ــح، 
َ
ُمصَطل »َتَفلُســِف«  بــا  شــیعی«  »کاِم  درآمیختــِن  از  پرهیــز 

دغدغه هاِی َعمیِق »خانداِن اجتهاد« در پهنۀ عقاِئد است.

ب به 
َ

ّق
َ
دهادی، ُمل دمحّمَ ماء« به بــرادرزاده اش، َســّیِ

َ
د الُعل در ِإجــازۀ »َســّیِ

ب به: 
َ

ّق
َ
ة )ُمل زهة الثناعشرّیَ کتاِب الّنُ ماء«، به مناســبِت ِذکِر 

َ
»ُعمدة الُعل

ص بــه »کاِمل« )فـ:  ِ
ّ
ــوی ُمَتَخل

َ
ِد ِدهل ُنصــرة المؤمنین(، نوشــتۀ میــرزا محّمَ

ی از  کتــاِب و دِدلدارَعلی اســت و  کــه از ُمعاِصــراِن َســّیِ 1235 هـــ. ق.( - 
َرّدّیه هاِی دانشــوراِن ِإمامی بر کتاِب َخصمانۀ ُتحفۀ ِاثناَعَشــرّیه َمحسوب 

است - ، می خوانیم:

وِلی 
ُ
ِد أ ــداِت ِمــن ٰهذا الِکتــاب َعلٰی َســّیِ

َّ
»... َو لقــد عــرَض َبْعــض الُمَجل

َط 
َ
ُه قد َخل

َ
هّیــات؛ أِلّن

ٰ
 باب اإِلل

ّ
لبــاب، واِلــدی - ره - ، َفاسَتحَســَنها ِإل

َ
األ

هِل 
َ
 فــی تأویِل أ

َ
َخذ

َ
ــة و الَفلَســفّیات، و أ ِمی اإِلمامّیَ ِ

ّ
فیــه َبیــَن َمقالــِة ُمَتَکل

َر 
َ

ن هو فاِســد اِلعِتقــادات؛ َفاعَتذ ــیَعِة ِمّمَ ــن َبُعــَد ِمــَن الّشِ المقــالت، ِمّمَ
ِة و 

َ
عِن َعــِن الِفرَقــِة الَحّق مــا َنَصــرُت َمــن َنَصــرُت ِمنُهــم، َدفًعــا ِللّطَ

َ
ّنــی ِإّن

َ
بأ

یِهم. ...« )ص 484(.
َ
جِل الَمْیِل ِإل

َ
یِهم، ل ِمن أ

َ
الُمنَتسبین ِإل

ســناِد 
َ
ف نیز، به همیْن ســان، در أ ایســتاِر »خانداِن اجتهاد« در باِب َتَصّوُ

ُمختلِف این َمجموعه قابِل پْیجویی است.

دِدلدارَعلی )»ُغفــران َمآب«(  مــه َســّیِ
ّ

ــِم خــوِد عا
َ
که بــه َقل ِبنــا بــر َشــرحی 

تهــاِی َتبلیغــی و  کــه او دامــاِن َفّعالّیَ می خوانیــم )ص 366(، در زمانــی 
ســَتراَند، بســیاری از شــیعیان، هیــچ 

ُ
ِإرشــادِی خویــش را در هنــد می گ

ّیاِت دین و مذهب نداشــته و باورهاِی ِإمامّیه  گاهِی َبَســنده ای از َضرور آ
د ِدلدارَعلــی: »الَعقاِئد الَخبیَثة  را بــا عقاِئِد صوفیانه )یا به تعبیِر خوِد َســّیِ

5. در چاپی: يصرف. همُچنين َسنج: ص 533.

صولــی بودنــد، و بــا َحْشــویاِن 
ُ
ــِر أ

ُ
گرچــه پرچمــداراِن تفّک ایــن خانــدان، ا

خبــاری ســخت در ســتیز، - و البّتــه در قالــِب همــان چــون و چندهاِی 
َ
أ

و  به ُدُرســت  باَشــند،  ِخَردگــرا  مردمانــی  می کوشــیدند   - خویــش  زمانــۀ 
َکثیــری از غوغائیــاِن ایــن روزگار - َهداُهــُم اهلُل َتعالٰی ِإلٰی ســواِء  به وارونــۀ 

ُسِف« َمرسوم ُفرونمی کاستند.
ْ
ریق - ، »ِخَرد« و »ِخَردگرایی« را به »َتَفل الّطَ

د عّباس، به ُمناَسَبتی، نوشته  ماء« در ِإجازه ای به ُمفتی محّمَ
َ
د الُعل »َسّیِ

است:

ساُســها، و ِمصبــاُح الُعلــوِم و ِنبراُســها، هو 
َ
ســَبُق الُحَجــِج و أ

َ
»و أ

كتاِبه  ــليم، و قــد َمَدَحُه اهلُل فی َمواِضــَع ال ُتحصٰی ِمن   الّسَ
ُ

العقل
نعــام، و غير العاِمــِل بُمقتضاُه 

َ
ــكاَن الّنــاُس كاأل

َ
ــواله ل

َ
يــم، و ل الَكر

 َســبياًل؛ فُهــو نــوٌر ِمــن اهلِل، َمــّنَ اهلُل ِبــِه َعلــٰی 
ُّ

َضــل
َ
كالَبهاِئــم، َبــل أ

صاًل 
َ
ــًة واِضَحًة و َدليــاًل، و ُبرهاًنــا متيًنا و أ ــه َمَحّجَ

َ
ِعبــاِده، فَجَعل

ه، و الِكتاُب 
ُ
بّیُ و َفضل ه، و ُعِرَف الّنَ

ُ
هل

َ
رُع و أ

درَک الّشَ
ُ
صياًل، ِبِه أ

َ
أ

ــة و 
َّ
ِدل

َ
قــَدَم األ

َ
ليــُل الَعقلــّیُ أ

َ
ــه، فــكاَن الّد

ُ
ــه، و اإِلمــاُم و نبل

ُ
و فصل

وثَق ُعــَری اإليمان، ِبِه 
َ
وَثَقها، َبــل أ

َ
قديــِم و أ ْحَراهــا بالّتَ

َ
ســَبَقها، و أ

َ
أ

ديان.
َ
 األ

ُ
صول

ُ
قاَمْت أ

باُع  ذی َیقَبلــُه الّطِ
َّ
، ال لیُل الَقطعــّیُ

َ
لیــِل الَعقلــّیِ ُهنا، ُهــَو الّد

َ
و الُمــراُد بالّد

َقَهــا 
َ

ّف
َ
 الُمســَتقیَمة، ال الَوهمّیــات و الُمشــاَغبات ِمّمــا ل

ُ
ــلیَمة و الُعقــول الّسَ

الُمَتَفلِسفون«. )ص 532(

ــب به »ُممتاز 
َ

ّق
َ
دَتقی ُمل دمحّمَ مــاء« به فرزندش ســّیِ

َ
د الُعل در ِإجــازۀ »َســّیِ

کــه او، َمآِل بســیاری از همــروزگاران و  مــاء« )ص 435(، می خوانیــم 
َ
الُعل

ــل در فلســفه« پرداختنــد، ُجــز »ســوِء ِاعتقاد و 
ُ

کــه بــه »َتَوّغ پیشــینیانش را 
َسفَسطه« نمی داَند.

بازتابهــاِی ایــن دیدگاه و ایســتاِر ناِقدانــۀ »خانداِن اجتهاد« را، آشــکارا در 
سناد 

َ
د َعّباِس َجزاِئری و دیگر أ دمحّمَ َهِب ُمفتی َسّیِ

َّ
ْوراق الذ

َ
َتضاعیِف أ

گردآمده در این مجموعه می توان دید. و مکتوباِت َارجداِر 

ددلدارعلی )»ُغفــران َمــآب«( بــه فرزنــِد ِمهینش، »ُســلطان  در ِإجــازۀ َســّیِ
ماء«، می خوانیم:

َ
الُعل

ة و تدویِن  یِس الُکتِب الَفلســفّیَ ن َتصــرَف ُعمَرک الَعزیز فی تدر
َ
َک أ »و ِإّیــا

ها کتُب 
َ
ّن
َ
ها ل ُشبَهَة فی أ

َ
ة؛ فِإّن و ِإشــراقّیَ

َ
کانْت أ ة  ة، مّشــائّیَ العلوِم الِحکمّیَ

دنٰی ما شــاَهدنا ِمن 
َ
َضالــٍة و َجهالة، تورُث ِلصاِحِبها َحســَرًة و َنداَمة، و أ

ــَل بهــا الُمْنَهِمــَک فیها، ِإن  وخامــِة عاقَبِتهــا و ســوِء خاّصیتهــا أّن الُمَتَوّغِ
ن یتســاهَل بأموِر الّدین، و ل 

َ
َقّل أ

َ
ا، فا أ و صوفّیً

َ
ــا أ ّیً و دهر

َ
ــم َیِصــر ُملِحًدا أ

َ
ل

ة، و  کَثــِر ِباِدَنا الِهندّیَ
َ
کما ُهَو ُمشــاَهٌد فی أ ــرِع الَمتین، 

َ
حکاِم الّش

َ
َد بأ یتقّیَ

ة. َکثیٍر ِمن الَمماِلِک الَعَجمّیَ فی 

کَثَر الُعلوِم 
َ
تَقَن أ

َ
د َذکاؤه، و أ

َ
ن َصفا ِذهُنه و َتَوّق کاَن الُمشــَتِغُل ِمّمَ َنَعم، ِإذا 

برگهائی زرین!
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ِی  گون، از پیرو گونا بواِب 
َ
ْیه - نیز سخت تاخته و او را از أ

َ
- ِرْضواُن اهلِل َعل

ف  ُســف و َتَصّوُ
ْ
هِل َتَفل

َ
خبار برمذاِق أ

َ
»ابــِن َعَربــی َظلوِم َجهول« و تأویــِل أ

کــه در ِاســِتنباِط ِفقهــی و داوری دربــارۀ ُمجَتهدین  بگیریــد، تا شــیوه ای 
داشته، َسزاواِر ِنکوهش و ُخرده گیری شناخته است.

تی ویژه، هرگونه انحراف  سناد، »خانداِن اجتهاد«، با حّساسّیَ
َ
واهِی أ

ُ
گ به 

بــْع از منَظــِر خویــش، َرَصــد می کــرده و  کیــش« را، بالّطَ ِع راســْت  از »تشــّیُ
درباِب آن موضع می گرفته اند.

ْوراق 
َ
د َعّباِس َجزاِئــری در أ دمحّمَ ر اســت که ُمفتــی َســّیِ

َ
ــذ

ُ
از همیــن َرهگ

گــزارِش َمصاِئــب و َاْنُدهــاِن ُاســتاِد والمقــاِم خویش،  َهــب، در مقــاِم 
َّ

الذ
م می نموده  ِ

ّ
ل

َ
ر و ُمَتأ ّثِ

َ
د را َســخت ُمَتأ ماء«، از ِبدَعتهائی که َســّیِ

َ
د الُعل »َســّیِ

ّیه«6 و  خبار
َ
ریهاِی »طائفــۀ أ

َ
ُکِنشــگ اســت، یــاد می ُکَنــد، و از آن ُجمله، بر 

تباع و َسرسپردگانش( 
َ
دکاظِم رشتی و أ پیدائِی »فرقۀ کاِظمّیه« )یعنی: َسّیِ

ِت »خانــداِن اجتهاد« بوده اند - ،7 انگشــِت  کــه َســخت مورِد َحّساســّیَ  -
کید می ِنَهد )نگر: ص 80 و 81(. َتأ

ماء«، دو کتاِب اإِلفادات 
َ
د الُعل زاَرد، »َسّیِ

ُ
به َشرحی که ُمفتِی َجزاِئری می گ

ّو 
ُ
کــه از جاِنِب ُغل َثــِر َخَطری 

َ
ه اش را، بــر أ ــلطانّیَ ه و الَحدیَقــُة الّسُ الُحَســینّیَ

دکاِظِم َرشــتی و َنشــِر موهوماِت ایشان  تباِع َســّیِ
َ
ِی َعقیدتِی َبعِض أ َکژرو و 

ِإحســاس می کــرده اســت و از بــراِی پیــکار با شــیوِع َطریَقِت بدعــت آلوِد 
صحاِب این مکتب - که از برخی از َعواّم و َخواّصِ 

َ
َکراماتــِی أ َمناماتــی و 

، به  شــیعه ِدلُربایی می نموده و »راســْت کیشٖی« شیعی را تهدید می کردهـ 
کشیده است )نگر: ص 112 - 115(.8 رشتۀ َتحریر 

ســناد، 
َ
کــه در ایــن مجموعــۀ َمواّد و أ َمضامیــن و َمقولتــی از ایــن دســت 

ــۀ 
َ
َهــِب ُمفتــِی َجزاِئــری، می تــوان مــورِد ُمداّق

َّ
ْوراق الذ

َ
یــا ُخصــوِص متــِن أ

موضوعــی و َعلٰی ِحــَده قــرار داد، به ُشــمار اندک نیســت )و َدســْتمایه ای 
کــه از این َپــس باَید  َتواَنــد بــود بــراِی ِپژوهشــهاِی ُمْفــَرد و َتْک نگاریهایــی 
َهــب، خــود، بســیار اســت؛ 

َّ
ْوراق الذ

َ
فراهــم آَیــد(. خواندنی هــاِی متــِن أ

کنار از عادْت َپَرستٖی هاِی  گزارشگر، بی َپروا و بر  ِم 
َ
که َقل به ویژه آن جاْیها 

ندگی ها را برمی افشــاَند، َحاوت و گیرائِی 
َ
گ هِل ُرســوم«، پاره ای از دل آ

َ
»أ

ویژه تری نیز می یاَبد.

دعّباس، به راستی خواندنی است؛  پاره ای از َبّثِ َشکوٰی هاِی ُمفتی محّمَ

ــة« )ص 82( ســخن  ّيَ ــة الّنِ قواِلِهــم الِفّجَ
َ
ــة و أ ّيَ خبار

َ
ــد َعّبــاِس، از »حــدوُث الّطاِئَفــِة األ 6. ُمفتــی محّمَ

رنــه، ُظهوِر  ری اســت؛ و
َ
يگ خبار

َ
َيــد؛ و مقصــودش، بــی هيــچ َترديــد، مــوِج ُتْنــْدَرو و َحْشــوِی أ می گو

يــاِن ِاعِتدالــی و غيــِر َحْشــوی، به َســده ها پيش از اين زمــان بازمی گردد و »خانــداِن اجتهاد« و  خبار
َ
أ

عالِم آن َخّطِ اعتدال، ماننِد 
َ
كه اين َبنده ديده و َبرَرســيده اســت - از أ پيرامونيانشــان نيز - تا آنجا 

ْرضاه ـ، به ِاْحِترام و َتبجيل ياد می كنند و حساِب آنان 
َ
قَدم َصدوق - َرِضَی اهلُل َعْنه و أ

َ
شيِخ َجليِل أ

كه ِإنصاف نيز َهمين است. ر ُجدا می دانند؛  ّخِ
َ
ّيۀ ُمَتأ را از َحشو

خير می نگريم، به راســتی آن 
َ
يگری در دو َســدۀ أ ّو و َحشــو

ُ
يانهاِی ُغل ز كه از َپِس زمانی دراز به ز 7. امرو

َوْصف را بسيار بجا می بينيم.
ْ
ِت زاِئدال َحّساسّيَ

َكنــد و كاو می كننــد و َبصيرت  كــه در بــاِب ميراِث َمكتوِب شــيعه در شــبه قاّره  8. ِاهتمــاِم َعزيزانــی 
يِن اين دو تأليف، از آرزومنديهاِی ماست. ز قانه و امرو اندوخته اند، به ِانِتشاِر ُمَحّقِ

ة«( در می آمیخته اند، و پاره ای از عادات و شــیوه هاِی مسلماناِن  الّصوفّیَ
غیِرشــیعی، و حّتٰی غیِرمســلمانان، در میان ایشــان ُشــیوع داشته است. 
د ِدلدارَعلی، آن گونه که خود می گوَید - و دیگران نیز بَشْرْح بازگفته اند  َسّیِ
ِع َفقاَهتــی« خوانــده می شــود،  - ، در َطریــق ِإحیــاِی آنچــه امــروزه »تشــّیُ
ِی »خانداِن اجتهاد«، ِإحیاِی همین 

ّ
ُکل ُمجاَهَدِت بسیار می کند؛ و ِاّتِجاِه 

ع«  ِع راســْت کیش« است که - از ُجمله - با »قرائِت صوفیانه از تشّیُ »تشــّیُ
َدمساز و قاِبِل ِانِطباق نیست.

ب به »ُممتاز 
َ

ّق
َ
دتقی، ُمل دمحّمَ ماء« به فرزندش َســّیِ

َ
د الُعل  در ِإجــازۀ »َســّیِ

گرایشــهاِی صوفیانــۀ داِنشــورانی چــون شــیِخ َبهائــی و قاضی  مــاء«، 
َ
الُعل

که اینان به  یِهَما - و ُحســِن َظّنی 
َ
نوراهلِل شوشــتری - رضواُن اهلِل َتَعالٰی َعل

صوفیــان و مقالِت ایشــان داشــته اند، مورِد بحث و َفحــص قرار می گیرد 
ماء«، با اعتقاِد راِســخ بــه ِانِحراِف َعقیدتِی 

َ
د الُعل )نگــر: ص 448(. »َســّیِ

ی چونــان »فاضِل  »ابــِن َعَربــی« غیِرشــیعی و همُچنیــن پیــرواِن شــیعِی و
د و  ِد آُملی«، به ُدُرست و از َسِر واقْع بینی - و بی هیچ َتَعّمُ کاشانی« و »َسّیِ
ِر ُشماری از ُعلما 

ُ
یخ! - ، تأّث ف در توجیه و تأویل و »ماسْت مالٖی« تار

ُّ
تکل

که با  و ُفَضاِی َبرَجســتۀ شــیعه را از تعالیِم صوفّیه، در ُبرهه ای از زمان - 
ت می شناَســد و  واِن ُحکمرانِی َصَفویان قابِل تطبیق اســت - ، به َرســمّیَ

َ
أ

مورِد َتصریح و ِانِتقاد قرار می ِدَهد )نگر: ص 449(.

کاشــانی«  مــاء«، در جایِی دیگر )ص 516 - 518(، بر »فیِض 
َ
د الُعل »َســّیِ

برگهائی زرین!
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ُکنونی، روا نباَشد. بیاوَرم؛ ولی می ترسم َتْطویلی افزون بر این، در مقاِل 

ســناد و 
َ
َهب، أ

َّ
کــردم، طابِع روَشــْن وٖیِر پیگیــِر أْوراق الذ ُچنان کــه ِإشــارت 

کتاب ساخته  ِإجازات و نامه هاِی فارســی و َعَربِی ُپرشــماری را َضمیمۀ 
گفتــن از آنهــا، خــود، »آســوده شــبی خواَهــد و خــوش  کــه ُســَخْن  اســت 

َمهتابی«!

یخی، و از  گاهیهاِی بســیار ذٖی قٖیَمــِت تار ِی آ ســناد، حــاو
َ
ایــن نامه ها و أ

بۀ 
َ
مــاِی دیــن و َطل

َ
ُجملــه، نماینــدۀ پیوندهــا وُمناَســبات و ُمبــادلِت ُعل

گــوِن فرهنگــی و اجتماعی و  گونا حوزه هــاِی علــوِم دینــی، در زمینه هــاِی 
یســتِی  اقِتصــادی اســت، و حّتــٰی پاره ای از ُجزئّیاِت َمعیَشــتی و َزوایاِی ز
یخی بدین پایه  سناِد تار

َ
ب در دیگر أ

َ
غل

َ
که أ این َطوائف را َمعلوم می داَرد 

ت مورِد َتصریح و َتبیین قرار نگرفته است. از روشنی و َشفافّیَ

یِخ َاندیشگی و فرهنگِی  راِن تار
َ

کاِوْشگ الَغَرض، َمجموعۀ حاِضر، از براِی 
فَتنیها و شُنفَتنیهاِی ُمغَتَنِم بسیار دارد.

ُ
گ شیعه، 

کــه من آن را واَرســیده  َهــب، َچنــدان 
َّ

کاِر »َتحقیــق« و »َتدویــِن« أْوراق الذ
یافتــه ام، با کوشــایِی بســیار صورت پذیرفته اســت.  کــرده و در و زیــر و رو 
ِک َفرماِیشــی و َنفتــی و َتکــراِر  در ایــن روزگاِر »تولیــِد ِعلْم«!11هــاِی بوْینــا
راِت »ِعلمی - ِپژوهشــی«،12 که َصد البّته در آن ُپشتکار  ُنشــخواْرگونۀ ُمَکّرَ
گــران و ُدشــوار و حوَصله ســوز کمتــر به  کارهــاِی  تــی درخــوِر ُچنیــن  و هّمَ
ِی ِذهــن و جوهِر ذوِق  ه! - نیرو

ُ
هم می َرَســد، ُاســتاد فاِضلــی - داَم ِإْفضال

َکان از میراثهــاِی  خویــش را َمصــروِف َتحقیــق و َتدویــِن ایــن َمجموعــۀ 
عاتِی َمهجور و 

َ
ْمــرِو ُمطال

َ
کرده، و بــه این َقل َمکتــوب ولی َمغفوِل شــیعیان 

»ُعلوِم َغریَبه« آن!، رونق و تازگِی دلَپذیری داده اســت. َشــَکر اهلُل َتباَرَک َو 
ة!

َ
َجمیل

ْ
َتعالٰی َمساِعَیُه ال

کــه در  َهــب بــه مــواِرد و مواِضعــی هــم بازخــوردم 
َّ

ْوراق الذ
َ
در خوانــدِن أ

زارِش آن، با طابِع محتــرِم کتاب، َهْمرأی 
ُ
گ َضبــط یــا خواِنش یا َتقطیع یــا 

و َهْمَنَظــر َنبــودم؛ لیــک از براِی برَشــمردِن این َموارد در یادداشــِت حاِضر 
گر«  که می خواهم از این که هســت درازتر نشــود، َمجالی نیســت )شاَید »ا
ذارم، 

ْ
ِدماغی دست داد، سیاهه ای از آنها را در اختیاِر َجناِب فاِضلی بگ

گــر« َپذیرفتنــی ُافتاد، در بازچــاِپ کتــاب، َملحوِظ َنَظرشــان قرار  تــا بــاز »ا
گیرد(.13

ُكدام ذوِق َســليم و   گونۀ رســانه ای را نخســتين بار 
ْ

ل
َ

كه اين تعبيِر ُمبَتذ 11. راِقِم َســواِد حاِضر نمی داَند 
ســليقۀ ُمســَتقيمی به َدهانها انداخته اســت، تا ُفزونِی توفيقاِت ُخداوندگارش را، به ِاســم و َرســم، 
آرزومند شــود؛ ليک آنچه به ُوضوْح بر َزَنندگی و َنَچســبِی اين تعبير می افزايد، َتداعِی يكی از معانِی 
صلی و البّته شــايِع واژۀ »توليد« اســت كه همانا »زاياندن« و »زاَينده گردانيدن« باَشــد! ... )و البّته 

َ
أ

كه گمان می كنند اين َمحمولۀ »ِعلِم توليدی«، عاقَبت هم،  شاَيد از همين بابت، نگرانِی كسانی 
َسِر زا بَرَود، ُپر بيراه َنباَشد!(.

صحاِبه!
َ
رباِبه و أ

َ
12. َهنيًئا أِل

ه - ، گاه از راِه دوســْت َنوازی، و البّته به َوســاَطِت 
ُ
ْكِدِل نٖيْكخواه - داَم ِإْفضال 13. چون اين دوســِت پا

"! از ايــن داعــِی ُمنــَزوی در كرانه هاِی زنــده رود يادی  ْيــه »گراهــام ِبــلْ
َ
ُمخَتــَرِع جهانگيــِر َمأســوٌف َعل

مات، 
َ
يش برخورداری می ِدَهد، و در ضمِن ُمكال طِف َمحَضِر خو

ُ
می كَند، و مرا از فْيِض ســخن و ل

ِف َصنَعتگرانه اش - 
ُّ
ی الُخصوْص َبیاِن او - حّتٰی در َنثرهاِی ُپرَتَکل

َ
و َعل

گاه  که خواننده را به َهمِدلی - و  تی آمیخته است  به َصداَقت و َصمیمّیَ
ِم َمرد، اینجــا و آنجا، در َبیــاِن حکایِت 

َ
نیــز: َهمــَدردی - برمی انگیــزد. َقل

ٖی هاِی أوهاْم َپَرســتان، به َنظم  َکژَرو ناَمرُدمٖی هاِی ُمشــتی َمرُدْم چهرگان و 
که از نگاِه دردآشنایان دور و َمستور  کرده اســت  و َنثر، شــیریْن کارٖی هائی 

نمی ماَند.

کــه بــه  از ایــن ُجملــه، ُمفتــی را در وصــِف فقیــْه نمایــان و عاِلْم نمایانــی 
کــه ُدنیا به دین  قــوِل َســعدی، »نــه پرهیزگار و نــه دانشــَوَرند / َهمین َبس 
َهــب )ص 136 و 

َّ
ْوراق الذ

َ
کــه در أ می َخَرنــد«، بیتهائــی خواندنــی اســت 

یغــم می آَیــد ایــن بیتهــا را - که ای َبســا بــراِی من و  137( آورده اســت. ِدر
راَنم:

َ
ُکَند! - از پیش َنَظرتان نگذ ُشما هم خاطره انگیزٖی ها 

َخفــاءه کــّی 
ّ

الذ َفهــِم  َعــن  َدّق  مــا   و 
الَعَماِئــِم و  حــٰی  ِ

ّ
الل صحــاِب 

َ
أ َخدائــع 

ِفــی و  َمســاوَیُهم  ُتخِفــی   َمَحاِســُنُهم 
ماِئــِم

َّ
الذ ُرؤوُس  ــت 

َ
ّف

ُ
ل َعَماِئِمِهــم 

مــا
َ
ِإّن و  ُتْغــِوی  ْخــاُق 

َ
األ  ثیاُبُهــم 

الَبهاِئــِم ــُق 
ْ
ُخل و  ِإْنســاٍن  ــُق 

ْ
َخل ُهــم 

َ
ل

َقــٰی! الّتُ صاِحــَب  یــا  نــادوک:  َحَضــروا   ِإذا 
ِللَجراِئــِم! َحاِمــٌل  ــوا: 

ُ
قال ِغْبــَت،  ِإْن  و 

ُهــم ُثــّمَ  الّطهــِر  ُترَبــِة  ِمــْن   َمَســاِجُدُهم 
راِهــِم

َ
الّد ِعنــَد  ذقــاِن 

َ
ِلأل وَن  َیِخــّرُ

ُمجاِهــًدا ا 
ً

ُمِجــّد ِمنُهــم  واِحــًدا   َتــرٰی 
الَغناِئــِم ِلقِتنــاِء   

ّ
ِإل َک  ذا َمــا  َو 

َوَجناِتِهــْم فــی  الّدیــِن  هــِل 
َ
أل ِکــْن 

ٰ
ل  َو 

ِئــِم الَعا ٰهــاذی9  َغیــر  ْخــرٰی 
ُ
أ ِئــُم  َعا

داِئًمــا ُوســَعَک  فیــِه   
ْ

ل
ُ

ابــذ و  الَحــّقَ   ُقــِل 
لِئــِم! وَمــَة 

َ
ل اهلِل  ِفــی  َتْخشــَیْن  ل  َو 

صحاب 
َ
شــعاِر ُمفتی، زیِر َســرنویِس »فی مکائد10 أ

َ
این بیتها در مجموعۀ أ

ماِء و الُفَقهاء« آمده اســت )َســنج: 
َ
رباب الّنکراء المتشــّهر بالُعل

َ
یاء و أ الّر

ص 137، هاِمش(.

َهــب بیــش از اینهــا بگویــم و 
َّ

می خواســتم از َمــواّد و ُمحَتویــاِت أْوراق الذ

9. ُنسخه َبَدل: ٰهذی.
يخِت َصحيح  َهب )َسنج: ص 136، هاِمش( َمسطور است، ر

َّ
ْوراق الذ

َ
10. به َشرحی كه در حواشِی أ

، مثِل »مشــايخ«، و اينكه كســانی از قديم، »مكائد« و  و َفصيــِح ايــن واژه، »مكايــد« اســت - به ياءـ 
»مشائخ« - به همزه - نوشته اند، ُجز خطائی شايع نيست.

برگهائی زرین!
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نقد و برریسکتاب

د َعّباِس َجزاِئری، در وصّیتنامۀ خواندنی اش آورده است: دمحّمَ ُمفتی َسّیِ

کتب مرا چاپ بزند تا رواج یابد و او هم شریک ثواب شود.« )ص  کسی موّفق شود، بعِض رسائل و  گر  »... و ا
41 پ(.

ی بدان ِإشــارت  که و َهب را، عاِمل بدین َوصّیِت ُمفتی و َهنباِز َمثوَبتی 
َّ

َخیال می کنم طابِع محترِم أْوراق الذ
کرده است، باَید دانست. ایدون باد!

که َمصروِف آن ُشــد  کتاِب ُپراّطاِع َنفیس، َبهره یاب ُشــدم، و أوقاتی را  مْن َبنده، به نوبۀ خود، از خواندِن این 
گی ها«ِی این روزگاِر ســخْت  ، از َکف َرفتــه و از ِجنِس »روْزَمّرَ فَنْیــُت فیــه َنهــاراٍت14 ُمباَرَکــًة« )ص 46(!ـ 

َ
- و: »أ

َکمــان - َبــل: »روْزَمْرگی هــا«ِی آن! - نمی ِانــگارم؛ لیک لُبد آنــان که با حوَصله و َبصیرتی بیشــتر، و به گونه ای 
ت و ناشناختگِی فرهنگ آفرینِی شیعه  ّیَ َکند و کاو می ُکنند و بر مهجور یِخ فرهنِگ ِإسامی  ویژه دانانه، در تار
در ِباِد هند ِدل می ســوزانند، بیش از این دانش آموز، َقدرداِن ُجهِد َجهیِد ُاســتاد فاِضلی در َتحقیق و َتدویِن 

َهب و َضمائِم آن خواهند بود.
َّ

أْوراق الذ

َهب، َسهمی داشته 
َّ

در پایان، َمزیِد توفیقاِت همۀ کسانی را که در ِإْعداد و َتحقیق و َتدویِن َمجموعۀ أْوراق الذ
کارســاِز بنده نواز  و در َطریــِق تحصیــِل ُنســخه ها و ... و ...، تــا چاپ و َنشــِر آن، َقَدمی برداشــته اند، از خداِی 
نِد ِپژوهندگاِن حوَصله َمند ِإحیا 

َ
َدرمی خواهم، و آرزو می ُکنم ُشماِر بیشتری از آثاِر شیعِی شبِه قاّره با هّمِت ُبل

ٍد  ِدنا ُمَحّمَ نده شود؛ ِبَحّقِ َسّیِ
َ

ه در آن ِباد افگ یخ و ِفکر و فرهنِگ ِإمامّیَ گردد و روشنیهاِی بیشتری بر َزوایاِی تار
ْمجاد!

َ
و آِلِه األ

اصفهان / َفصِل َسرِد 1394 هـ . ش.  

كه در دســِت َتصحيح و َتحقيق دارد، مايۀ آزمون و َتشــحيِذ خاِطِر فاِتِر داعی می ســاَزد، مواِضعی از حواشــی و  لفاظی چند را از متونی 
َ
گاه عبارات و أ

ه - و ِذكِر ناِم او ِاشِتمال يافته. شايسته می داَنم در 
َ
ْحوال

َ
ْحَسَن اهلُل أ

َ
ت - أ ردی از اين كمٖيْن خادِم كتاب و ُسّنَ فتآو

ُ
گ َهب هست كه بر 

َّ
َتعاليِق أْوراق الذ

ُكَنم و از خوانندگاِن  كه بيش و كم به خوِد َمِن َشرمنده راِجع می شود، ِإشارت  اين َمجال، و بدان بهانه، به يكی دو خامِی نماياِن مربوط بدين َمواِضع 
كتاب ُعذِر ُقصور و َتقصير بخواهم! محترِم 

ی ُمْهَمل 
ّ
ِفْقــرۀ نخســت، راِجــع به پيشــِنهادی اســت كه در خوانــِش عبارتی از يک نامۀ صاحــِب َضواِبط كــرده ام )ص 833، ح 2(. اين پيشــِنهاد به ُكل

ــم بگيرنــد. َفَقط همين پاره بر من خوانده ُشــده بــود و مْن بنده در تصحيــِف واژۀ »بّينة« 
َ
َهــب آن را َقل

َّ
و ناِبجاســت؛ و ِبجاســت تــا دارنــدگاِن أوراق الذ

ه به آن »حّجة«، آســان تر از  احتمالــی داده ام كــه بــا بودِن لفِظ »حّجة« در عبارِت ســابق بر آن بی َوجه اســت و محمْل تراشــی از بــراِی اين »بّينة«، با توّجُ
كه ُچنان دست و پايی براِی آن بزنيم. آنست 

واب« بــر آن - ُچنان كه كرده اند - ،  فتــه نماَنــد كــه آنچه در اينجا و نيز ص 844 گفته ام، »پيشــِنهاد«ی بوده اســت و َبس؛ و با ِإطــالِق »الّصَ
ُ
گ ايــن هــم نا

ُكجا؟!«. ُكجا و َمِن َخراب  كار  َهمداستان نيستم. به قوِل خواجۀ شيراز، »صواِب 
كه به ناِم اين بی نشــان َمختوم اســت،  فوظاِت« َمْن َبنده ُرخ داده و در حاشــيۀ ص 1386، در ُدُومين َبندی 

ْ
كتاَبِت »َمل كه در  غِزشــی اســت 

َ
ِفْقرۀ ُدوم، ل

تا!
َ
َينده هم از آن بی َخَبر و بيزار بوده است! ... واَخجل رده كه روِح گو طی پديد آو

َ
رَچپان كرده! و َغل يک »واِو« ناِبكار خود را در مياِن واژۀ »خاستگاه« زو

يس َمعلوف، ط: 19، َبْيروت:  َغة، لو
ُ
يخِت »َنَهارات« هم َجمع می َبندند. نگر: الُمْنِجد فــی الّل ه آن را به ر ْنُهــر« و »ُنُهر« اســت، و عاّمَ

َ
14. َجمــِع »َنَهــار«،   »أ

ة، ص 841. المطبعة الكاثوليكّيَ

برگهائی زرین!


