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عالمه مال غالمرضا آرانی )یا مال آقا بزرگ( 1 را باید یکی از ادامه دهندگان 
ک���ه زادۀ سال 1192ق در آران  نهض���ت درخشش علمی کاشان دانست 
کاش���ان است. اجداد دورت���ر او از منطقۀ جبل عام���ل و شامات به ایران 
کن شده بودند. پدرش مال محمدعلی  آمده و در منطقۀ آران و بیدگل سا

فرزند مال محمدجعفر و دیگر اجدادش اهل علم و دانش بودند.

م���ال ابوالحسین خطیب واعظ - جّد اع���الی مال غالمرضا - درست در 
زمانی از جبل عامل به آران آمد که پیشتر محقق کرکی )940ق( از حوزۀ 
کرده ب���ود و پس از آن،  یه، مهاجرت  نج���ف به اصفه���ان، پایتخت صفو

َکَرک و جبل عامل بدین سو روی آوردند. عالمان مهّمی از 

اّم���ا مال غالمرضا سرنوش���ت مهاجرتش متفاوت اس���ت. وی برای ادامۀ 
کربال شده ب���ود و در مجلس درس بزرگانی  کاشان روانۀ  تحصی���الت از 
یاض حضور یافت. حملۀ فجیع وّهابیان در عید غدیر  چون صاحب ر
ب���الی معاّل سبب شد به اصفهان مهاجرت نماید و  کر سال 1216 ق به 

کند. از محضر فقیه و اصولی بزرگ، میرزای قّمی )1231ق( استفاده 

از نکات برجستۀ علمی در کارنامۀ مال غالمرضا آرانی باید به مباحثات 
که وی ب���ا برخ���ی از استادان و  ک���رد  و مناظ���رات علم���ِی فراوان���ی اشاره 

کرده است. عالمان دینی داشته و آنها را خود ثبت 

برک���ت در سال 1266 ق  م���ال غالمرض���ا آرانی پس از 75 س���ال زندگی پر
در آران ب���ه دع���وت حق پاس���خ گفت و طبق وصّیتش ب���ه نجف اشرف 
منتق���ل ش���ده، در جوار حض���رات هود و صال���ح - علیهم���ا السالم - به 

ک سپرده شد. خا

□ □ □
ما در این کوتاه مقال بر آن نیستیم به شرح حال مال غالمرضا، استادان و 
یم و حتی سخن از تألیفاتش بگوییم؛ چه آن مجالی  گردان���ش بپرداز شا
واسع ت���ر و مقالی مستقل می طلبد. اّما نکته ای که در ارتباط با مباحث 

بعدتر است, تأّملی در نوع تألیفات مالی آرانی است.

که این عالم برجست���ۀ شیعه در ثبت مکتوبات علمی انجام  موضوعی 
گ���ر همچن���ان در مورد هزاران عالم دیگر اتف���اق افتاده بود، امروزه  داد, ا
یم, داشتیم. متأسفانه در محافل  رف تر از آنچ���ه دار گنجینه ای بسیار ژ
علم���ی - و به اصط���الح طلبگی -  هزاران سؤال و جواب مطرح می شود 
ک���ه عده ای از این پاسخ ها، برآم���ده و حاصل عمر علمِی جواب دهنده 
ک���ه شخص سائ���ل را قان���ع می س���ازد و متأسفانه فقط  اس���ت. پاسخی 
ی���ِخ آن، در فضای هم���ان اتاق ثبت می ش���ود و از در خانه و مدرسه  تار

بیرون نمی رود.

ل آران دفن است. او را »مال آقا کوچک«  1. نوه مال غالمرضا )مال غالمرضا کوچک( در امامزاده هال
صدا م���ی زدند. بدین سبب حجت االس���الم والمسلمین شیخ حبی���ب اهلل سلمانی، مرحوم مال 

کرده است. غالمرضای جد، یعنی صاحب کنوز الجواهر را به »مال آقا بزرگ« ملقب 

مقدمه 
ی���خ و فرهن���گ این مرز و ب���وم، حکای���ت رنگینی از  ی���ن تار ّر برگ ه���ای ز
اندیشه ه���ای ناب بزرگاِن ایرانی است که در طول دوران تمدن اسالمی 
کاش���ان نیز چون  بیانگ���ر افک���ار و انتقال دهندۀ آموزه ه���ا بوده اند. سهم 
گرچه فراز آن بیشتر  دیگر شهرهای پایه، فراز و فرود فراوان داشته است. 
یه اس���ت، اما ادامۀ ای���ن تحوالت و سیر  مدی���ون درخش���ش دوران صفو

اندیشه ها را همچنان تا سدۀ معاصر شاهدیم.

 نسخه 
»کنوز الجواهر 
ومعادن الزواهر«
  و مؤلف آن عالمه
 مالغالمرضا آراین کاشاین

چکی��ده: کت��اب کزنالجواه��ر و مع��ادن الزواهر تألیف 
عالم��ه غالمرض��ا آراین از مجله کتب تألی��ف یافته بر مبنای 
س��ؤال و جواب است. اس��اس کتاب مذکور بر چهل جوهره 
بن��ا ش��ده که تع��داد صفحات ه��ر جوهره، بس��یار متنوع 
اس��ت؛ چرا که پاس��خ سؤاالت بر حس��ب نیاز به پاسخ های 
استدالیل، متغری یم باشد. نویسنده در نوشتار حارض ابتدا 
زندیگ نامه بسیار خمترصی از نویسنده کتاب ارائه و سپس 
بریخ آثار وی را با موضوع س��ؤال و ج��واب بیان یم دارد. در 
ادام��ه، ب��ا معریف نس��خه ای خطی از کن��وز الجواهر که در 
کتاخبان��ه امام��زاده ه��الل آران نگهداری یم ش��ود، به جهت 
آش��نایی خوانندگ��ان با مباحث کت��اب، ابت��دا عناوین چهل 
جوهره ی موجود از این کتاب را فهرس��توار آورده و سپس 

خبیش کوتاه از مطالب آن را عینًا نقل نموده است.

کلی��دواژه:  کنوز الجواهر و معادن الزواهر، غالمرضا آراین 
کاشاین، معریف کتاب.

سیدصادق حسیین اشکوری نقد و برریس کتاب
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ی���را پاس���خ س���ؤاالت با توج���ه به مق���دار نیاز ب���ه پاسخ ه���ای استداللی  ز
که ب���رای اهل علم  گون���ه ای نوشت���ه شده اند  متغی���ر اس���ت. پاسخ ها به 
بان فارسی و  کثر پاسخ ها به ز بسی���ار سودمند، پرمطلب و قوی اس���ت. ا

بی است. بان عر تعدادی به ز

کرده است:  مؤلف، انگیزۀ چنین تألیفی را در مقدمه بیان 

»ان ه���ذه جملة من الفرائد وحّجة م���ن الفوائد جمعتها حسب 
م���ا تیّسر لی وسئل عنی صیانًة عن التف���رق واالنتشار والضیاع، 
 عل���م لی���س ف���ی القرطاس ض���اع وک���أّن العل���م صید 

ّ
ک���ل ف���ان 

والکتاب���ة قید«: همانا این،  پاره ای از گوهرهای گرانبهاست که 
شام���ل فایده های بی شمار است. به حسب مقدور و بر مبنای 
ک���ردم تا از پراکندگی  ت���ی که از م���ن شده بود، جمع آوری  سؤاال
حفظ شود و از گم شدن نجات یابد؛ چراکه هر دانشی در کاغذ 

یا علم صید است و نوشتن زنجیر آن. گو گردد.  گم  نیاید 

ی���را مبنای تألیف���ِی آن -  مطال���ب جوهره ه���ا، ترتی���ب خاص���ی ندارند؛ ز
گفته شد - »اجوبة المسائل« است. بیشتر موضوعات، قرآنی،  چنانچه 
حدیثی، نحوی و فقهی است؛ اّما بر تمامی کتاب، رنگ »ادب« و توجه 

به مباحث ادبی سایه افکنده است.

مؤل���ف در مقدم���ه از خوانندگ���ان درخواس���ت می کن���د ب���ر اشتباهاتش 
ت بضاع���ت علمی، به 

ّ
یرا عالوه ب���ر قل کت���اب خرده نگیرن���د؛ ز در ای���ن 

گردنم  که بر  ی���ح می کند  ان���واع غصه ها و فقر و فاقه دچار است. او تصر
یاده بر اینکه با عجله نیز  ت می شوند؛ ز

ّ
که باعث ذل قرض هایی است 

کتابت آن پرداختم. به 

م���ال غالمرض���ا در پای���ان مقدم���ه وضعیت زمان���ه، وض���ع معیشتی خود 
که اجم���ال آن چنین  یبا مط���رح نموده  گونه ای ز کتاب���ش را ب���ه  زش  و ار
که رس���م آن دوران  کتاب���ش را ب���ا القاب خاّص���ی  اس���ت: م���ال غالمرضا 

ید:  کرده، می گو است، به محمدشاه فرزند عباس میرزا هدیه 

چ���ون حقی���ر بی بضاعت و فقی���ری بی اسم و شه���رت خواستم 
یه بود، و  کنم ید، خالی از حطام دنیو یارت این ولی نعم���ت را  ز
ت بود، 

ّ
اثواب مندرسه و هیئات متغّیره که موجب اهانت و ذل

یرا که به جهت تقرب اقراِن  و ِصل���ه نبود که منشأ رابطه ش���ود؛ ز
نیک���و اقتران، هدای���ا و ص���الت و قطعات و صفای���ا مخترعات 
مب���ذول وموصول می نمودند...؛ پس ب���ه مقتضای »الضرورات 
که مانن���د »َجّنات َالَفافا«  کلمه  تبیح المحظ���ورات« این چند 
یشان و فقراء و بسیاری از علوم را انموذجی  است وکشکول درو

و نبذه از تحقیقات وتدقیقات را دستوری... .

زش مطال���ب مندرج���ه در آن را نیز چنین  ام���ا پس از ای���ن تعلی���الت، ار

که  کرد عالم���ان دوراندیشی نی���ز بوده اند  البت���ه، همین جا بای���د اذعان 
پاسخ ه���ای سؤاالت را - چه سؤاالت کتبی وچه مسائل شفاهی - ثبت 

گنجینۀ علمِی شیعه افزوده اند. کرده، بدین سان بر غنای 

در نگاه���ی گذرا به 62 اث���ر متنوعی که دوست فاضل و پرهّمت جناب 
شی���خ حبیب اهلل سلمانی آرانی از آث���ار عالمه شیخ غالمرضا آرانی رصد 

یم:  ین برمی خور کرده، با موضوع »سؤال و جواب« بدین عناو

1. اجوب���ة األسئله، در پاسخ به س���ؤاالت فقهی از باب طهارت تا دیات. 
گونه ای استداللی در  که از مال غالمرضا آرانی شده، به  تی  پاس���خ سؤاال
کتابخانۀ  گ���رد آمده است. نسخۀ خ���ط او در  633 صفح���ه این کتاب 
محمده���الل  امام���زاده  آستان���ۀ 

علیه السالم در آران موجود است.

2. اجوب���ة المسائ���ل، در پاسخ ه���ای 
بی و فارسی  فقهی استدالل���ی، به عر
در 402 صفح���ه ب���ه خ���ط مؤل���ف در 

امامزادۀ مذکور.

که  3. ج���واب چن���د پرس���ش فقه���ی 
ب���ارۀ مسئل���ه لعان  م���ال غالمرض���ا در
از است���ادش مجتهدالزمان می���رزا ابوالحسن بن مؤم���ن )1240ق( پرسیده 

است.

4. جواب میرزای قمی به مسئلۀ مال غالمرضا آرانی.

بع���ه )سبحل���ه، حمدل���ه، هلله،  5. رسال���ۀ اجوب���ۀ اج���زاء تسبیح���ات ار
ک���ه به صورت  تکبی���ره(، در 292 صفح���ه. س���ؤال و جواب هایی است 

کرده است. مفصل معانی اجزای تسبیحات را به صورت مجّزا بیان 

6. کنوز الجواهر و معادن الزواهر. کتاب مورد بحث ما که بدان خواهیم 
پرداخت.

7. ه���ل المیت والحمل یملکان شیئ���ًا أم ال؟ پاسخ این مسئلۀ فقهی را 
ثبت نموده است.

یخی،  یِخ تح���والت فقهی، حدیثی، تار بی گم���ان، برای بررسی دقیِق تار
یژه ای بدی���ن گونه آثار  تفسی���ری و... از می���ان آثار شیع���ه، باید التفات و
کم تألیف یا بدون  ک���ه  ش���ود؛ افزون ب���ر اینکه عده ای از عالم���ان شیعه 
یق  تألی���ف بوده ان���د، فق���ط می ت���وان اندیشه ه���ای آن���ان را از همی���ن طر

کرد. جستجو 

□ □ □
م���ال  عالم���ه  تألی���ف  الزواه���ر  ومع���ادن  الجواه���ر  کن���وز  کت���اب 
کتاب های  کاشانی آرانی )1192 – 1266 ق( از  غالمرضابن محمدعلی 
کتاب بر »چهل  تألیف یافته بر مبنای سؤال و جواب است. اساس این 
که تع���داد صفحات هر جوهره، بسی���ار متنوع است؛  جوه���ره« بنا شده 

تهنا نسخۀ خطی کنوز الجواهر 
در کتاخبانۀ امامزاده هالل آران 

به مشارۀ 65 نگهداری یم شود و 
تصویری از آن در کتاخبانۀ مرکز 

احیاء مریاث اسالیم به مشارۀ 106 
)عکیس( حمفوظ است.
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صفحات 23 سطری، تعداد کل آن 391 صفحه است، و طول و عرض 
در فهرست مذکور ثبت نشده است.

کت���اب، ابتدا  در ادام���ه ب���رای آشنای���ی خوانندگ���ان گرامی ب���ه مباحث 
کت���اب را فهرست���وار آورده، سپس  ی���ن چهل جوه���رۀ موجود از این  عناو

کوتاه از مطالب آن را عینًا نقل می کنیم:  بخشی 

1.جوهرة آ: فی نکتة قرآنیة؛

2.جوهرة ب: فی نکتة قرانیة آیة ُاخرى؛

3.جوهرة ج: فی بیان معنی آیة اخرى لدفع توّهم وقع من بعض الجهالء  
فی عدم عصمة األنبیاء علیهم الّثناء؛

یة؛ 4.جوهرة د: فی بیان توجیه فقرة من فقرات ادعیة الوضوء العلو

5.جوه���رة ه�: فی بیان معن���ی صلوات در ادعیه مذک���وره است. »تنبیه 
ة صدرت عن بعض األعالم فی هذا المقام«؛

ّ
علی زل

6.جوه���رة و: فی بیان نکتة فی دعاء المشهور بدعاء المشلول؛ تنبیه در 
اقسام قلب.

7. جوهرة ز: فی بیان آیة قرآنیه وفیه بیان نکتة عجیبة؛ 

گ���ر انصاف باش���د و اشتهای خاطب���ان در طلب  گوش���زد می کن���د: »که ا
آنه���ا مانند طلب ُعُرب َات���راب َابکار، در مقاتله اّتف���اق و با یکدیگر نزاع 

زند«. و شقاق ور

در عین حال معتقد است: توجه اهل زمانه بیش از آنکه به علم باشد، به 
گرانبها  مال است و توانگری؛ لذا چنانچه باید و شاید قدر این مطالب 
یش، و نظر اهل دنیا  یشی است دل ر را نمی دانن���د: »ولکن چ���ون از درو
نه به قول بلکه به لباس و اساس، و قائل بیش از پیش است؛ لهذا باید 
ب���ر این بلّیۀ عظم���ی و مصیبت کبرا صبر نمود... تا خدای تعالی فرجی 

که ملیح باشد«. سازد صحیح و ناصر، و طالبی به هم رسد 

ین به  ر کنوزالجواهر، جواهری در قال���ب برگ های ز که مؤل���ف  و الح���ّق 
که مطرح می کند یک سؤال  کرده است. مباحثی  جامعۀ علم پیشکش 
و ج���واب ساده نیست. او سع���ی می کند موشکافانه و با کمال تسلط تا 
ک���ه از دِل جواب خودش  تی  پای���ان یک مسی���ر علمی را طی کند. سؤاال
بی���رون می آی���د و نیز احتماالت و وجوه مسئله را ی���ک یک بررسی کرده، 
ی���د. نظ���ارت او در موض���وع مورد بحث ب���ه منابع  بدان ه���ا پاس���خ می گو
اصی���ِل پیرامون���ی و سپس به چالش کشی���دِن مطالب آنه���ا بدون تحت 

تأثیر قرارگرفتِن شخصیت مؤلفان، از امتیازات مهم این تألیف است.

البت���ه نح���وۀ بیان مطال���ب و حتی ادای بسی���اری از الف���اظ، »طلبگی« 
کافی بب���رد، باید به  اس���ت و خوانن���ده برای اینک���ه از این مطال���ب حظ 

مباحث طلبگی تسلط داشته باشد.

کنوزالجواهر  نسخۀ 
تنه���ا نسخ���ۀ خطی این اث���ر در کتابخان���ۀ امامزاده ه���الل آران به شمارۀ 
کتابخانۀ مرکز احیاء میراث  65 نگه���داری می شود و تصویری از آن در 

اسالمی به شمارۀ 106 )عکسی( محفوظ است.

که نسخۀ حاضر جلد اول بوده و در تهران به  از انجامۀ نسخ���ه برمی آید 
روز جمعه 7 ذی الحجه 1251 ق تألیف آن پایان یافته است.

بنابرای���ن مجل���د دوم ی���ا تألیف نشده یا هن���وز از آن اطالع���ی در دست 
نیست.

در فهرس���ت عکسی مرکز احی���اء )128/1( نسخه به خط مؤلف نسبت 
ک���ه پ���س از مطابق���ت ب���ا دیگر نسخه ه���ا صح���ت آن تأیید  داده ش���ده 

می گردد.

عبارتی در حاشیۀ انجامه ثبت شده است که نشان می دهد این نسخه 
کمت���ر دارد؛ یعنی جلد  از روی نسخ���ۀ اص���ل نگاشته شده و ده جوهره 
اصل���ی دارای پنجاه جوهره بوده است. عب���ارت چنین است: »مخفی 
کمتر نوشته شده، منه«. که این نسخه ده جوهره از نسخۀ اصل  نماند 
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یدبن ثابت؛ امیرالمؤمنین و ز

که در دعاى عشرات است؛ 30. جوهرة ل: در بیان فقره اى 

31. جوه���رة ال: در معن���ی فقره دعاى ابوحمزه ثمال���ی: وال تخلنی یا رب 
یفة؛ من تلک المشاهد الشر

32. جوهرة لب: در معنِی »بئس االسم الفسوق بعد االیمان«؛

33. جوهرة لج: در معنی و اعراِب »موّدة بینکم«؛ 

34. جوهرة لد: در معّماى فقهِی مجامعه، منقول از شیخ بهائی؛ 

35. جوهرة له: در معنِی سجد لک سوادى وخیالی؛ 

36. جوهرة لو: در معنی دعاى اللهم حّرم شیبتی علی النار؛ 

یره؛ 37. جوهرة لز: در وجوه لغوِى طمأنینه وقشعر

38. جوه���رة لح: در معنی خبر منقول از امیرالمؤمنین علیه السالم: من 
کافر ومن أبغضنی فهو مؤمن)!(؛  أحّبنی فهو 

39. جوهرة لط: در معنی فقره اى از دعاى سحر ابوحمزه ثمالی: »وخذ 
عنی باسماع وابصار اعدائی...«؛

40. جوهرة م: در معنِی قلب السلطان بین یدى الرحمن.

کنوزالجواهر نمونه ای از قلم مال غالمرضا آرانی در 
جوهرة ز: فی بیان آیة قرآنیه وفیه بیان نکتة عجیبة

س���ؤال نمود از فاضل معظم و مخدوم مک���رم عالی جناب معالی قباب 
جامع فضائل حسن الشمائل لطیف ضربان محامد ومحاسن را توأمان 
که حّق احسان  یبی  موسوم ب���ه اسم احمدى آخوند ماّل محّم���د هزارجر
او ب���ر ما الزم است وشکر انع���ام او بر اینجانب متحتم ب���ا وجود آنکه در 
کالمعتذر، لهذا أداء  سؤال ایش���ان غیر میسر وقضاء مأمول معظم إلی���ه 

حّقه الواجب علّیَ وامتثاال ألمره الاّلزم لدى.

یفه بعد  که خ���داى تعال���ی در آی���ه شر که وج���ه چیست  بی���ان می ش���ود 
َم���ا َبیَن یَدیِه ِإّنَ  ِ

ّ
قًا ل َحّقُ ُمَصّدِ

ْ
کَت���اِب ُهَو ال

ْ
یک ِمَن ال

َ
ْوَحیَنا ِإل

َ
���ِذی أ

َّ
»َوال

ِذیَن اْصَطَفیَنا ِمْن ِعَباِدَنا 
َّ
کَتاَب ال

ْ
َرْثَنا ال ْو

َ
َخِبیٌر َبِصیٌر * ُث���ّمَ أ

َ
اهلَل ِبِعَباِدِه ل

َخی���َراِت ِبِإْذِن اهلَل 
ْ
ْقَتِص���ٌد َوِمْنُهْم َساِبٌق ِبال َنْفِسِه َوِمْنُهم ّمُ ِ

ّ
َفِمْنُه���ْم َظاِل���ٌم ل

َر  َساِو
َ
ْوَن ِفیَها ِمْن أ

َّ
وَنَها یَحل

ُ
اُت َعْدن یْدُخل کِبیُر * َجّنَ

ْ
َفْضُل ال

ْ
ذِلک ُهَو ال

ک���ه در سوره سب���ا2 مذکوره اند  یٌر«  ���ؤًا َوِلَباُسُهْم ِفیَه���ا َحِر
ُ
ْؤل

ُ
ِم���ن َذَه���ب َول

»فمنه���م ظالم لنفسه« مقدم بر »ومنه���م سابق بالخیرات« با وجود آنکه 
سابق بالخی���رات اشرف است وبه تقدیم احس���ن است و از این جهت 
یفه دیگر در سوره والّصافات  ى جّل اسمه العالی در آیه شر خداون���د بار
یِتِهَما ُمْحِس���ٌن َوَظاِلٌم  ی ِإْسَح���اَق َوِم���ن ُذّرِ

َ
ی���ِه َوَعل

َ
َباَرکَن���ا َعل فرم���وده: »َو

َنْفِس���ِه ُمِبیٌن«3 وضمیر مفرد اول به جن���اب ابراهیم)علیه السالم( راجع  ِ
ّ
ل

وضمی���ر تثنیه به او واسحاق معًا وضمیر مف���رد ثانی به ظالم وبه جهت 

2. فاطر: 31 - 33.
3. در اصل اینچنین آمده است.

ک���ه در اوایل سور قرآنی���ه واقعه است  8. جوه���رة ح: در بی���ان مقطعات 
کیب  ک���ه حروف مرکبه نیستند یا مرکبه غی���ر مفهمه اند و مانند سایر ترا

متعارفه نیستند؛

9.جوه���رة ط: در بی���ان معنی محکم و متشابه و بیان این دو لفظ در آیه 
واقعه در سوره آل عمران؛

10.جوهرة ى: در بیان وجه آنکه سبب چیست که هر یک از آبا و اجداد 
جن���اب پیغمبر )صلی اهلل علیه وآله( ب���ه اسمی مسمی شده اند، و ذکر 

نسب آن حضرت و آنچه متعلق به این مقام است؛

11.جوهرة یا: در معنی من عرف الحق لم یعبد الحق؛

12.جوهرة یب: در معنِی اذا لم یکن اداٌم قطع الخبز بالسکین؛

13.جوه���رة ی���ج: ف���ی بیان معن���ی قول���ه تعالی فی س���ورة بن���ی اسرائیل: 
ون لألذقاِن یبکوَن؛ یخّرُ و

14.جوه���رة ید: تنبیه نح���وى در اشتمال جمله مض���اف الیها بر ضمیر 
مضاف؛

15.جوهرة یه: مّما روى عن الّنبی )صلی اهلل علیه وآله( وبعضهم نسبه 
إلی امیرالمؤمنین )علیه السالم(؛

16.جوه���رة یو: در دعاى سحر ماه مبارک رمضان اللهم انی اسألک من 
بهائک بَاْبهاه؛ 

17.جوهرة یز: در معناى قول خداوند )ونادى اصحاُب الجنة اصحاَب 
النار(

18.جوه���رة یح: در بیان معنی به »بشرائ���ع دینی وخواتیم عملی« است 
کربال وخامس آل عبا علیه التحیة والثناء؛ یارت شهید  که در ز

19. جوهرة یط: در بیان فقرات اوائل؛

که تعل���ق دارند به  ی���ه است  20. جوه���رة ک: در بی���ان چن���د مسئله نحو
عطف؛

کا: در بیان قول خداى تعالی است در سوره انعام؛  21. جوهرة 

ک���الم نفائس الفنون در  ک���ب: در بیان ثمره علم نح���و وذکر  22. جوه���رة 
این باب؛

ید؛  یه: انا عمرًا غیر ضارب ز کیج: در نکته نحو 23. جوهرة 

یدًا؛  ید یا ز یه: انا قاتل ز کد: در نکته نحو 24. جوهرة 

که: در وجه انصراف از خبر به انشاء؛  25. جوهرة 

کو: در وجه تفرقه میان مقاماتی در قرآن به ضم واو در آتوا؛  26. جوهرة 

کز: نکته قرآنیه: در اشباع ضمیر فیه؛  27. جوهرة 

وُح ِفیَها  ِئکُة َوالّرُ َماَل
ْ
 ال

ُ
ل یفه: »َتَنّزَ کح: در بیان داللت آیه شر 28. جوهرة 

کّل امر« به عنوان سؤال وجواب؛ ِهم ِمن  ّبِ ِبِإْذِن َر

ک���ط: در معنی استن���اد ابوحنیفه در عمل ب���ه قیاس به قول  29.جوه���رة 
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که: این خالف ظاهر است با وجود آنکه چون ترجیح یک  پس می گوییم 
مرجح محال ترجیح این اراده مذکوره بر خالف باز مرجح می خواهد، لکن 
بعد مذکور خواهد شد که سبق به خیرات منشأ و علت اصطفاء نیست.

پ���س این تعلی���ل هم عالوه بر ع���دم مساعدت قواع���د لفظیه به حسب 
معنی هم علت بودن آن از میان می رود.

و آنچه به خاطر فاتر ثانیًا می رسد، این است که خدا می خواهد بفرماید 
گردانیدم، و  که من احسان به این جماعت نمودم و ایشان را مصطفین 
بای���د ایشان در مقابله احسان احس���ان کنند و شکر نعمت را به طاعت 
ْحَس���اُن«6 لکن ایشان   ااْلِ

َ
ْحَس���اِن ِإاّل بج���ا آورند ب���ه موجب »َهْل َج���َزاُء ااْلِ

در مق���ام تالف���ی نعمت جماعت���ی از ایشان ظلم بر نفس خ���ود نمودند و 
بعضی مقتصد و شر ذمه سابق بالخیرات.

یع انسب بود از تقدیم  پس تقدیم ظالم لنفسه در مقام ذم و توبیخ و تقر
که انسبیت تقدیم ظلم بر غیر باشد در  )سابٌق بالخیرات(، و این علت 
یتهما محسن وظالم لنفسه«7  که »ومن ذر یفه دیگر  ای���ن مقام در آیه شر
ى نیست؛ بلکه اه���م در اینجا به جهت عدم مانع از تقدیم  باش���د، جار
محس���ن بر غیر تقدیم او بود؛ لهذا به موجب اشرفیت و احسن عمال آن 

را مقدم بر غیر داشت.

ک می نماید کسی که صاحب طبع سلیم و ذهن  و نکت���ه مذکوره را ادرا
مستقی���م اس���ت، و ه���ر کس در اسل���وب آی���ات و نکات مقام���ات تأّمل 
که در هی���چ موضعی بالوج���ه و سبب خ���داى تعالی  نمای���د، می دان���د 

لفظی را بر لفظی دیگر مقدم نمی دارد.

که سعی به  و از این جهت از جناب نبوى )علیه السالم( سؤال نمودند 
صفا را مقدم بر مروه باید داشت یا عکس؟ فرمودند: »ابدوا بما بدء اهلل 
که سعی از صفا  که خدا ابتداء به آن نموده  به«8 ابتدا نمایید به چیزى 
ذین اصطفینا« 

ّ
که راجع است ب- »ال باش���د به مروه. و در ضمیر منهم 

ی���ا آنک���ه راج���ع است ب���ه »عبادنا« اخت���الف اس���ت و ه���ر دو احتمال را 
بیض���اوى داده؛9  اّم���ا آنچ���ه از روای���ات اه���ل البی���ت )علیه���م السالم( 
که راجع می شود به اول دون ثانی،10 و تحقیق آن را  برمی آید، این است 

در طی تفسیر آیه بیان می نماییم.

کثر روایات مذکوره در معان���ی االخبار برمی آید که  ک���ه: ا پ���س می گوییم 
 مضمون 

ً
ای���ن آیه در ح���ّق ما اهل البیت وارد شده«11 و بد نیست که اوال

آنها را ذکر نماییم و من بعد تحقیق آن را.

6. بقرة: 124.
7. رحمن: 60.

8. صافات: 113.
9. کلینی؛ الکافی؛ ج 4، ص 245، باب حج النبی )صلی اهلل علیه وآله(، ح 4، 6 و ج 4، ص431، 

باب الوقوف علی الصفا...، ح 1.
ى؛ ج 4، ص 419. 10. بیضاوی؛ تفسیر البیضاو

ئمة«، ح 1، 2،  11. کلین���ی؛ الکاف���ی؛ ج 1 ، ص 214،  ب���اب »فی أن من اصطفاه اهلل من عب���اده هم األ
3 و ج 1، ص 226، ح 7.

گر چن���ان است که بیضاوى  یم، پس ا معاض���دت از ب���راى قول او می گو
توجیه نموده، تقدیم دو آیه اول را به دو وجه: 

کثرت ظالمین است. اول آنکه تقدیم به جهت 

ی���م ب���ه جهت آنکه ظل���م در آیه به معنی جهل اس���ت ورکون ومیل به  دو
ک���ه مقتضاى جبل���ه انسانی است واقتص���اد وسبق به خیر  س���وى هوى 

عارض آنند.4

پ���س مقدم با لغ���ات به تقدیم وضع اولی واهم اس���ت همین دو وجه به 
یه اند. عینه در آیه ثانیه سوره صافات جار

که اختصاصی به موضع اول  پس باید وجه دیگر را از براى او بیان نمود 
داشته باشد ونقض بر آن به آیه ثانیه الزم نیاید.

وحقی���ر در نظر اول چنان یافتم که »فمنهم ظالم لنفسه« در مقام تعلیل 
است از براى تخصیص اصطفای بعضی از عباد وبعضی، وچرا کل آنها 
قابلیت این نوع مواهبت را ندارند وچنین کرامت را؟ خدا می فرماید که 
به جهت آنکه آن دیگران به جهت ظلم بر نفس خود یا اقتصاد در عمل 

شایسته این اصطفا را نداشته اند.

گر  »سابٌق بالخیرات« را  پس در مقام تعلیل باید علت را مقدم داشت وا
مق���دم می داشت، این علت نمی شد از براى طایفه غیر مصطفین واین 
که مثل این در آیه که قول ابراهیم است که  یرا فکر خیالی است فاسد؛ ز
کرد: »َوِمن  ک للناس امامًا« عرض 

ُ
بعد از آنکه خدا فرموده: »إن���ی جاعل

یت���ی« خدا در رّد او فرم���ود: »ال ینال عهدی الظالمین«.5 بسیار خوب  ذّر
یفه ما نحن فیها خوب نیست از دو راه:  است، اّما در این آیه شر

اول آنک���ه ق���ول او »فمنهم« در مق���ام تفصیل است ن���ه تعلیل به خالف 
نکته در آیه »ال ینال«، انتهی.

دوم آنک���ه هر گاه در مقام تعلی���ل باشد، باز الزم نمی آید تقدم ذکر ظالم 
یرا چنان که غی���ر مصطفین علت ع���دم ارتضا ایشان ظلم  ب���ر محسن؛ ز

است خود مصطفین هم علت ارتضای ایشان سبق به خیرات است.

پ���س مدعی ب���ه دو ج���زو دارد وترجیح عل���ت را به احدهم���ا دادن دون 
دیگ���رى راهی ن���دارد با وجود آنکه ای���ن جزء مذکور العل���ة جزء مفهومی 
گر ترجی���ح دارد به  اس���ت وجزو منطوق���ی خصوص مصطفین اس���ت وا
جه���ت انطباق عل���ت مذکوره ب���ر معلول مذک���ور باید باش���د این ارجح 

یا فی ذلک. است وااّل تساو

گر بگویی من باب  پس باز می ماند تقدیم احدهما بر دیگرى بال وجه؛ و ا
التخیی���ر والّتس���اوی یکی را مق���دم داشت و واجب نیس���ت که همه جا 
علتی داشته باشد، گاه است که وجه ترجیح خود اختیار متکلم است.

4. صافات: 113: 37.
ى؛ج 4، ص 419. 5. تفسیر البیضاو
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که تا مصر دو روز راه است،  مذک���ور که سکر بر وزن زمر17 مکانی اس���ت 
ک���ه مصر چنان که  گفته علی یومین من مصر  ک���ه  یرا  بلک���ه به عکس؛ ز
معروف است، آن را بالنسبه به مصر بیان نموده و گفته که: سکر معرب 
ک���ه آن را ُسکره خوانند، و ظاهر این  شک���ر است، و مؤنث آن به هاست 
است که سکرى بدون تشدید کاف باشد، و وجه تسمیه این هم معلوم 
که حّب آن را  کثرت وجود نبت دائ���م الخضره  ک���ه آیا به جهت  نیست 

می خورند باشد [یا] به جهت دیگر باشد.18

یا یا جوهرى گفت حدیث کرد  و او گفته که: خبر داد ما را محّمد بن زکر
ید جعفی – و اصل جعف به  بن یز ما را محّمدبن عماره از پدرش از جابر
گفته در این  یش کندن و ض���رر رساندن، و  معن���ی انداختن است و از ر
یند م���ا عنده سوى جعف نیست ن���زد او به غیر از ُقوتی  لغ���ت که می گو
کرسی ابن سع���د عشیره ابوحی  یادتی اس���ت، و جعفی مثل  ک���ه در آن ز
اس���ت در یم���ن که پدر قبیله در یمن باش���د، و نسبت جعفی است نیز؛ 
که به ضم جیم و فت���ح عین خالف لغت  و از ای���ن قول معل���وم می شود 
که زاید بر قّوت نزد او نبوده یا آنکه پر  اس���ت، و شاید به جهت این بوده 
قّوت بوده که پهلوانان را انداخته یا از کثرت قّوت اشجار را از بن برکنده 
ین���د مثل ُغراب که ب���ه معنی حجاف  اس���ت، و سی���ل جعاف که می گو
که از اندازه بیرون است -  روایت نموده  یرا  است19 هم مناسبت دارد؛ ز
بن محّمدبن علی باقر )علیه السالم( گفت: سؤال نمودم آن را از  از جعفر

کَتاَب«.
ْ
َرْثَنا ال ْو

َ
قول خداى عّز و جّل: »ُثّمَ أ

که نمی شناسد حّق امام را و مقتصد  پس فرمود: ظالم از ما کسی است 
عارف به حّق امام است و سابق به خیرات به اذن خدا او امام است.

وَنها« مراد از آن ساب���ق و مقتصد است،20 و غرض 
ُ
»َجّن���اِت َع���ْدن یْدُخل

که ضمیر یدخلون مرفوع راجع به هر دو است و به ظالم  امام این است 
برنمی گردد.

کرد م���ا را ابوعب���داهلل حسین بن یحیی بجلی – و  روای���ت ثالث���ه: حدیث 
بج���ل به معنی بزرگ بودن وکفایت نمودن و غیر این آمده، و رجل بجال 
کبیر  ک���ه معظم باشد یا شیخ  مث���ل سحاب و امیر به معنی بجل است 
ک���ن الجیم آمده که  سی���د عظی���م که با جمال و نب���ل باشد، و بجلی سا
که پ���در قبیله اى اس���ت، و مفت���وح الجیم هم  منس���وب به بج���ل باشد 
که21 َاْن مقدر منس���وب به َاْن بایأت و  که قبیله می باش���د در یمن  آم���ده 
ب���دون نسبت در ه���ر دو بی یا  - گفت ما را: حدی���ث نمود پدرم گفت: 
گف���ت: حدیث نمود ما  کوفی  حدیث نم���ود ابوعران���ه موسی بن یوسف 

17. پیشین، ج 4، ص 260، فصل القاف، ماده »قطن«.
کتاب معجم البلدان حموى )ج 3، ص 230( »زفر« آمده است. 18. در 

19. فی���روز آب���ادى؛ پیشین، ج2، ص 50، فصل السین، ماده »سک���ر«: در کتاب قاموس »کزفر« آمده 
است.

20. همان، ج 3، ص 123، فصل الجیم، ماده »جعف«.
21. شیخ صدوق؛ معانی األخبار؛ ص 105، باب معنی الظالم لنفسه و ...، ح 2.

پ���س می گویی���م ک���ه: در ای���ن کت���اب س���ه روای���ت را ذک���ر نم���وده: روایت 
ابوجعف���ر  را  م���ا  ک���رد  حدی���ث  ک���ه:  گفت���ه  اهلل(  صدوق )رحم���ه  اول���ی 
محّمدبن علی بن نصر بخارى، و بخارى در قاموس منسوب به سوى بخار 
م���رو را خوانند و بخار معنی آن معروف است ب���ر وزن غراب است، و وجه 
تسمی���ه آن را گفته که: به جهت این اس���ت که تبخر به این عود می کنند 

در خانات، و َبخور آن چیزى است که به آن تبخر می کنند مانند صبور.

و از اینجا معلوم می شود که آنچه اآلن معروف است، به ضم باء پس آن 
بیه نیست و موافق ب���ا آن به فتح باء است، و شاید ضم  مواف���ق لغت عر
ب���اء در بخ���ار منشأ صحت ضم آن در بخور ش���ده، و این ذکر بخر از آن 
یک که به فتح ب���اء و خاء باشد نتن دهن و  متول���د ش���ده باشد و به تحر

غیر آن است.12

گفت ابوجعفر مذکور که روایت کرد ما را ابوعبداهلل کوفی علوى فقیه در 
که فرغان���ه ناحیه اى است در شرق  کتاب قاموس است  فرغان���ه -  ودر 
ى  یرا که فرغ در لغ���ت معانی بسیار و وج���ه تسمی���ه آن معلوم نیس���ت؛ ز
که خالی از جبل  دارد ی���ا به جهت اتساع آن است یا به جهت آن است 
ید این فقیه  و سن���گ است13 و محتمالت معانی بسی���ار است -  می گو
ک���ه: به اسناد متصل به امام جعف���ر صادق)علیه السالم( روایت نموده 
کَتاَب« تا »َوِمْنُهْم 

ْ
َرْثَنا ال ْو

َ
که: سؤال کرده شد از قول خداى عّز وجّل»ُثّمَ أ

ساِبٌق ِبالَخیراِت«14.

پس فرمود: الّظالم یحوم حوم نفسه والمقتصد یحوم حوم قلبه والسابق 
ّبه عّز وج���ّل15 ظالم می گ���ردد دور نفس خ���ود، یعنی آنچه  یح���وم ح���وم ر
خواهش نفس اوست، پی آن می رود ومشتهیات آن را به عمل می آورد 
ک���ه از روى عقل اس���ت، می خواهد طالب آن  و مقتص���د آنچ���ه قلب او 
که  است و پیروى آن را می کند و سابق طالب مرضات رّب خود است 

آنچه آن فرموده پیروى می کند در اوامر و زواجر.

روای���ت ثانی���ه گفته که: روای���ت نمود ما را احمدبن الحس���ن القطان – و 
که م���ا آن را حاّلج و نّداف هم  کرده باشد  که او ع���الج پنبه  دور نیس���ت 
م���ی گویی���م، و او در اصل از َقَط���َن مشتق شده که ب���ه معنی اقامه کردن 
کردن اس���ت،16 و اراده معنی ثانی در اینجا  اس���ت در مکانی و خدمت 
کسب قطن و معالجه آن مشغول است و  مناسب���ت دارد چون قطان به 
گرچه بر وزن  که  از براى نسبت اس���ت، و ا گفته اند  امث���ال ای���ن اوزان را 
که:  یند  گ���اه است کسی را قط���ان می گو که  یرا  صیغ���ه مبالغه اس���ت؛ ز
گفت:  ک���ار او باش���د نه آنکه مدتی ف���راوان این عمل ش���ده باشد -  اول 
ک���رد م���ا را حسن بن علی بن الحسین السک���رى؛ و در این لغت  حدی���ث 

12. شیخ صدوق؛ معانی األخبار؛ ص 104، معنی الظالم لنفسه والمقتصد والسابق، ح 1، 2، 3.
13. فیروزآبادی؛ القاموس المحیط؛ ج 1، ص 369، فصل الباء، ماده »بخر«.

14. همان، ج 3، ص 111، فصل الفاء، ماده »فرغ«.
15. فاطر؛ 32.

16. شیخ صدوق؛ معانی األخبار؛ ص 104، باب معنی الظالم لنفسه و...، ح 1.
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بترسد بر نفس خود و دین خود و نیابد یاور آن را که یارى او کنند در این 
گردن نهد، در آن ضررى نیست. که  وقت از راه اضطرار هر حکمی را 

به اینجا تمام شد مضمون هر سه خبر.

ین به ما رسیده با تحقیق حّق در  و ثانی���ًا باید نقل نماییم آنچه آن مفسر
که واقع���ه است، فیما بینهم و چون آیه اولی از این سه آیات  اختالفاتی 
که محل و مورد  داخل���ه در این روایات نیس���ت. ما اواًل تفسیر آیه ثانی���ه 
یم بر غیر  گفتگوى سائل، لهذا آن را مقدم می دار روایات است و محل 

کالم است:  آن و می گوییم: در این مقام چند 

که جهت جلوگیری از اطناب بقیه  سپس به تفصیل مطال���ب پرداخته 
را نقل نمی کنیم.

یر نظر صدیق فاضل  زشمند ز در پایان این نوشتار، اینکه: این نسخۀ ار
حض���رت حج���ت  االس���الم والمسلمین شی���خ حبی���ب اهلل سلمانی دام 
نشاط���ه که الحق زحمات ارجمن���دی در معرفی میراث عالمان کاشان 
گردد، ان شاء اهلل. یم به زودی منتشر  کشیده اند تصحیح شده،امیدوار

□ □ □
ید به:  گردانش بنگر بارۀ مال غالمرضا آرانی، اجداد، آثار و شا در

یخچ���ۀ علم و ادب در آران و بیدگل، ص 21 - 26. پایان نسخۀ خطی  تار
نه���ج الرشاد فی ش���رح االرشاد از آیت اهلل می���رزا احمد عاملی، ص 532. 
حی���اة المحق���ق الکرک���ی وآث���اره، محم���د الحس���ون، ج1، ص 81. پایان 
ئد اللئالی )از م���ال غالمرضا آرانی(. روی رسال���ۀ عنوانات )از  کت���اب قال
م���ال غالمرضا آران���ی(. مقدمۀ رسال���ۀ هاللیه مال غالمرض���ا آرانی، شیخ 
یعه در چن���د موضع. دی���وان القصائد،  حبی���ب اهلل سلمان���ی آران���ی. الذر
داع���ی آران���ی، ص 205. ش���رح حال تفصیل���ِی آرانی که شی���خ حبیب اهلل 
که  سلمان���ی نگاشته اند و هن���وز منتشر نشده است. با تشک���ر از ایشان 

یس آن  را در اختیار نگارنده قرار دادند. متن دستنو

. فیروزآبادی؛ پیشین، ج 4، ص 107فصل الخاء، ماده »الخصومة«.

را عبداهلل بن یحی���ی از یعقوب بن یحیی از ابی جعف���ر از ابی حمزه ثمالی 
گف���ت: نشسته بودم در مسجد الحرام ب���ا امام محّمد باقر )علیه السالم(

که دو مرد از اهل بصره به خدمت او آمدند.

که سؤال نماییم از تو  یم  کردن���د: یابن رسول اهلل! ما اراده دار پس عرض 
از مسئله اى.

که ج���واب شما را  ک���ه: س���ؤال از آن نمایید  پ���س فرم���ود از براى ایش���ان 
می دهم.

کَتاَب« تا آخر 
ْ
َرْثَنا ال ْو

َ
گفتن���د: خبر ده ما را از قول خداى عّز وج���ّل: »ُثّمَ أ

دو آیه.

گفت: نازل شده اند در ما اهل البیت.

کیست ظالم  گفتم: پدر و مادرم فداى تو باد! پس  گفت ابوحم���زه: پس 
مر نفس خود را؟

گفت: م���ن استوت حسناته وسیئاته منا اهل البی���ت فهو ظالم لنفسه، 
که مساوى باش���د حسنات و سیئ���ات او از ما اهل البیت  کس���ی است 

پس آن ظالم لنفسه است.

کیست مقتصد از شما؟ گفتم:  پس 

گفت: العاب���د هلل فی الحالین حّتی یأتیه الیقین، عبادت کننده از براى 
خدا در دو حال تا آنکه بیاید آن را یقین، یعنی مرگ.

کیست سابق در خیرات؟ گفتم:  پس 

ّبه وامر بالمعروف ونهی عن المنکر  گف���ت: من دعا - واهلِل - الی سبیل ر
ین عض���دًا وال للخائنی���ن خصیمًا ولم ی���رض بحکم 

ّ
ول���م یک���ن للمضل

الفاسقین ااّل من خاف علی نفسه ودینه ولم یجد اعوانا.22

کسی که بخواند قسم به خدا مردم را به سوى پروردگار خود و امر کند به 
گمراهان نباشد و در امور اعانت  کند از منکر و معاضد  مع���روف و نهی 

ایشان را نکند و از براى خیانت کنندگان خود و محافظ نباشد.

و در قاموس گفته که: خصمه به فتح آن حرز مردان است که می پوشند 
آن را در ن���زد منازع���ه ب���ا سلط���ان وشمشیر اس���ت وخصومت ب���ه معنی 

مجادله ومنازعه هم آمده.23

و در ای���ن حدی���ث، معنی اول خ���وب است که حرز وشمشی���ر نباشد از 
کند نه آنکه  که ایشان را نگه دارد یا آن ب���راى ایشان دفاع  ب���راى خائنان 
گر تقیه نباشد بکند ممدوح  مجادله با ایشان و مخاصمه نکند، بلکه ا

است و نکند مذموم.

و دیگ���ر فرموده: و راضی نشود ب���ه حکم فاسقان و گناهکاران مگر کسی 

22. فیروزآبادی؛ پیشین، ص 332، فصل الباء، ماده »بجل«.
23. شیخ صدوق؛ معانی األخبار؛ ص 105، باب معنی الظالم لنفسه و...، ح 3.


