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نقد و برریسکتاب

میــان بــه  آیــد  َتجِربــه  ِمَحــِک  گــر  ُبــَود   خــوش 
باَشــد! َدرو غــش  کــه  هــر  تــا ســَیْه روی شــود 

)حافظ( �

َغَمۀ ِإفادات و ِإفاضات!! 
ْ
ُمل

کبیر،�ُعضِو�َهیَئِت� خالق�پژوهِی�عرفانی�نوشــتۀ�آقاِی�دکتر َیحیــٰی 
َ
کتــاِب��أ

فاِن�ُمْکـِثِر�ُمعاِصر�در�قلمرِو� ِ
ّ
سان�و�مؤل علمِی�دانشگاِه�تهران،�و�یکی�از�مدّرِ

فاِت�دانشگاهی�)و-�البّته�
َّ
�َبداِیع�و�َغراِیِب�مؤل فلســفه و عرفان،�براســتی�از

کثیر�و ِانِتحالی�کبیر را�در�فضاِی�-�به� که�ابِتذالی  �ماســت� -�حوزوِی(�روزگاِر
اصطالح�-�ِعلمِی�»َمماِلِک�َمحروسه« آینگی�می�ُکَند!

خالق�پژوهِی�عرفانی،�
َ
خامیها�وَکژیها�و�کاســتیها�و�ناُدُرســتیهاِی�کتاِب��أ

از�همان�روِی�ِجلد�و�صفحۀ�عنوانش�آغاز�می�شود:

انتحال و ابتذال در
وهی  أخالق پـژ

عرفــانئ
جویا جهانبخش
نقد و برریس کتاب

ح  وهی عرفانی« اثر یحیی کبیر، شر چکیده: کتاب »اخالق پژ
است  واری  سبز کاشفی  واعظ  العلیه  الرساله  کتاب  تحقیق  و 
چاپ  به  کتاب  بوستان  انتشارات  همکاری  با   1393 سال  در  که 
رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر به طور مبسوط با ارائه 
شاهد مثال هایی از صفحات کتاب مذکور، کتاب را از جهات 
مختلف از قبیل محتوایی، صوری و ... در بوته نقد و بررســی 

قرار می دهد.
وهی عرفانی، الرســاله العلیه فی  کلیدواژه: کتاب اخالق پژ
نقد  واری،  سبز کاشفی  واعظ  کبیر،  یحیی  النبویه،  االحادیث 

کتاب.

َأخــاق پژوهــِی عرفانی )شــرح و تحقیق ] الـ[ـــرسالة العلیه کاشــفی 
سبزواری(، دکتر یحیی کبیر )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(، چ: 1، قم: 
مؤّلف )با همکارِی: بوستان کتاب(، شمارگان: 500 نسخه، 1393 هـ. ش.
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نقد و برریسکتاب

ِإرائۀ�نشانِی�روشن�و�َصریِح�منبِع�سخن�ندیده،�تصریحی�نیز�نکرده�است�
ه�اســت�و� صلی�و�طابِع�الــــّرِسالة�الَعلّیَ

َ
ِح�أ ث«،�همانا�ُمَصّحِ که�این�»محّدِ

�بــر�همین کتاِب� �َتعالیق�و�َحواشــِی��او کبیر«،�از ایــن�ســخن�را�مِن�»َیحیــٰی�
که�مّدعِی�»شرح و تحقیِق«�)؟!(�آن�هستم،��برگرفته�ام.5 کاِشفی�

خالق�
َ
کتاِب��أ کبیــر�توضیح�نداده�اند،�برَرســِی� بــاری،�َهرچنــد�آقاِی�دکتر�

�ایشان�بر�پایۀ�همان�چاپ�و�تصحیِح� پژوهِی�عرفانی�روشن�می�دارد�که�کاِر
ث،�بل:�َدستکاری�ُشدۀ�همان�است! َمرحوِم�ُمَحّدِ

ِث� ــف�)چ�محّدِ ِ
ّ
�مؤل �آغــاز،�ُخطبه�و�مقّدمــه�ای�دارد�از کاِشــفی،�در کتــاِب�

م�
َ
�َقل کــه�آقــاِی�دکتــر�کبیــر�بــی�هیــچ�توضیحــی�آن�را�از ُارَمــوی،�ص�3�-1(�

انداخته�اند!�)و�لذا�»شرح و تحقیق-«-ش�هم�نفرموده�اند!(.��

کاِشــفی�آورده�و�آن�گاه�به� ســپس�عباراتــی�را�از�بخــِش�آغازیِن�متِن�کتاِب�
کاِشــفی�آورده�و�ســپس�خود� � ِإفاضــاِت�خود�پرداخته�اند؛�باز�عباراتی�را�از
بــه�ِإفاضــت�پرداخته�انــد.�بــه�همیــن�روش�)البّتــه�نــه�بــه�َنحِو�یکَدســت�و�
کتاب�می�رویم،�دخالتهاِی� پیوســته!(�پیش�َرفته�اند،�و�هرچه�رو�به�پایاِن�
متنی�و�محتوائِی�ایشــان�بیشــتر�رفِع�زحمت�می�ُکَند!�و�نرم�نرم�بخشــهائی�
خالق�پژوهِی�عرفانی،�بــه�تجدیِد حروفچینِی َمغلوط 

َ
کتاِب�أ �متــِن� کالن�از

»محــّدِث� روِی�تصحیــِح� � از )البّتــه� کاِشــفی� کتــاِب� � از ناخوشــایندی� و 
�این�َپهنه�ها� ق،�در ُارَموی«ِی�َمرحوم!(�َبَدل�می�شــود�و�َجناِب�شــارِح�ُمَحّقِ
کتــاب،�از�دور،�َدســتی�بــراِی� گاه�در�حاشــیۀ� از�متــن�غائــب�می�گــردد�و�

خواننده�تکان�می�ِدَهد!!�

�این�میان: وانگهی��در
که�خواســته�اند�-�و�تو�بگو:�بخشــهاِی�مهّم�وُعمده�ای�را� ،�هر�بخشــی�را�

ً
ل أّوَ

کرده اند،�بی�هیچ�تصریح�و�توضیح!�و�نیز�توجیه!! کتاب!�-�حذف  از�

�نوِع� �فاصــل�و�َوجــِه�تماُیــزی�)حّتــٰی�از ثانًیــا،�در�غالــِب�مــوارد،�هیــچ�حــّدِ
کاِشــفی�و�افزوده�هــاِی�خود�نِنهاده�اند�و� َتفــاُوِت�ُحروف!(�میاِن�مکتوباِت�
ســخناِن�خود�و�کاِشــفی�را�به�طوِر َدرَهم و َمخلوط�عرضه�داشته�اند؛�یعنی�
کاِشــفِی� � متن�را�با�َشــرِح�خود�»قاطی«�کرده�اند!!...�لذا�وقتی�عباراتی�را�از
ســبزواری�می�خوانید�و�یکبــاره�با�نامهائی�چون�»امام�خمینی«�و�»شــهید�
مطّهری«�و�»راســل«�و�»یاســپرس«�در�میاِن�آن�عبارات�مواجه�می�شــوید،�
ِم�واِعِظ�

َ
�َقل کــه�این�ِفْقره�هــا�از یافت� بــه�ســائقۀ�هوِش�ُخــداداد�می�توانید�در

یان�َنَتراویده�است،�بلکه�اینها�ِإفادات�و�ِإفاضاِت�»ُعضِو� نامِی�َعصِر�تیمور
َهیَئِت�علمِی�دانشگاِه�تهران«�است�در�همین�َعصِر�َزّریِن�خودمان!!

خــالق�پژوهــِی�عرفانــِی�آقاِی�دکتــر�َیحیٰی�
َ
کتــاِب�ُمســَتطاِب��أ حاِصــل،�

ْ
ال

ه�واعِظ� �الــــّرِسالة�الَعلّیَ عات�و�ُمنَتَخباتی�اســت�از کبیر،�در�بخشــی،�ُمَقّطَ
که�با�بیاناِت�یک�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�دانشگاِه�تهران«� کاِشفِی�سبزواری�

5 . بــه گواهــِی نمایــۀ أعــاِم کتــاب )ص 566(، نــاِم آن َمرحــوم را، آقــاِی کبیــر، ُجــز در همیــن مقــام 
َنُبرده اند!... الُبد الزم نبوده است!!!

نــاِم�کتــاِب�شناخته�شــدۀ�واعِظ�کاشــفِی�ســبزواری�که�آقاِی�دکتــر�َیحیٰی�
ة��اســت،��1نه�  سالة الَعلّیَ گردیده�اند،�الــــّرِ کبیر،�مّدعِی��»شــرح و تحقیِق«�آن�
کــه�بــر�روِی�ِجلد�و�صفحۀ�عنــوان�و�حّتــٰی�در�خوِد�کتاب� رســالة العلیــه -�

)ص�13(�نوشته�اند.2

�َمفاِخِر� ه ِی�واعِظ�کاشــفِی�ســبزواری را،�ســالها�پیش�یکی�از سالة الَعلّیَ الــــّرِ
ل الّدیِن  دَجال �أخیر،�شــادروان�اســتاد�دکتر�َســّیِ عصاِر

َ
�أ حوزه�و�دانشــگاه�در

ْیه�-،�3به�َطرزی�َبراَزنده�و�شــاَینده�
َ
رَمــوی -�ِرْضــواُن�اهلِل�َتعالٰی�َعل

ُ
ِث ا ُمَحــّدِ

به�چاپ�رسانید.�4

خــالق�پژوهــِی�عرفانــِی�خویــش،�
َ
��أ کبیــر،�در ایَنــک،�آقــاِی�دکتــر�یحیــٰی�

کاشــفی�را�بــه�قــوِل�خودشــان،��»شــرح و تحقیــق«� کتــاِب�واعــِظ� همیــن�
کرده�اند؟!...�خودشان�هیچ�توضیِح�روشنی� کرده�اند....�یعنی�دقیًقا�چه�
�خــود�را� کاِر نمی�ِدَهنــد....�در�مقّدمــه�)ص�9-�13(،�نــه�تنهــا�چیســتِی�
�تنها� �یــادی�از کــه�بــه�معّرفِی�کاِشــفی�نیــز�نپرداخته�و إیضــاح�نفرموده�انــد،�
ه�وی�هم�نکرده�انــد!�)گوئیا�اینها�را� چــاِپ�عاِلمانــۀ�ُمَتداَوِل�الــــّرِسالة�الَعلّیَ

الزم�ندیده�اند!!(.

ُطرفه�آن�است�که�تألیِف�َبدیِع�آقاِی�دکتر�یحیٰی�کبیر،�نمایه�هائی�تفصیلی�
عــالم،�نمایــۀ�اصطالحــات�و�

َ
دارد:�نمایــۀ�آیــات،�نمایــۀ�ِروایــات،�نمایــۀ�أ

شــعار�)صــص��527-�600(؛�ولــی�ابتدائی�ترین�نمایه�
َ
موضوعــات،�نمایۀ�أ

که��فهرســِت منابع و مآخذ�باشــد�ندارد�و�لذا�حّتٰی�در�ُچنان�جائی�هم،� را�
ْیه-�

َ
ث�-ِرضواُن�اهلِل�تعالٰی��َعل ه�چاِپ�مرحوِم�استاد�ُمَحّدِ �الــّرِسالة�الَعلّیَ از

سخنی�نرفته�است!!

کــه�در�ضمــِن�َبیاناِت� آقــاِی�دکتــر�َیحیــٰی�کبیــر،�یــک�جــا�)ص�308(�هم�
�قــوِل�»محــدث�ســیدجالل�الدین� �بــاِب�ِروایتــی�از خویــش،�ســخنی�را�در
حســینی�ارمــوی«�)بــه�همین�تعبیر!(�آورده�اســت،�نه�تنها�هیــچ�نیازی�به�

ــة  فــی األحادیــِث الّنبوّیــة« اســت کــه واِعِظ کاِشــفی  سالة الَعلّیَ یخــِت کامل تــر و دقیق تــِر آن، »الــــّرِ 1 . ر
کرده. یش َدرج  کتاِب خو بروشنی در خطبۀ 

قین و َتکراِر جامع�المقّدماتاند، نیک 
ْ
کاِر تل که پیوسته در  بَجْدخوان، 

َ
مانی چون مِن أ

ْ
2. طالِب ِعل

ــة« - که موصوف و صفت  سالة الَعلّیَ می داَننــد که چه مایه ناَهمســانی و َتفاُوت هســت میاِن »الــــّرِ
ِل « ناچیز!، در 

َ
یه اســت -؛ و با همین یــک »ا

َ
اســت - و »رســالة العلیــه« - که ُمضــاف و ُمضاٌف ِإل

گفتار دگرگون می شود! کار و ُمفاِد  ُچنین جای ها، چه اندازه حساِب 
خالق�پژوهِی�

َ
کتاِب ُمستطاِب أ یش بر  کبیر در آغاِز مقّدمۀ خو که آقاِی دکتر یحیٰی  شگفت آن است 

عرفانی�هم )ص 9(، وقتی خواسته اند ناِم کامِل کتاِب کاِشفِی سبزواری را ُمْنَدِرج سازند، به جاِی 
رده اند: »الــــرسالة العلیه  فی احادیث  ة  فی األحادیــِث الّنبوّیة«، آو یخــِت َصحیِح »الــــّرِسالة الَعلّیَ ر

ِط دستوری دارد!!!
َ
که باز َغل النبویة«!! 

ۀ آینۀ�میراث، س 2، ش 1و 2، ص  ّ
ث، سالها پیش، جاِی دیگر )مجل 3. دربارۀ شادروان استاد ُمَحّدِ

م َفرســوده ام ؛ 
َ
ع ( ِبَشــْرْح َتر َقل گِر�میراِث�َتَشــّیُ ِث�ُارَموی،�ِإحیا 73 - 83 / تحِت عنواِن: مرحوِم�ُمَحّدِ

گفت و نوشت. و َصد الَبّته َبس بیش از اینها باید 
رَموی نخستیْن بار به ساِل 1344 هـ. ش انتشار یافت، و به ساِل 

ُ
ِث ا 4. تصحیِح شادروان استاد ُمَحّدِ

کر بازمی گردد،  ِ
ّ

خیرالذ
َ
ُبردهاِی ما بدین تصحیح، به همین باْزچاِپ أ 1362 هـ. ش باْزچاپ ُشد. باز

کتاْبشناختی: با این مشّخصاِت 
ســالة�العلّیــة�فــی�األحادیــث�الّنبوّیة )شــرِح چهــل حدیِث َنَبــوی(، کمال الّدین ُحَســیِن کاِشــفِی  الّرِ
ث(، چ: 2، تهران:  دَجال الّدیِن ُحَسینِی ُارَموی )ُمَحّدِ بیهقِی سبزواری، به َتصحیح و َتعلیِق: َسّیِ

مرکِز انتشاراِت ِعلمی و فرهنگی، 1362 هـ. ش.

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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ص�61،�ح�1:�نوشــته�اند:�»دیوان�انوری،�ابیات�بخشــی�از�قصیدۀ�طوالنی�
اوست«.

�تعبیر�اســت؟!�� نَوری�ُپر�اســت�از�»قصیــدۀ�طوالنی«.�این�چه�طرِز
َ
�دیــواِن�أ

ــب�نُکنید!�تقصیــر�از�مرحوِم� یــاده�تعّجُ چــرا�نشــانِی�ُدُرســت�نداده�اند؟!�ز
ث�اســت�که�نوشــته:�»اشــعار�در�دیوان�انوری�ضمن�قصیدۀ� ُاســتاد�ُمَحّدِ

مطولی�موجود�است«��)چاِپ�محّدث،�ص�11(.

�بازنویسِی�عبارِت�او،�کمی�بی�َسلیقگی�و�اندکی� آقاِی�دکتر�یحیٰی�کبیر�در
�به�ِإرجاع�ندارد!!�...� که�الُبد�نیاز کرده�اند!�همین!�بازنویســی�هم� کْم�دّقتی�

دارد؟!!!

ص�65،�ح�1:�آقــاِی�دکتــر�یحیــٰی�کبیر�حّتٰی�نشــانِی�آیه�را،�به�جاِی�شــیوۀ��
کــه� کــه�بــا�ذکــِر�شــمارۀ�آن�َقریــن�اســت�)یعنــی�همــان�شــیوه�ای� امروزیــن�
خودشــان�هــم�غالًبــا�در�دیگــر�جایها�به�آن�عمــل�کرده�اند(،�به�شــیوۀ ُقَدما�
ــْت�واضح�

ّ
نوشــته�اند:�»قســمتی�از�آخریــن�آیــۀ�ســورۀ�مجادلــه«.�چــرا؟�عل

ث�نوشته�بوده�است:�»قسمتی�از�آخرین� اســت!�چه،�مرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
ث،�ص�12(. آیۀ�سورۀ�مبارکۀ�مجادله�است«.�)چاِپ�ُمَحّدِ

ث�)ص�13(� ص�68،�ح�1:�ایــن�حاشــیه�را�نیــز�از�حاشــیۀ�چــاِپ�ُمَحــّدِ
َکِلَمه�و�افزایِش�یک�غلِط�ُحروْفنگاشتی! ِانِتحال�فرموده�اند،�با�تغییِر�یک�

ث�)ص�44(�برداشته�اند. ص�138،�ح�1:�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ

ث�)ص� �از�حاشــیۀ�چــاِپ�ُمَحّدِ ص�139،�ح��2و�3:�ایــن�دو�حاشــیۀ�دراز
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
�45و�46(�أ

ث�)ص� ص�150،�ح�1:�نشانِی�بیتهاِی�مثنوی�را�هم�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ
�ِانِتحــال�فرموده�انــد�)و�از�همیــن�روی�نیز�به�یــک�ُچنان�چاِپ� خــذ�و

َ
54(�أ

کرده�اند(. غیِرُمَتداَوِل�مثنوی�ِإرجاع�

خذ�و�تقطیعی�اســت�از�حاشــیۀ�چاِپ�شــادروان�اســتاد�
َ
ص�159،�ح�4:�أ

ِث�ُارَموی�)ص�60(. ُمَحّدِ

ِث� خــذ�و�ِانِتحالــی�اســت�از�حاشــیۀ�چــاِپ�زنــده�یــاد�ُمَحّدِ
َ
ص�169،�ح�1:�أ

بی�ندارد�اگر�در�آن�به�جاِی�ِإرجاع�به�چاِپ  ُارَموی�)ص�68(؛�و�لذا�جاِی�َتَعّجُ
ُحروفِی شرِح میُبدی�که�مرکِز�نشِر�میراِث�مکتوب�در�عصِر�ما�چاپ�و�بازچاپ�
کــرده�اســت،�بــه�چاِپ ســنگِی�1285 هـ. ق�ِإرجاع�می�شــود�که�در�دســترِس�

ِث�ُارَموی�همان�بوده�است! دجالل�الّدیِن�ُمَحّدِ �امثاِل�مرحوِم�استاد�َسّیِ

ِث�ُارَمــوی� خــذ�و�تقطیعــی�اســت�از�حاشــیۀ�چــاِپ�ُمَحــّدِ
َ
ص�190،�ح�1:�أ

ث،�به� )ص�73(،�با�َقدری�َتغلیط�و�َتحریف.�ضمًنا�مرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
کبیر� کرده�اســت،�ولی�آقــاِی�دکتر�یحیٰی� �این�باب�تصریح� مأخــِذ�خود�در

صلی�هم�ندیده�اند.
َ
زومی�در�ذکِر�ناِم�منبِع�أ

ُ
ل

جزاِی�
َ
�فاصِل�روشــنی�میــاِن�أ کثِر�موارد�نیز�حّدِ �أ َمخلــوط�شــده�اســت�و�در

کــه�می�خواســته�اند�خواننــده� ایــن�َمخلــوط�گذاشــته�َنُشــده!�...�پنــداری�
گاهیهاِی�َسبْک�شــناختی�خود�را�ِمَحک�بَزَند�و�ِذهِن� میزاِن�هوشــیاری�و�آ
خویــش�را�بیازماَیــد�و�ببیَند�که�در�کدام�موارد�می�تواند�َنثِر�َعصِر�تیموری�را�

�َنثِر�َنسِل�ُجمهوری�باز�شناسد! از

خــالق�پژوهــِی�عرفانــی،�در�بخــِش�دیگر�هــم،��تجدیِد�ُحروفنــگارِی�متِن�
َ
أ

کِر�آن،�وانگهی�
ّ

�روِی�تصحیِح�سابق�و�ســابق�الذ کاِشــفی�اســت،�از کتاِب�
فاِت�نابجا�و�َتباهی�ها�و�بی�ُمباالتی�هاِی�فراوان!! با�َتحریفاِت�ُرسوا�و�تصّرُ

َغمۀ�ِإفادات�و�ِإفاضات!!�هرچه�باشــد،�»شــرح و 
ْ
�بــه�هــر�روی،�ناِم�این�ُمل و

ُکَهن�نیست!...�هست؟!! تحقیِق«�یک�متِن�

کْی درازَدستی؟! ... تا 
خالق�پژوهِی�عرفانِی�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر�این�اســت�

َ
غــَرِب�َغراِئــِب�أ

َ
�أ از

�کتاِب�کاِشفی،� ��امیِن�َنّصِ که�َجناِب�ایشان،�نه�تنها�خود�را�به�َنقِل�کامل�و
بخواهی،�متن�را�به�قوِل�خودشــان:�»شرح 

ْ
َزم�نمی�فرمایند،�و�به�شــیوۀ�ِدل

ْ
ُمل

�واقع،�هرجا�ِدِلشــان�می�خواهد�و�مْیلشــان� و تحقیــق«�)؟!!(�می�کننــد�و�در
ْعنی:�کاِشفِی�سبزواری�-�می�َپَرند!،�

َ
ِف�فقید�-�أ

ّ
می�َکَشد،�میاِن�حرِف�مؤل

کاشــفِی�َمرحوم�-�یعنی:�شــادروان�ُاســتاد� ه� با�طابِع�َخدوِم�الــــّرِسالة�الَعلّیَ
کرده،�حواشــی�و�تعلیقاِت� ث�-�نیز�بیش�ازاندازه�ِإحســاِس یگانگی� ُمَحّدِ
فاضالنــۀ�مرحــوِم�ُمَحــّدِث�ُارَمــوی��را،�ِعنــَد�الحاَجــة�و�َغیــِر�الحاَجة!،�بی�
صلــی!!،�در�

َ
�بــدوِن یادکــردی از نویســندۀ أ هیــچ�تعــاُرف�و�روَدربایســتی!�و

تألیــِف�ُمنیــِف�ِإّدعائِی�خویــش�إْقحام�می�فرمایند!�و�تمامــِی�ِإرجاعات�و�
�آن�را�به یکباره می اوباَرند!� �ُمنَدِرج�در �هاِی�ُپرشماِر

ْ
َتطبیقات�و�نقِل�قول

از�َقضا،�و�با�آنکه�ایشــان�به�شــیوۀ�َمعهوِد�ُعموِم�ِاْنِتحالگران،�نامی�از�مأخِذ�
خویش�و�صاحِب�ســخن�نمی�آوَرد،�غالِب�این�نوشــته�هاِی�به�تاراج�رفته،�
کــه�َتماُیْزِنهــادن�میاِن�آنهــا�و�دیگر�حواشــی�و� نشــانی�روشــن�بــا�خــود�دارد�

کتاب�را�آسان�می�سازد!!� مطالِب�

کبیر�به�تحقیقاِت�َدقیق�و�بیاناِت�َعمیق� کتاِب�آقاِی� هر�وقت�در�حواشِی�
ِی�این�»شــرح و تحقیق«�!!�بازخــوردم،�آن�را�با�

ّ
کل و�متفــاوت�بــا�جَهتگیرِی�

که:�آری!�ماِل آن َمرحوم  کردم�و�روشــن�ُشد� ِث�ُارَموی�مقایســه� چاِپ�ُمَحّدِ
گردیده!!! که چپاول  است 

ــح�)و�بی�ِاســِتقصاِی�تــام(،�به�ِانِتحــاِل�آنها�
ُ
�راِه�َتَصّف کــه�بنــده،�از مــواردی�

کاِشــفی�)که�با�ِإســقاْط�ها�و� ِح�رســالۀ� صِل�َمتِن ُمَصّحَ
َ
بازخورده�ام،�ِســواِی�أ

ِث�ُارَموی� �َمتیِن�مَحــّدِ کاِر تحریْف�هائــی�چنــد،�و�-�البّتــه�-�بی�ِإرجاع�بــه�
گردیده�است(�اینهاست: ِانِتحال�

�این�حاشــیۀ�توضیحی�به�َهمراِه�شــاِهدش،�با�مختصر� ُکّلِ ص�31،�ح�2:�
گردیده�است. ث�)ص�6(�ِانِتحال� فی،�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ تصّرُ

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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َمرحوم!�و�البّته�افزایِش�غلِط�چاپی!

�ِانِتحــال�اســت�از�حاشــیۀ�همان�َمرحــوم�بر�همان� خــذ�و
َ
ص�299،�ح�3:�أ

کاِشفی�)ص�142(. کتاِب� چاِپ��

ص�306،�ح��1و��2و�3:�هر�سه�حاشیه�و�همۀ�این�تدقیْق�ها�و�تحقیْق�ها�و�
اّدعاِی�ُمراَجَعه�به�ُنَســخ،�ُجز�رونویسِی�حاشیه�هاِی�سه�گانۀ��مرحوِم�استاد�

ِث�ُارَموی�بر�چاِپ��خویش�)ص��149و�150(�نیست!! ُمَحّدِ

ِث�ُارَموی�است�در�همان� ص�308،�ح�1:�ِانِتحاِل�حاشــیۀ�شــادروان�ُمَحّدِ
چاپ�)ص�152(.

ص�327،�ح��1:�ِانِتحــال�حاشــیۀ�همــان�َمرحــوم�اســت�در�همــان�چــاپ�
)ص�159(.

ص�333،�ح���1و�3:�هــر�دو�مــورد،�ِانِتحــال�حاشــیه�هاِی�همــان�َمرحــوم�
ِر� اســت�در�همــان�چاپ�)ص�160(،�البّته�با�افزایِش�یــک�غلِط�چاپِی�ُمَغّیِ

معنٰی!

�ِانِتحالی�است�از�حاشیه�هاِی� خذ�و
َ
ص�335،�ح���1و�2:�هر�دو�حاشیه،�أ

استاِد�َمرحوم�در�همان�چاپ�)ص��161و�162(.

�ِانِتحالی�است�از�حاشیۀ�استاِد�َمرحوم�در�همان� خذ�و
َ
ص�337،�ح��3:�أ
چاپ�)ص�164(.

ث�در�همان� ص�347،�ح��1و�2:�هــردو�حاشــیه،�از�حواشــِی�َمرحــوِم�ُمَحّدِ
چاپ�)ص�169(�ِانِتحال�شده�است.

ث�است�در�همان�چاپ�)ص�170(� ص�348،�ح�1:�حاشیۀ�َمرحوِم�ُمَحّدِ
گردیده! که�با�مشخّصاِت�منبعش�ِانِتحال�

ث�است�در�همان�چاپ�)ص�172(،� ص�350،�ح�1:�حاشیۀ�َمرحوِم�ُمَحّدِ
�ُمَتَشــّرِعانۀ�ذیِل�آن�که�َصد�البّته� که�ِانِتحال�گردیده؛�البّته�با�َحذِف�ایســتاِر

فَتد!
ُ
�ابِن�َعَربی�و�شیفتۀ�عرفاِن�اصطالحی�و...�نمی ا مقبوِل�یک�دوستداِر

ث�اســت�در�همان�چاپ�)ص� ص�360،�ح�1:�بــاز�حاشــیۀ�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ
کــه� �بــا�ِإســقاِط َرمــِز ُنســخه؛�چــرا� کــه�ِانِتحــال�گردیــده؛��امــا�ایــن�بــار �)174
ث،�به�معّرفــِی�منابِع�خود� کبیر،�برِخالِف�مرحــوِم�ُمَحّدِ آقــاِی�دکتر�یحیــٰی�

که�معّرفی�نشده، َرمز�هم�ندارد! بع،�چیزی� نپرداخته�اند،�و�بالّطَ

ث�اســت�در�همان� ص�362،�ح�2:�ایــن�هم�حاشــیۀ�َمرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
گردیده. که�-�بااندکی�تلخیص�-�ِانِتحال� چاپ�)ص�176(�

ث�در� ص�370،�ح�3:�ایــن�حاشــیه�هــم،�از�حواشــِی�َمرحــوِم�ُاســتاد�ُمَحّدِ
گردیده�است. همان�چاپ�)ص�183(�ِانِتحال�

ث�در�همان� ص�371،�ح��1و�2:�هــردو�حاشــیه،�از�حواشــِی�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ

خذ�و�تقطیع�و�تحریفی�اســت�از�حاشــیۀ�چاِپ�شادروان�
َ
ص�202،�ح�6:�أ

که�عبــارِت�غیاث�الّلغات�را�بــا�ُجزئّیات�نقل� ِث�ُارَمــوی�)ص�79(� ُمَحــّدِ
�ِانِتحال،� �آقــاِی�دکتــر�یحیٰی�کبیــر،�به�واســطۀ�شــتاْبَزدگی�در کــرده�بــوده؛�و
�قــوِل�صاحــِب�غیاث� »َقصــارت«�را�بــا�»َقّصــار«�درآمیختــه�و�توضیحــی�از

�آن�َبراَئت�می�جوید! غوِی�َفهیمی�از
ُ
که�روِح�هر�ل الّلغات�آورده�اند�

ِث� �ِانِتحال�اســت�از�حاشــیۀ�چاِپ�زنده�یــاد�ُمَحّدِ خــذ�و
َ
ص�204،�ح�3:�أ

ُارَموی�)ص�80(.

خــذ�و�َتحریفــی�اســت�از�دو�حاشــیۀ�چــاِپ�مرحــوِم�
َ
ص�205،�ح��1و�2:�أ

که�آقاِی�دکتر�یحیٰی� ه�است� ِث�ُارَموی�)ص�81(.�بسیار�جالِب�توّجُ ُمَحّدِ
ث�را�نیــز�که�غیــاث�الّلغات�بوده�باشــد،�از� کبیــر،�نــاِم�منبــِع�مرحــوِم�ُمَحّدِ
�را�نزدیک�فرموده�و�با�ِإســقاِط�دو�واِســطه،�یکَســره�به� م�انداخته�و�راِه�دور

َ
َقل

منابِع صاحِب  غیاث الّلغات،�یعنی:�لطایف�و�منتخب�و�کشف،�ِإرجاع�
�ُبن�خبر�دارند�که�مقصــود�از�لطایف�و�منتخب�و� فرموده�انــد!�آیــا�ایشــان�از
که� کتابهاســت؟!�به�َهر�روی،�ناِم�این�ِإســقاِط�َوسائط�و...� کشــف،�کدام�

هِل�َفن،�»َتْدلیس«�است!
َ
گردیده�اند،�در�اصطالِح�أ ایشان�مرتکب�

ِث�ُارَموی�)ص� �ِانِتحال�است�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ خذ�و
َ
ص�207،�ح�1:�أ

84(،�با�یک�َتغلیِط�ِإْبهام�انگیز!

ِث�ُارَموی�)ص� �ِانِتحال�است�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ خذ�و
َ
ص�209،�ح�1:�أ

87(،�با�تلخیصی�ُجزئی.

ِث� خــذ�و�ِانِتحــال�اســت�از�حاشــیۀ�مرحــوِم�ُاســتاد�ُمَحــّدِ
َ
ص�223،�ح�2:�أ

ُارَموی�بر�چاِپ��خویش�)ص�100(�با�تلخیصی�ُجزئی�و�یک�تحریِف�نابجا.

�ِانِتحالــی�اســت�از�دو�حاشــیۀ�مرحــوِم�اســتاد� خــذ�و
َ
ص�230،�ح��1و�2:�أ

ِث�ُارَموی�در�همان�چاپ��)ص�103(،�با�تصّرفی�اندک. ُمَحّدِ

�ِانِتحالــی�اســت�از�حاشــیۀ�مرحوِم�اســتاد� خــذ�و
َ
ص�265،�ح�1:�بــاز�هــم�أ

ِث�ُارَموی�بر�چاِپ��خویش�)ص�121(. ُمَحّدِ

ِث�ُارَموی� �ِانِتحالی�اســت�از�حاشــیۀ�مرحوِم�ُمَحّدِ خذ�و
َ
ص�277،�ح�2:�أ

�پایاِن�آن! َکِلَمۀ�ُدَرْربار�در در�همان�چاپ��)ص�130(،�با�افزایِش�چند�

�ِانِتحالی�اســت�از�حاشــیۀ�همان�َمرحوم�در�همان� خذ�و
َ
ص�279،�ح�1:�أ

چــاپ��)ص�132(،�بــا�تحریــف�و�َشــناَعت�و�َقباَحِت�آن،�وقتــی�معلوْم�تر�
ِث�ُارَمــوی،�بــه� کــه�َمرحــوِم�ُاســتاد�ُمَحــّدِ کــه�بدانیــد�حّتــٰی�آنجــا� می�شــود�
�آقاِی� �َنَظــِر�شــخصی�می�َپــردازد�و�می�نویَســد:�»نگارنده گوید«،�بــاز ِإظهــاِر
ِث�فقید�و�چونان� �ُمَحــّدِ دکتــر�َیحیــٰی�کبیر،�آن�ســخن�را�بــدوِن�َنقِل�قول�از

فرمایشی�از�خودشان�ِانِتحال�می�فرمایند!

�ِانِتحالی�اســت�از�حاشــیۀ�ُاســتاِد�زنده�یاد� خذ�و
َ
ص�297،�ح�5:�بــاز�هــم�أ

عاِت�آن� ِث�ُارَمــوی�بر�چاِپ��خویــش�)ص�140(،�با�چپاوِل�همــۀ�َتَتّبُ ُمَحــّدِ

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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�ِانِتحال�اســت�از�حاشــیۀ�چــاِپ�َمرحوِم� خــذ�و
َ
ص�386،�ح�2:�بــاز�هــم��أ

ِث�ُارَموی�)ص��202(. ُمَحّدِ

�ِانِتحال�است�از�حواشِی� خذ�و
َ
ص�387،�ح��1و��2و�3:�هر�ســه�حاشــیه،�أ

و�204(.� بــر�چــاِپ�خویــش�)ص��203 ُارَمــوی� ِث� ُمَحــّدِ زنده�یــاد� اســتاِد�
ناشــیانگِی این ســرقت،�آن�گاه�آفتابی�تر�می�شود�که�می�بینیم�وقتی�َمرحوِم�
�طالِب�وطواط�ِإرجاع�می�ِدَهد�و�می�نویسد:� ُکّلِ ِث�ُارَموی�به�َمطلوب� ُمَحّدِ
»چاپ مصحح به تصحیح نگارنده«،�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر�هم�به�همان�
-�بنویسد:�

ً
چاپ�و�همان�صفحه�ِإرجاع�می�ِدَهد،�ولی�به�جاِی�آنکه�-مثال

ِث�ُارَمــوی«،�او�هم�می�نویســد:�»چاپ مصحــح به تصحیح  »چــاِپ�ُمَحــّدِ
ِث�ُارَموی«� نگارنده«.�پنداری�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر�براستی�خود�را�»ُمَحّدِ
�طالِب�وطــواط«�را�هم�چاپ� ُکّلِ می�پنــدارد!!�یــا�َخیال�می�کند�»َمطلــوب�
ِث�ُارَموی�از� ِح�ُمَحــّدِ کرده�اســت.�مبادا�قصد�داشــته�باشــد�ِروایــِت�ُمَصّحَ

ُکَند؟! �طالِب�وطواط�را�هم�ِانِتحال� ُکّلِ َمطلوب�

ث�)ص�204(. خذ�و�ِانِتحال�است�از�حاشیۀ�چاِپ�ُمَحّدِ
َ
ص�388،�ح�1:�أ

�ِانِتحال�اســت�از�حواشِی� خذ�و
َ
ص�393،�ح��1و��2و�3:�هر�ســه�حاشــیه،�أ

ث�بر�چاِپ�خویش�)ص�210(؛�با�افزایِش�ســه�ســطر�و�ِذکِر�دو� اســتاد�ُمَحّدِ
ُکجا�راجع�است!� که�هیچ�معلوم�نیست�به� شمارۀ�صفحه�

چــاپ�)ص�183(�ِانِتحال�گردیده�اســت؛�البّتــه�با�افزایِش�غلِط�چاپی!�و�
�ها�و�این�

ْ
ِط�نابجاِی�حاشیۀ�توضیحی�با�نسخه�َبَدل

ْ
همُچنین�افزایِش�َخل

یعنی:�ابتذال�حّتٰی در ِانِتحال!!!

ِث� ص�372،�ح��2و�3:�باز�هردو�حاشــیه�از�حواشــِی�َمرحوِم�ُاســتاد�ُمَحّدِ
گردیده�است. ُارَموی�در�همان�چاپ�)ص�185(�ِانِتحال�

ص�374،�ح��2و��3و��4و�5:�هر�چهار�حاشــیه،�از�حواشــِی�َمرحوِم�اســتاد�
ث�ِانِتحــال�ُشــده�اســت،�از�همــان�چــاپ�)ص�187(؛�بــا�تبدیــِل� ُمَحــّدِ

»بــدرود کردن«�به�»به درود کردن«�6و�اندکی�تحریِف�دیگر!

ث�در� ص�378،�ح��2و�3:�باز�هردو�حاشــیه،�از�حواشــِی�شــادروان�ُمَحّدِ
همان�چاپ�)ص��192و�193(�ِانِتحال�گردیده�است؛�البّته�با�َنداَنْمکارِی 
�ُنســخه� ث�دربارۀ�یکی�از �ُربایــِش�توضیحی�که�اســتاد�ُمَحّدِ عــاده�و

ْ
فــوَق ال

می�کرده�است�و�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر،�بدوِن�
َ
�هاِی�چاِپ�خویش�َقل

ْ
َبَدل

ُکناد� داشــتِن�آن�ُنســخه�َبــَدل،�آن�را�ِانِتحــال�فرموده�اند!�خداونــد�َرحَمت�
گفته�بود:�...�آِخر�آقا�اعتقادی�به�َرْبط ندارند!!� که� کسی�را�

ث�در�همان�چاپ�)ص� ص�379،�ح��1:�این�هم،�از�حواشِی�استاد�ُمَحّدِ
گردیده�است؛�بااندکی�ِإسقاط. 194(�ِانِتحال�

ث� ص�380،�ح�2:�حاشــیۀ�یکی�از�ُنسخه�هاِی�مورِد�استفادۀ�استاد�ُمَحّدِ
که�بی�ِذکِر�مأخذ�و�با�افزایِش�پاره�ای� )همان�چاپ،��ص�195(�بوده�است�

گردیده�است. �ِانِتحال� َبدخوانیها�باز

ث�در�همــان� ص�382،�ح�1:�ایــن�هــم،�از�حواشــِی�َمرحــوِم�اســتاد�ُمَحــّدِ
گردیده�است. چاپ�)ص�198(�ِانِتحال�

ث�)ص�198(� �هاِی�چاِپ�استاد�ُمَحّدِ
ْ

ص�382،�ح�2:�این،�از�ُنسخه�َبَدل
بوده�ُشــده،�و�ثانًیا،�با�ِإســقاِط�رمِز�ُنســخه�به�یک�حاشــیۀ� ،�ُر

ً
ال ّوَ

َ
که�أ اســت�

توضیحــی�َبــَدل�گردیــده�اســت.�نــوآوری�را�مــی�بینیــد؟!...�»پیکرگردانِی 
ساطیری«�که�می�گویند�همین�است.�شما�بفرمائید:�یک�نوآورِی�ِعرفانی!

َ
أ

ث�در� ص�383،�ح��1و�2:�هر�دو�حاشیه،�از�حواشِی�شادروان�ُاستاد�ُمَحّدِ
گردیده�است؛�ولی�در�حاشیۀ�أّول،� همان�چاپ�)ص��199و�200(�ِانِتحال�
ی�

ّ
کــر،�بُکل ِ

ّ
ه�به�»َرْبِط«�ســابق�الذ بــه�واســطۀ�َتقطیِع�ناُمناِســب�و�عــدِم�توّجُ

عبارت�بی�َمعنٰی�شده�است!

ِث� �ِانِتحال�است�از�حاشیۀ�چاِپ�ُاستاد�ُمَحّدِ خذ�و
َ
�أ ص�385،�ح�1:�باز

ُارَموی�)ص�201(.

که تجدیِد ُحروفنگاری و باْزَنشر می گردد،  کتابهائی  یراستارانه! خاّصه در  6 . ُچنین »َشُدُرسنا«هاِی و
حّتٰی در غیِر موارِد ِانِتحالی  هم  فراوان است.

کاِر دقیــق و َخطیــِر ویراســتاری، در َحــّدِ َســِرهم و ُجدانویســی هاِی  گفتــه بــود: در عصــِر مــا،  َظریفــی 
گر  گرفته، »بـ« و »میـ« ُجدا می کنند، حّتٰی ا م به دســت 

َ
ل یافته اســت و ِعّده ای َقل بخشــنامه ای َتَنّزُ

»میـ«ِی » َمْیدان« و »بـ«ِی »َبکاَرت« باشد!!! 

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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ص�414،�ح�1و��2و��3و�5:�هــر�چهــار�حاشــیه،�از�حواشــِی�َمرحــوِم�اســتاد�
ث�ِانِتحال�ُشده�است،�از�همان�چاپ�)ص��236و�237(؛�البّته�با� ُمَحّدِ
ِط�ُنسخه�َبَدل�با�َحواشی!�به�نحوی�که�

ْ
َقدری�ِإسقاط�و�نیز�ناشیگری�و�َخل

کبیر،�همان�ِإشکاِل�َمعهوِد� در�بعِض�َحواشِی�چهارگانۀ�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�
هِل�خــّط�و�َرْبط،�

َ
�َنَظــر�أ ْبــط«�پدیدار�امــده�اســت؛�ِفقدانــی�که�در ِفقــداِن�»َر

�َخْبِط�ِانِتحالگر�َپرده�برمی�گیرد! �از سخت�خودنمائی�می�ُکَند�و

ص�415،�ح�1و��2و��3و�4:�بــاز�هــر�چهــار�حاشــیه،�از�حواشــِی�مرحــوِم�
ِث�ُارَموی�ِانِتحال�ُشده�است،�از�همان�چاپ�)ص��237و�238(. ُمَحّدِ

ص�416،�ح�1:�ایــن�هــم�از�حواشــِی�همــان�َمرحــوم�بــر�همــان�چــاپ�)ص�
�ِانِتحال�ُشده�است. خذ�و

َ
239(�أ

ث� ص�417،�ح�1و�2:�هــر�دو�از�حاشــیه�هاِی�چــاِپ�َمرحــوِم�اســتاد�ُمَحــّدِ
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
که�أ )ص�240(�است�

ص�418،�ح�1:�این�یادداشِت�َمغلوط�و�بی�َسروَتْه،�از�حواشِی�همان�َمرحوم�
خذ�و�ِانِتحال�ُشــده�اســت.�

َ
بر�همان�چاپ�)ص�242(�به�طرزی�ناشــیانه�أ

عبــارِت�َنقــِل�قــول�را�آورده�انــد،�ولی�خوِد�قــوِل�َمنقول�را�حــذف�فرموده�اند!�
گردیده� »فرهاد�میرزا�معتمد�الدولة«�به�»فرجاد�میرزا�معتمد�الدول«�تبدیل�
ث� �گفت�و�گوِی�َمرحوِم�ُمَحّدِ است!�واژۀ�»العذل«�)به�ذال(�که�از�ُبن�محوِر
بوده�است،�به�»العدل«�)به�دال(�َبَدل�ُشده�-�هم�در�متن�و�هم�در�حاشیه�
ِث�ُارَموی،� که�وقتــی�مرحــوِم�ُمَحــّدِ �اینهــا�همــه،�آن�اســت� -!�عجیب�تــر�از
�ایــن�تصحیــِح�قیاســی�را�به�خــود�-�با�تعبیــِر�»نگارنده«�-� ابتــکار�و�افتخــاِر

ُکَند!� کار�را�می� کبیر�نیز�همین� نسبت�می�ِدَهد،�آقاِی�دکتر�یحیٰی�

َثر؟!
َ
َثر�است�یا�ِانِتحاِل�صاحِب أ

َ
راستی،�این�ِانِتحاِل�أ

ِث�ُارَموی� ص�419،�ح1:�این�نیز�از�حاشیه�هاِی�چاِپ�َمرحوِم�استاد�ُمَحّدِ
خالق�پژوهِی�عرفانی�

َ
کتاِب�ُمســتطاِب��أ که�صاحِب� )ص�243(�اســت�

�ِانِتحال�فرموده�اند. خذ�و
َ
أ

ث�)ص�244(� ص�420،�ح�1و�2:�هر�دو�از�حاشیه�هاِی�چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ
که�با� گردیده؛�و�البّته�مورِد�ُدُوم،�ُنسخه�َبَدل�بوده� �ِانِتحال� خذ�و

َ
که�أ است�

ِإســقاِط�َرمِز�آن،�به�حاشیه�ای�ناُمناِســب�و�بی�ارتباط�َبَدل�ُشده�است!�باز�
ساطیری«�است؟!

َ
هم�»پیکرگردانِی أ

�نیــز�از�حاشــیه�هاِی�چــاِپ�َمرحــوِم�اســتاد� ص�421،�ح�1و�2:�ایــن�هــر�دو
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
ث�)ص�245(�أ ُمَحّدِ

ص�424،�ح1:�ایــن�حاشــیه�هــم�از�حاشــیه�هاِی�چــاِپ�َمرحــوِم�اســتاد�
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
ث�)ص�249(�أ ُمَحّدِ

ص�425،�ح1:�ایــن�حاشــیه�هم�از�حاشــیه�هاِی�چاِپ�همــان�َمرحوم�)ص�
خذ�و�ِانِتحال�گردیده�است،�با�تبدیِل�غیاث�الّلغات�به�غیاث�الّلغه!�

َ
250(�أ

�ِانِتحــال�اســت�از�حاشــیۀ�چــاِپ�شــادروان� خــذ�و
َ
�أ ص�397،�ح�2:�بــاز

ث�)ص�216(. ُمَحّدِ

�ِانِتحال� خذ�و
َ
ث�)ص�220(�أ ص�401،�ح�1:�از�حاشیۀ�چاِپ�مرحوِم�ُمَحّدِ

ُشده�است.

ث�بــر�چــاِپ� ص�403،�ح��1و�2:�هــر�دو�حاشــیه،�از�حواشــِی�اســتاد�ُمَحــّدِ
�ِانِتحال�ُشده�است؛�آن�هم�با�تحریف�و� خذ�و

َ
خویش�)ص��222و�223(�أ

ث�در�بخِش�سرقْت�شده! ناشیگری�و�درآمیختِن�ُنسخه�َبَدِل�چاِپ�ُمَحّدِ

ث�بر�همان� ص�404،�ح��2و�3:�هر�دو�حاشــیه،�از�حواشــِی�شادروان�ُمَحّدِ
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
چاپ�)ص��223و�224(�أ

خــذ�و�
َ
ث�)ص�225(�أ ص�405،�ح�3:�از�حاشــیۀ�چــاِپ�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ

ِط�ُنســخه�َبَدل�
ْ
ِانِتحال�ُشــده�اســت،�با�قدری�َتحریف�و�ناشــیگری�و�َخل

با�توضیحات!

ث�)ص�229(�اســت� ص�408،�ح�2:�حاشــیۀ�چاِپ�َمرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
گردیده. �ِانِتحال� خذ�و

َ
که�أ

ص�409،�ح�2:�این�هم،�حاشیۀ�چاِپ�همان�َمرحوم�)ص�230(�است�که�
�ِانِتحال�فرموده�اند. خذ�و

َ
أ

یْخــدار�)...��986هـــ.�ق.(،�متــِن� ص�410،�ح�1:�همــۀ�ایــن�یادداشــِت�تار
تعلیقه�ای�اســت�که�در�حاشــیۀ�یکی�از�ُنَســِخ�مورِد�اســتفادۀ�َمرحوِم�استاد�
ِث�ُارَمــوی�بــوده�و�آن�َمرحــوم�از�راِه�بصیــرت�و�امانــت،�بــا�یادکــرِد�رمــِز� ُمَحــّدِ
ُنسخه،�در�حواشِی�چاِپ�خود�)ص��230و�231(�َدرج�فرموده�است؛�آن�گاه�
خــالق�پژوهــِی�عرفانــِی�»ُعضِو�َهیَئــِت�علمــِی�)......(«،�بدین�

َ
در�کتــاِب��أ

�ناشــیانه�و�بی�نشــانی،�ُربوده�ُشــده�و�ِانِتحال�گردیده�است!�تو�گوئی�که� َطرِز
خواننــده ای در قــرِن َدُهِم هجری�بر�تألیِف�ُمنیِف�َجنــاِب�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�

کبیر،�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�)......(«،��َتعلیقه نوشته بوده باشد!

ِث� ص�411،�ح�1و�2:�هــر�دو�از�حاشــیه�هاِی�چــاِپ�َمرحــوِم�اســتاد�ُمَحــّدِ
ــی�

َ
طــی�َعل

ْ
کــه�بــا�ِإســقاطی�نابجــا�و�َخل ُارَمــوی�)ص��232و�233(�اســت�

کبیر،�در�مقاِم�ِانِتحال،� گردیده.�آقاِی�دکتر�َیحیٰی� �ِانِتحال� خذ�و
َ
َعمیــا،�أ

ْ
ال

ث� �هاِی�چاِپ�ُمَحّدِ
ْ

که�ُنســخه�َبَدل آن�اندازه�شــتاْبَزدگی�به�خرج�داده�اند�
خالق�پژوهِی�

َ
�آنکه�خوانندۀ�أ بوده�و�اوبارده�اند!�غافــل�از را�هــم�بــا�ُرموزش�ُر

�آن�آشنا�نفرموده�اند! �ها�و�ُرموِز
ْ

�با�این�ُنسخه�َبَدل
ً

عرفانی�را�قبال

ث�بر�همان� ص�412،�ح��3و�4:�هر�دو�حاشــیه،�از�حواشــِی�شادروان�ُمَحّدِ
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
چاپ�)ص��233و�234(�أ

ص�413،�ح�3:�ایــن�هــم،�از�حواشــِی�همــان�َمرحوم�بــر�همان�چاپ�)ص�
�ِانِتحال�ُشده�است. خذ�و

َ
235(،�با�ِإسقاطی�نابجا،�أ

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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�از�حواشِی�چاِپ� کوتاه�و�ساده�ای�است،�ولی�باز ص�436،�ح�1:�حاشیۀ�
ث�)ص�263(�ِانِتحال�ُشده�است! همان�َمرحوِم�ُمَحّدِ

ث�)ص� ص�437،�ح��1و�3:�این�دو�حاشیه�را�نیز�از�چاِپ�شادروان�ُمَحّدِ
�265و�266(�ِانِتحال�فرموده�اند.

ص�438،�ح2:�ایــن�هــم،�بــا�َدســتکارِی�مختصــری،�از�حواشــِی�چــاِپ�
گردیده�است. ث�)ص�266(�ِانِتحال� همان�مرحوِم�ُمَحّدِ

ص�439،�ح��1و�2:�ایــن�دو�حاشــیه�را�نیــز�از�همــان�چــاپ�)ص�268(�
ِانِتحال�فرموده�اند،�با�حذِف�بی�جاِی�یک�َهمزه!

ث�)ص�269(� ��از�حواشــِی�چاِپ�َمرحــوِم�ُمَحّدِ ص�441،�ح1:�ایــن�هم�باز
گردیده�است. ِانِتحال�

ص�443،�ح1:�ایــن�را�هــم�از�چــاِپ�همــان�َمرحــوم�)ص�273(�ِانِتحــال�
فرموده�اند.

ص�444،�ح��1و�3:�این�دو�حاشیه�نیز�از�مطالِب�ُمنَدِرج�در�همان�چاِپ�
خــالق�پژوهِی�

َ
کتــاِب�أ کــه�نویســندۀ� ث�)ص�274(�اســت� َمرحــوِم�ُمَحــّدِ

کرده. عرفانی�ِانِتحال�

َمرحــوم�)ص�276(� از�چــاِپ�همــان� ایــن�حاشــیه�هــم� ص�445،�ح1:�
ِانِتحال�ُشده�است.

ص�446،�ح2:�ایــن�حاشــیه�نیــز،�بــا�تبدیــِل�»الجامــع الصغیــر«�بــه�»جامع 
ِث�ُارَموی�)ص� صغیــر«��)چــرا؟!(،�از�همــان�چاِپ�شــادروان�ُاســتاد�ُمَحــّدِ

بوده�ُشده�است. �277و�278(�ُر

ص�447،�ح1:�ایــن�هــم،�بــا�َدســتکارِی�مختصــری،�از�حواشــِی�چــاِپ�
گردیده�است. ث�)ص�278(�ِانِتحال� َمرحوِم�ُمَحّدِ

ص�448،�ح��1و�2:�ایــن�دو�حاشــیه�را�نیــز�از�همــان�چــاپ�)ص��279و�
280(�ِانِتحال�فرموده�اند.

ص�450،�ح3:�ایــن�هــم،�با�ِإســقاطی�مختصر،�از�حواشــِی�چــاِپ�مرحوِم�
گردیده�است. ث�)ص�282(�ِانِتحال� ُمَحّدِ

بوده� ص�451،�ح1و�2:�ایــن�هــردو،�از�حواشــِی�همان�چــاپ�)ص�283(�ُر
�با�تبدیِل�»الجامع الصغیر«�به�»جامع صغیر«.�چرا؟!(. ُشده�است�)البّته�باز

ِث�ُارَموی� ص�452،�ح1:�ایــن�را�هــم�بــاز،�از�حواشــِی�چاِپ�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ
کرده�اند. )ص�285(�ِانِتحال�

�اینجــا�خــود�را�بــه� کبیــر�در �امــا�از َحــق نبایــد گذشــت!�آقــاِی�دکتــر�َیحیــٰی�
ِث�فقیــد�افزوده�اند.�یعنی� �یــک َضّمه بــر�عبارِت�ُمَحــّدِ زحمتانداختــه�و
ِث�ُارَمــوی�نوشــته�اســت:�»...� کــه�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ �پایــاِن�حاشــیه،�آنجــا� در

ِث�فقید�نوشــته�بوده�اســت:�»نگارنده�در�حواشــی�و� و�َعجیب�تر�آنکه�محّدِ
تعلیقات�نســائم�االســحار�بیاناتی�در�این�باب�از�علما�نقل�کرده�اســت«،�و�
آقــاِی�دکتــر�َیحیٰی�کبیر�نیز�همین�عبارت�را�َتکرار�فرموده�اند!�کتاِب�نســائم�
کرده�اســت�و�همه�دیده�ایم،�ولی� ث�چاپ� االســحار�را�َمرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
آیا�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر�هم�کتاِب�نســائم�االســحار�را�َتصحیح�و�َتحشــَیه�
خالق�پژوهِی�عرفانی،�یک�ســاِرِق 

َ
و�َطبع�فرموده�اند؟!�آیا�نویســندۀ�کتاِب��أ

ْث  علمــی�اســت،�یا�کســی�کــه�-�َنســَتجیُر�ِباهلل!�-�بــه�بیمــارِی�»خــوْد ُمَحّدِ
گردیده�است؟!�باز�می�ُپرسم:�آیا�ایشان�نوشته هاِی�مرحوِم� ِانگاری«!�مبتال�

ث�را�ِانِتحال�می�فرمایند،�یا�خوِد�استاِد�فقید�را؟! ُاستاد�ُمَحّدِ

ث� ص�426،�ح3:�ایــن�حاشــیه�هــم�از�حاشــیه�هاِی�چــاِپ�َمرحــوِم�ُمَحّدِ
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
)ص�252(�أ

ص�427،�ح�1و��2و�3:�ایــن�هر�ســه�حاشــیه�نیز�از�حواشــِی�چــاِپ�َمرحوِم�
�ِانِتحال�ُشده�است. خذ�و

َ
ث�)ص��252و�253(�أ ُمَحّدِ

�ِانِتحــال�گردیده�اســت،�از� خــذ�و
َ
ص�428،�ح�1و�2:�ایــن�دو�حاشــیه�نیــز�أ

حواشِی�چاِپ�همان�َمرحوم�)ص��253و�254(.

ص�429،�ح�1و��3و�4:�باز�هر�ســه�حاشــیه�از�حواشِی�چاِپ�َمرحوِم�استاد�
گردیده�است. �ِانِتحال� خذ�و

َ
ث�)ص��255و�256(�أ ُمَحّدِ

گردیده�است� �ِانِتحال� خذ�و
َ
که�أ گزارِش�ُنسخه�َبَدل�است� ص�430،�ح1:�

ْه�به�آنکــه�خوانندۀ� از�حواشــِی�چــاِپ�همــان�َمرحــوم�)ص�256(؛�بــی�توّجُ
�آنها�آشنا�نفرموده�اند!!� �ُرموِز �با�این�ُنسخه�ها�و

ً
خالق�پژوهِی�عرفانی�را�قبال

َ
أ

ث�باَمعنی� و�ُچنین�گزارشــی،�همان�َقدر�که�در�چاِپ�َمرحوِم�اســتاد�ُمَحّدِ
خالق�پژوهِی�عرفانی�آقــاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر،�بی�َوجه�

َ
کتــاِب��أ � اســت،�در
و�بی�َمعنی�می�افَتد!

ص�431،�ح�1و��3و�5:�بــاز�هــم�هر�ســه�حاشــیه�از�حواشــِی�چــاِپ�َمرحوِم�
گردیده�است. ث�)ص��257و�258(�ِانِتحال� استاد�ُمَحّدِ

ص�432،�ح1:�ایــن�نیــز�ِانِتحــال�گردیــده�اســت�از�حواشــِی�چــاِپ�همان�
ث�)ص�258(. َمرحوِم�ُمَحّدِ

ْیًضــا!!�-�از�
َ
ص�433،�ح1:�ایــن�هــم�-�بــه�قــوِل�بعــِض�حضــرات:�بَشــرح�أ

گردیده�است. حواشِی�چاِپ�همان�َمرحوم�)ص�260(�ِانِتحال�

�ِانِتحــال�گردیده�اســت�از� خــذ�و
َ
ص�434،�ح�2و�6:�ایــن�دو�حاشــیه�نیــز�أ

حواشــِی�چــاِپ�همــان�َمرحــوم�)ص�262(؛�و�آنجــا�هــم�که�َمرحوِم�اســتاد�
گوید...«،�تغییری�الزم�ندیده�اند! ث�نوشته�است:�»نگارنده  ُمَحّدِ

ص�435،�ح1:�مــن�شــرمنده�ام!�ولــی�ایــن�هــم�از�حواشــِی�چــاِپ�همــان�
گردیده�است. ث�)ص�263(�ِانِتحال� َمرحوِم�ُمَحّدِ

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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کرده�اند. )ص��314و��315(�ِانِتحال�

ث�)ص�316(� ص�477،�ح��3و�4:�هر�دو�حاشیه،�از�حواشِی�چاِپ�ُمَحّدِ
که�ِانِتحال�فرموده�اند. است�

ث�)ص� ص�478،�ح��3و�4:�این�دو�حاشیه�هم،�از�حواشِی�چاِپ�ُمَحّدِ
گردیده. که�ِانِتحال� 318(�است�

ص�480،�ح��1و�2:�مأخــِذ�ایــن�دو�حاشــیه�هــم،�به�واِقْع،�چاِپ�شــادروان�
ف�در� کــه�بــا�تلخیــص�و�تصــّرُ ِث�ُارَمــوی�)ص��319و�320(�اســت� ُمَحــّدِ
خالق�پژوهِی�عرفانی�

َ
که�با�مشرِب�ُمَتساِهِل�صاحِب�أ عبارت�و�به�نحوِی�

گرفته�است! �افتد،�مورِد�استفاده�قرار� �نقِد�مأثورات،�سازگار در

ص�481،�ح�1و��2و�3:�هر�ســه�حاشــیه�را،�با�تلخیصی�ُجزئی،�از�حواشــِی�
کرده�اند. ِث�ُارَموی�)ص�321(�ِانِتحال� همان�چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ

ص�482،�ح��1و�3و�5:�این�هر�ســه�حاشــیه�را�هم،�با�تلخیصی�ُجزئی،�از�
کرده�اند. ث�)ص��322و�323(�ِانِتحال� حواشِی�همان�چاِپ�ُمَحّدِ

ص�483،�ح1:�ایــن�حاشــیه�نیــز،�از�حواشــِی�همــان�چــاپ�)ص�324(�
بوده�ُشده�است. ُر

�َقــدری� ص�486،�ح�3و�4:�ایــن�دو�حاشــیه�هــم،�بــا�تلخیصــی�ُجزئــی�و
َخرابــکاری�)درآمیختــِن�ُنســخه�َبَدل�بــا�حاشــیۀ�إیضاحی!(،�از�حواشــِی�

ِث�ُارَموی�)ص��327و�328(�ِانِتحال�ُشده�است. همان�چاِپ�ُمَحّدِ

ص�487،�ح�1و��2و�3:�ایــن�ســه�حاشــیه�هــم،�بــا�تلخیصــی�ُجزئــی،�از�
گردیده�است. ث�)ص�328(�ِانِتحال� حواشِی�چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ

ْط�فزائی،�از�حواشــِی�همان�چاپ�
َ
ص�488،�ح1:�ایــن�حاشــیه�نیــز،�بــا�َغل

بوده�ُشده�است. )ص�329(�ُر

ص�489،�ح1:�شرمســارم!�ولــی�ایــن�حاشــیه�نیز�از�حواشــِی�همان�چاپ�
بوده�ُشده�است. )ص�331(�ُر

ُکَند!�این�حاشــیه�نیز،�از� ص�494،�ح1:�شرمســارِی�من�دردی�را�دوا�نمی�
حواشــِی�همان�چاپ�)ص�335(�ِانِتحال�ُشــده�اســت،�البّته�با�تحریف�

فی�نابجا! و�تصّرُ

بوده�از�حواشــِی�َمرحوِم� ص�495،�ح2:�این�حاشــیه�هم�ُبریده�ای�اســت�ُر
ث�بر�همان�چاپ�)ص�337(. ُمَحّدِ

ص�496،�ح4:�ایــن�حاشــیه�نیــز،�از�حواشــِی�همــان�چــاپ�)ص��338و�
339(�ِانِتحال�ُشده�است.

ص�499،�ح1:�ایــن�حاشــیه�هــم،�از�حواشــِی�همــان�چــاپ�)ص�341(�
فاِت�نابجا! ِانِتحال�ُشده�است،�با�تصّرُ

فلیراجعه«،�ایشان�یک َضّمه�برافزوده�و�َمرقوم�فرموده�اند:�»...�فلُیراجعه«!�

ِث�ُارَموی� ص�456،�ح1:�این�حاشــیه�نیز،�از�حواشــِی�همان�َمرحوِم�ُمَحّدِ
که�ِانِتحال�فرموده�اند. است�بر�چاِپ�خودش�)ص��288(�

ص�460،�ح1و�2:�این�هردو�حاشــیه�از�حواشــِی�همان�چاپ�)ص��294و�
ختی�ِإسقاِط�ناَروا.

َ
بوده�ُشده�است،�با�ل 295(�ُر

ِث�ُارَموی�است�بر� ص�461،�ح1:�این�حاشیه�نیز�از�حواشِی�شادروان�ُمَحّدِ
ِف�بیجا�ِانِتحال�فرموده�اند. ختی�تصّرُ

َ
که�با�ل چاِپ�خودش�)ص�296(،�

ِث�ُارَمــوی�بــر� ص�462،�ح1:�ایــن�حاشــیه�نیــز�از�حواشــِی�شــادروان�ُمَحــّدِ
�ایــن� ث�در بــوده�شــده�اســت.�َمرحــوِم�ُمَحــّدِ همــان�چــاپ�)ص�297(�ُر
ت�کرده�اســت.�نویســندۀ�

َ
حاشــیه�تفصیِل�بحث�را�به�تعلیقاِت خود�َحوال

ث�را�آورده�و� خــالق�پژوهِی�عرفانی�هــم�بی�دغدغه�عبارِت�ُمَحــّدِ
َ
کتــاِب��أ

کــه�-�برِخالِف� خــالق�پژوهِی�عرفانی�حضرتش�
َ
که��أ گوئیــا�به�یاد�نداشــته�

ث!�-�بخِش تعلیقات ندارد! الّرِسالة�العلّیِه�چاِپ�ُمَحّدِ

ث�است�بر�چاِپ� ص�464،�ح2:�این�حاشــیه�نیز�از�حواشــِی�استاد�ُمَحّدِ
گردیده�است. که�ِانِتحال� خودش�)ص�300(�

ث�اســت�در�همان�چاپ� �اســتاد�ُمَحّدِ ص�465،�ح1:�این�حاشــیه�هم�از
�واقع،�از میان ُبردِن  که�با�تحریِف�»نشانی«�به�»شناسی«�)و�در )ص�301(،�

گردیده��است. قافیۀ شعر!(�ِانِتحال�

بــوده� ص�467،�ح1:�ایــن�حاشــیه�از�حواشــِی�همــان�چــاپ�)ص�304(�ُر
بَتِر�ُنسخه�

َ
گزارِش�أ ُشده�است،�با�تقطیعی�خام�و�نابجا�)و�درآمیختِن�یک�

َبَدل�با�حاشیه!(.

ص�468،�ح1و�2:�این�هردو�حاشیه،�از�حواشِی�همان�چاپ�)ص�304(�
که�به�صّحِت� ختی�َدســتکارِی�َنَســنجیده�و�ناَروا�

َ
بوده�ُشــده�اســت،�با�ل ُر

َسجاوندی�آسیب�رسانیده!

ف،�از�حواشِی�همان� ص�471،�ح2و��3و�4:�هر�سه�حاشیه،�بااندکی��تصّرُ
گردیده�است. چاپ�)ص�308(�ِانِتحال�

ف،�از�حواشــِی�همان� ص�472،�ح2و�3:�هر�دو�حاشــیه�را،�با�اندکی��تصّرُ
بوده�اند. چاپ�)ص��309(�ُر

�از�حواشِی�چاِپ� کوتاه�و�ساده�ای�است،�ولی�باز ص�473،�ح�1:�حاشیۀ�
ث�)ص�311(�برگرفته�ُشده. همان�َمرحوِم�ُمَحّدِ

ف،�از�حواشــِی�همان� ص�475،�ح1و�3:�هر�دو�حاشــیه�را،�بااندکی��تصّرُ
بوده�اند. چاپ�)ص�313(�ُر

ص�476،�ح�2و��3و��4و�5:�هر�چهار�حاشــیه�را،�از�حواشــِی�همان�چاپ�

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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نقد و برریسکتاب

ِف�ُجزئی،� ص�521،�ح�1و��2و��3و��4و��5و��6و�7:�هر�هفت�حاشیه،�با�تصّرُ
ث�بر�همان�چــاپ�)ص��367و�368(� از�حواشــِی�شــادروان�اســتاد�ُمَحّدِ

گردیده�است. ِانِتحال�

ص�522،�ح�1و��2و��3و��4و��5و��6و��7و��8و��9و��10و��11و��12و��13و��14و�
فاِت�بسیار�ُجزئی،�از�حواشِی�شادروان� 15:�هر�پانزده�حاشیه�با�پاره�ای�تصّرُ
گردیده�است؛� ث�بر�همان�چاپ�)ص��368و�369(�ِانِتحال� استاد�ُمَحّدِ
ث�نوشــته�اســت:�»تصحیح�این� که�َمرحوِم�ُمَحّدِ و�ُطرفه�اینکه�جائی�هم�
کبیر�هم�نوشــته�اند:�»تصحیح� کلمه�برایم�میســر�نشــد«،�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�

کلمه�برایم�میسر�نشد«! این�

�نیــز،�از�حواشــِی�همــان�چــاِپ�اســتاد� ص�525،�ح1:�ایــن�حاشــیۀ�دراز
بوده�ُشده�است. ث�)ص��372و��373(�ُر ُمَحّدِ

ث� ص�526،�ح��1و��2و�3:�هر�سه�حاشیه،�از�حواشِی�چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ
گردیده�است. )ص�373(�ِانِتحال�

کبیر�-�یا:�ای�بسا�ُحروْفنگاِر� که�آقاِی�دکتر�َیحیٰی� بسیار جالِب توّجه است�
که�در�خدمِت�کتاْبســازیِی�ایشان�واقع�ُشده�بوده�است!�-�در� شــتاْبکاری�
مــواردی�)نمونــه�را:�ص�333،�ح��2و�4؛�و�ص�376،�ح�2؛�و�ص�382،�
ِث�ُارَمــوی�را،�ظاهًرا�  هــاِی�چــاِپ�شــادروان�ُمَحــّدِ

ْ
ح�2؛�و...(،�نســخه َبَدل

�ُنَسخ!،�به�عنواِن�حواشِی�»ُعضِو� گرفته،�و�با�تحریف�و�ِإسقاِط�ُرموِز اشتباه�
که� کرده�اند!�حواشــیی� َهیَئــِت�علمِی�دانشــگاِه�تهران«�به�خواننده�قالب�
ی�

ّ
�حاشــیۀ توضیحــی�-�گاه�بُکل -�بــه�واســطۀ�َتفاُوِت�ماُهوِی�ُنســخه َبَدل�و

بی َمعنی�از�آب�درآمده�است!

حکایت َهمُچنان باقی!
خالق�پژوهِی�عرفانی،�تنها�

َ
کتاِب�أ � کّژِی�بارِز کاش�عیِب�چشــمگیر�و� ای�

خالقــِی�هویدائی�بود�
َ
دی�و�بی�أ �ســرقت�و�بی�َتَعّهُ همیــن�ِانِتحاِل گســترده�و

که�در�آن�موج�می�َزَند!

�و� �و�موهومــاِت�ناَهموار کاســتیهاِی�دیگر�و�ناُدُرســتیهاِی�بســیار یغا!...� در
یاوه�هــاِی�غریب�و�َعجیِب�ُمنَدِرج�در�ســخناِن�ایــن�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�
َســف�انگیز،�َچندان�اســت�

َ
باطیِل�أ

َ
�این�أ �ِابِتــذاِل کثیــِر�نمایان�از )......(«�و

ُکَند!� ی�غافل�می�
ّ
کبیر�بُکل �آن�ِانِتحاِل  گاه�آدمی�را�از که�

ط�و�َخْبط�
ْ
َغَمۀ�َخل

ْ
�آن�ُمل کــه�در �این�ِابِتذاِل�َرماننده� ایَنــک،�نمونه�هائــی�از

�َتلبیــس�و�َتدلیس،�دیدۀ�ناظران�را� و�ِاعِوجــاج�و�اخِتالل�و�امیزۀ�َتشــویش�و
خیره�و�َمنَظِر�دیده�َوران�را�تیره�می�سازد:

ص�63،�ح�1:�در�مقــاِم�ِإرجــاع�فرموده�انــد:�»کتاب امام علی علیه الّســالم، 
بــالذری«؛�همیــن!�نــه�مشــّخصاِت�چــاپ�داده�انــد�و�نه�شــمارۀ�صفحه�و�
نه...،��اما�مشــکِل�بزرگ�تر�این�اســت�که�از�بالذری�أثری�به�ناِم »�کتاب�امام�

علی�علیه�الّسالم«�بر�جای�نمانده�است!

ص�500،�ح1:�ُدُرست�مثِل�حاشیۀ�پیشین،�از�حواشِی�همان�چاپ�)ص�
بوده�ُشده�است. 342(�ُر

بوده�ُشــده� ص�503،�ح3:�این�نیز،�از�حواشــِی�همان�چاپ�)ص�346(�ُر
است.

ص�504،�ح��2و�3:�ایــن�دو�حاشــیه�هــم،�بــا�قدری�َتقطیــع�و�َتلخیص،�از�
ث�)ص�347(�ِانِتحال�ُشده� حواشــِی�همان�چاِپ�شادروان�اســتاد�ُمَحّدِ

است.

�با�َقدری�َحذف�و�َتلخیص،�از� ص�505،�ح�1و�2:�این�دو�حاشــیه�هم،�باز
حواشِی�همان�چاپ�)ص��348و�349(�ِانِتحال�ُشده�است.

بوده� ص�506،�ح1:�این�حاشــیه�نیز،�از�حواشــِی�همان�چاپ�)ص�350(�ُر
ُشده�است.

ص�507،�ح��7و��8و�9:�ایــن�حواشــِی�ســه�گانه،�بــا�تلخیصــی�ُجزئــی،�از�
گردیده�است. ِث�ُارَموی�)ص�351(�ِانِتحال� حواشِی�چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ

گانه�هم،�بــا�تلخیصی�ُجزئی�و� ص�508،�ح�2و��7و�8:�ایــن�حواشــِی�ســه�
ث�)ص��352و� فانــه!�از�حواشــِی�چاِپ�َمرحوِم�اســتاد�ُمَحــّدِ فــی�ُمَحّرِ تصّرُ

گردیده�است. 353(�ِانِتحال�

�از�حواشــِی�همان�چاپ�)ص� ص�513،�ح�1و�2:�ایــن�دو�حاشــیه�هــم�بــاز
ْط�فزائی!

َ
358(�ِانِتحال�ُشده�است،�البّته�با�تحریف�و�َغل

بوده� ص�514،�ح1:�این�حاشیه�نیز،�از�حواشِی�همان�چاپ�)ص�359(�ُر
کــه�در�آن�چــاپ�ُرخ� ُشــده�اســت،�و�حّتــٰی�ناتمامــِی�َعالمــِت�َنقــِل�قول�را�
گوینــد:�ِثَقت و امانت در  �فرموده�انــد!�به�این�می� نمــوده�اســت،�َعیًنا�َتکرار

سرقت و انِتحال!

بوده��از�حواشِی�همان�چاپ� ص�515،�ح1:�این�حاشیه�نیز،�ُبِرشی�است�ُر
)ص��360(،�با�تبدیِل�»مکن«�به�»کن«!؛�یعنی�باْژگوْنسازِی�تاّم�و�تمام!

ص�517،�ح�1و��2و�3:�این�حواشِی�سه�گانه،�با�تصّرِف�ُجزئی،�از�حواشِی�
گردیده�است. ث�)ص��362و�363(�ِانِتحال� چاِپ�َمرحوِم�ُمَحّدِ

ص�518،�ح1:�این�حاشیه،�با�تحریف�و�تباهی�و�تصّرفی�ُمِخل،�از�حواشِی�
همان�چاپ�)ص�363(�ُربوده�ُشــده�اســت�)و�تا�خواننده�به�چاِپ�َمرحوِم�

که�بحث�بر�سِر�چیست(. ِث�ُارَموی�ننگرد،�بروشنی�درنمی�یاَبد� ُمَحّدِ

بوده� ص�519،�ح1:�این�حاشیه�نیز،�از�حواشِی�همان�چاپ�)ص�364(�ُر
ُشده�است.

�از�حواشــِی�همــان�چاپ�)ص� ص�520،�ح�1و�2:�ایــن�دو�حاشــیه�هــم�بــاز
�365و�366(�ِانِتحال�ُشده�است.
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بَجْدخوانــان�نگیرند�و�چون�در�
َ
علمــِی�)......(�َمرُجــّو�آن�اســت�که�بر�این�أ

کالِم�َصداَقْت� خالق�پژوهــِی�عرفانــی،�ِبنا�بــر�
َ
کتــاِب�ُمســتطاِب��أ تألیــِف�

�نظر� انِتظاِم�خودشــان،�»نیاِز جامعۀ دانشــگاهی و حوزوی«�)ص�13(�را�در
یغ�نفرمایند!� �این�نیازمندان�در ِت�بیشتر�در�حّقِ �َبذِل�َمَحّبَ داشته�اند،�از

البّتــه�آقــاِی�دکتــر�َیحیٰی�کبیــر،�گوئیــا،�از�ُبن،�به�َصــرِف�أوقــاِت�بیْش�بهاِی�
خویــش�در�کارهــاِی�پیِش�پاُافتــاده�ای�چــون�ِإرجاِع�َدقیق�و�اســتناِد�ُاســتوار�
زیِر�کارهاِی�علمِی�واقعی�اســت�-�تمایــِل�َچندانی�ندارند!�

ُ
گ -�کــه�َشــرِط�نا

ایشــان�در�مقاِم�نقِل�قول�از�افالطون�)ص�73(�و�شــهید مطّهری )ص�124(�
ــالم -�)ص�351(،�نه�تنها�حاجتی به ِإرجاع  یِه الّسَ

َ
و�حّتــٰی��امــام صادق -�َعل

کــه�»نقــل�بــه�مضمــون«�و�»تعبیــر�به�مضمــون«�و� و نشــانی ِدهی نمی بیننــد،�
ی��هم�می�فرمایند،�بی�دغدغه؛�تو�گوئی�در�مقاِم�خطابتاند!

ّ
»برداشِت«�ُکل

خــالق�پژوهِی�عرفانی�بــه�گونه�ای�
َ
کتــاِب�أ یــم،�پــاره�ای�از�خطاهــاِی� بگذر

که�خواننده�می�پندارد�نویسنده،�مطالب�را�از�کسی�َسماع�می�کرده� است�
�ایــن� کافــی�نیــز�در �البّتــه�دّقــِت�وافــی�و�دانــِش� کتابــت�نمــوده�و و�ســپس�

ِاسِتماع�و�ِاسِتکتاب�به�َخرج�نداده�است!!�

نمونه را:
�الّتبیین�8أثِر� کــه�همان�البیــان�و ص�106،�ح�1:�»البیــان و البتیــن اثــر جاحز«�

جاحظ�است!

�به� �الّتبییــن«�را�خطــاِی�حروفنگار کــه:�»البیــان�و ممکــن�اســت�بفرمائیــد�
کــرده�اســت�و�یــک�خطاِی�َمطَبعِی�ســاده�اســت!� » البیــان و البتیــن«�َبــَدل�

»جاحظ«�را�چه�می�فرمائید که�»جاحز«�شده�است؟!

�زبانهــاِی� کــه�از �َترَجَمه�هــاِی�خاْمَدســتانه�ای� ُچنیــن�خطاهــا�را�غالًبــا�در
کتــاِب�آقاِی�دکتــر�َیحیٰی� فرنگــی�صــورت�می�گیرد،�ُمشــاهده�می�کنیــم.�9

�الّتبّین«. 8 . یا » البیان�و
بیین«  راْیَمنداِن َمتْن ِپژوه بر َسِر این که ناِم این کتاِب مشهوِر َمطبوِع ُمَتداَوِل جاِحِظ َبصری، »البیان و الَتّ
ة:  دبّیَ

َ
ن«، َهْمرای و َهْمُســَخن نیســتند. در این باره، َدسِت کم، نگر:  ُقطوف�أ َبُیّ اســت یا  »البیان و الّتَ

د هارون، ط: 1،  ــام ُمَحّمَ ــراث -، َعبُدالّسَ ــراِث�الَعَربّی - َحوَل�تحقیِق�الّتُ ــٌة�فی�الّتُ ِدراســاٌت�َنقِدّیَ
رَبع 

َ
ی أ

َ
ُه َعل َقُه و َضَبَط َنّصَ

َ
ة، 1409 هـ. ق.،  ص 97 و 98؛ و:  َنهج�الَبالَغة، حّق ّنَ القاِهَرة: مکتبة الّسُ

سة الّراِفد للَمطبوعات، 1431 هـ.  یخ َقیس َبهَجت الَعّطار، ط: 1، قم: مؤّسَ ُنَسٍخ َخّطّیٍة َقدیَمٍة: الّشَ
ق.، ص 15 و 16، و 94.

بیین« اســت؛ و این اختاف، چیزی از ناُدُرســتِی ضبِط  �الَتّ باْنَزد اســت، »البیان�و به هر روْی، آنچه َز
خالق�پژوهِی�عرفانی نمی کاَهد!

َ
کتاِب أ

َسف انگیز بازخوردم:
َ
9 . در مورِد همین »جاحظ«، چندی پیش به نمونه ای بسیار غریب و أ

�یــاِد�خــدا - نوشــتۀ دکتــر رضا شــاه کاظمی - کــه با ترَجمــۀ مهدِی شــفیعیان )و  در کتــاِب عدالــت�و
دبِی مهدِی مباشــری( به ساِل 1388 هـ. ش. از ســوِی » دانشگاِه اماِم صادق - علیه 

َ
یراســتارِی أ و

َکِلَمه«)ص  ــام -« )در تهران( چاپ و منتشــر ُشــده اســت، از »جاهز« )ص 21 و 27( و »ِمَعه  الّسَ
َکِلَمة« است! َکِلَمة / ِماَئة  َکِلَمة / ِمَئة  ة 

َ
21( سخن می َرَود! که مقصود البّته همانا »جاحظ« و » ِمأ

ت�و�ِذْکر، به قلــِم دکتر فریدوِن 
َ
یِر نــاِم َعدال در همــان ســاِل 1388، َترَجمــۀ دیگــری از همیــن کتاب، ز

که خوشــبختانه، به جاِی  ز )در همان تهران(، انتشــار یافته اســت  َبدره ای و ازســوِی نشــِر فرزاِن رو
»جاهز«  و »ِمَعه َکِلَمه«، »جاحظ« و »مائة کلمة« )ص 4 و 10( ضبط کرده است؛ ولی نکتۀ َعجیِب 

که باز مایۀ ِاسِتغراِب فراوان است. دیگری را در همین مقام عرضه می دارد، 
صالِت نهج البالغه« 

َ
کی از این که »جاحظ«، »أ یم حا یارو می شو در این ترَجمه )ص 10(، با گزارشی رو

گردانش فاش می سازد! را از براِی یکی از شا

در�ص���263و�264،�مطالبــی�تاریخــی�نقل�فرموده�اند�از�»تاریِخ عاشــورا«�
که�در� که�»عمرو�عاص� �این�ِفقره��آمده�است� )کدام�»تاریِخ عاشورا«؟(.�در
کهولت��در�لشــکر� فســاد�و�مکر�و�حیله�ســرآمد�عصر�خود�بود،�در�ســنین�
کــه�حــق�با�حســین� کربــال�حضــور�داشــت.�او�اعتــراف�می�کنــد� � یزیــد،�در
اســت،�ســؤال�شــد�چرا؟�گفــت:�زیرا�پدرش�چــون�در�جنگ�ها�بر�دشــمن�
کــودکان�و�زنــان�را�نمی�کشــت،�آب�را�بــر�روی�لشــکریان� غالــب�می�شــد�

�بر�طفل�شش�ماهۀ�او�رحم�نشد«! دشمن�نمی�بست�و�حال�آنکه��امروز

یــخ�مــی�دانند�که:�َعمــرو�بِن�عاص،�به�ســاِل��43هـ.�ق.�ُمرده� آشــنایاِن�تار
بی�

َ
ــَهداء�أ

ُ
د�الّش اســت؛�یعنی�در�ُحدوِد�ِهژده�ســال�پیش�از�شــهادِت�َســّیِ

ْیه.
َ
�َسالُمُه�َعل واُت�اهلِل�َو

َ
َعبِداهلل�الُحَسین�-�َصل

کــه�ِبنا�بــر�»کارنامکـ«ـــش�در�تحصیــِل�»فقه«�نیز� اســتاِد�فلســفه�و�ِعرفــان�-�
گر�به�انــدازۀ�بینندگاِن�ِحرفه�اِی� گردیده�اســت�-�ا بــه�درجۀ�»اجتهاد«�نائل�
گاهیهــاِی�تاریخــی� مجموعه�هــاِی�داســتانی�-�تاریخــِی�صــدا�و�ســیما،�آ
کربــال�ُحضور� � که�»عمرو�عــاص«�در َقــل�می�دانســت�

َ
�ِإســالم�داشــت،�الأ از

نداشته�و�سال�ها�پیش�از�آن�ُرخداِد�خونبار�جان�سُپرده�بوده�است!

�ایــن�قضّیــۀ�»عمــرو�عــاص«،�در�حاشــیه،�مأخــذ�هم�به�دســت� ایشــان�در
داده�انــد�)البّته�باز�بی�شــمارۀ�صفحه�و...!(.�حاشــیۀ�ِإرجاعِی�)؟!(�مورِد�

ِإشارت�این�است:
کــذا�[�تحلیلــی بــالذری، ســیرة المصطفــی اثــر هاشــم معــروف  »تاریــح�]�

الحسنی«.�)ص�264(!

پس�معلوم�ُشد�آن�بالُذری،�تاریح�]�کذا�[�تحلیلی�هم�دارد!�افسوس�که�در�
�َنفائِس�َمخطوطاِت�کتابخانۀ�شخصِی�»ُعضِو� �ما�نیست�و�شاید�از اختیاِر

َهیَئِت�علمِی�)......(«�باشد!

نیســت،� مــا� � اختیــاِر در� بــالذری� تحلیلــی� �] کــذا� �[ یــح� تار گــر� ا بــاری،�
مۀ�فقید�هاشم�َمعروف�

ّ
َثِر�عال

َ
خوشبختانه�کتاِب�نفیِس�سیرة�المصطفٰی�أ

ُکجاِی�آن� یم.��امــا� ْیــه�-�را�در�اختیار�دار
َ
الَحَســنی�-�ِرضــواُن�اهلِل�َتعالــی�َعل

خباِر�
َ
کتاِب�سَتبر�باید�به�دنباِل�ُچنین�ُدروِغ�شاْخداری�بگردیم؟!�راستی�أ

کدام�َفصِل�سیرۀ�َنَبوی�باید�ُجست؟!�بهتر�است�نگردیم� کربال�را�عادًة�در�
�َنقْل�بپذیریم!...�شــواِهِد� و�چشْم�َبســته�َوثاَقِت�آقاِی�دکتر�َیحیٰی�کبیر�را�در

که�دیدید! َوثاَقت�و�اماَنِت�ایشان�را�

ت�می�ِنهاد� یِخ�ِإســالم�ِمّنَ �باری،�ای�کاش�ایشــان�بر�جمیِع�دوســتداراِن�تار
�َدرِج�این� و�در�تجدیــِد�َطبــِع�این�تألیِف�بی�َبدیل!،�شــمارۀ�صفحــۀ�محّلِ
که�َمســِت�فْیِض�َرحیِق� کودکانه!�را�نیز�َدرج�می�کرد،�تا�ُمســَتفیضانی� َنقِل�
ت�شوند!� کرام،�7َغرِق�َمَسّرَ �ِإ �ِإتماِم�اســتاد�در »شــرح و تحقیق«�ایشــاناند،�از
�از� �این�ســاحِت�َسرشــار هرچنــد�که�خواســتارِی�نشــانِی�مأخــذ�و�منبع�در
خــالِق�»ُعضِو�َهیَئِت�

َ
َدبی�اســت!�از�مکارِم�أ

َ
خــالق�و�عرفــان!�قدری�بی�أ

َ
أ

تمام «! کراُم ِباإِل گفته اند:» اإِل 7 . چه، 
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بســیاری�از�متــوِن�قدیــم،�بویــژه�متــوِن�عرفانی�هســت.�کســی�که�فاِقــِد�این�
َتشخیص�و�َتمییز�باشد،�بهتر�است�نه�درِس�ُچنین�متنها�بِدَهد،�و�نه�َشرح�

و�َتحقیق�-�و�حّتٰی�ِانِتحالی!�-�در�این�زمینه�ُمرتکب�شود!

باری�ایشان�در�ص��337)ح�1(�هم�َمرقوم�فرموده�اند:
»...�سعدی�-�علیه�الرحمه�-�نیز�می�فرماید:

دوســتی کیــان  بــا  بگــو  اول   تــو 
کیســتی« تــو  کــه  بگویــم  کــه  آن  پــس 

حَمه�-�ُچنین�نامربوطی�ناموزون�و�ناُمَقّفٰی�نگفته� یِه�الّرَ
َ
البّته�َسعدی�-�َعل

است!�

�این�بوده�است:
ً

گوِش�ایشان�خورده،�احتماال آنچه�به�
زیســتی کیــان  بــا  بگــو  اول   تــو 
کیســتی تــو  کــه  بگویــم  آنگــه  پــس 

بــاری،�آیــا�این�حکمِت�َزبانَزد،�ُســرودۀ�َســعدی�اســت؟�حْیــف،�زحمت�
� می�شــود�؛�وگرنه�از�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�)......(«�خواهش�می�کردیم�َمَحّلِ
ُکَنند،� یافت� �کّلّیاِت�َسعدی�نشان�ِدَهند�و�ُمژدگانی�هم�در این�بیت�را�در

�آورند! و�مهم�تر،�اینکه�خانواده�ای�را�از�نگرانی�بَدر

�قوِل�َســعدی� در�جــاِی�دیگر�)ص�352،�حاشــیه(�هم�ایشــان�عبارتی�را�از
که�به�شــکراندرش�مزید�نعمت�اســت«!(� کرده�اند�)»مّنت�خدای�را� نقــل�

�دیباجۀ�گلستان�است! ِف�آغاِز �ُمَحّرَ که�همانا�ریخِت�َممسوخ�و

خالق�
َ
کتاِب��أ �صاِحِب�� گاه�آدمی�با�خود�می�پندارد:�َنُکَند�همۀ�َهّم�و�َغّمِ

گیر�و�
ْ
که�مــِن�خواننــده�را�غاِفل پژوهــِی�عرفانــی،�َمصــروِف�این�بوده�اســت�

ُکَند؟!� َهَیجاْن َزده�

در�ص�242،�مرقوم�فرموده�اند:
»راغــب�اصفهانی�فیلســوف�اشــراقی�و�اخالق�و�صاحــب�نظر�در�فرهنگ�

کلمات�قرآن�می�گوید:...«.

�چیزی�از�
ً

مقصودشــان�از�»صاحــب نظر در فرهنگ کلمات قــرآن«،�احِتماال
ِف�فرهنگــی�از�براِی�کلمات� ِ

ّ
قبیــِل�صاحب�نظــر�در�واژه�شناســِی�قرآن�و�مؤل

کــه�راغِب� قــرآن�)یعنــی:�همــان�ُمفــَرداِت�معروف(�بوده�اســت؛�ولــی�این�را�
اصفهانــی،�»فیلســوف اشــراقی«�بوده�اســت�حتًما�خودشــان�بایــد�توضیح�
بِدَهند�و�تاریِخ�فلسفۀ�ِإشراق�را،�با�تبییِن�این�کشِف�َبدیع،�زیر�و�زبر�فرمایند!

در�ص��313)ح�2(،�مرقوم�فرموده�اند:
�آِله�-�و�ائمه�معصومین� یِه�َو

َ
ی�اهلُل�َعل

َّ
»گفتنی�است�که�رسول�مکرم�اسالم�-�َصل

الم�-�با�توجه�به�آیات�]قرآن[�کریم�سخن�می�گفته�اند،�لذا�کتبی� یِهُم�الّسَ
َ
-�َعل

چون�مراة�العقول�و�وافی�و�همچنین�کتابی�بر�مبنای�داللت�های�قرآنی�نهج�
البالغه،�ریشۀ�احادیث�را�در�آیات�بررسی�نموده�اند«.

که�نیست!�َهست؟! �زبانهاِی�فرنگی� کبیر�هرچه�باشد،�َترَجَمه�ای�از

که�اینُچنین�شــیری� ص�106،�ح�1:�»قامــوس اللغــه اثــر صحــاح جوهری«؛�
�القامــوس�الُمحیط�أثِر�فیروزآبادی�و� هم�خدا�نیافریده�اســت�و�الُبد�منظور

صحاح�أثِر�جوهری�است!

کتــاب�احیــاء� ص�195،�ح�1:�مرقــوم�فرموده�انــد:�»بــرای�اطــالع�بیشــتر�بــه�
�اثر�مهجــة�البیضاء�]!!�[�از�فیض� العلــوم�فــی�نقد�االحیــاء�]!!�[�اثر�غزالی�و

کاشانی،�باب�مقتضیات�بطن�و�فرج�رجوع�شود«!

�این�ِإفاضات�هســت:�هم�ضبِط ناِم  یکی�دو�ُمشــکِل�نه�َچندان�ُجزئی�در
ط�اســت�و�هــم��امالِی نــاِم کتاِب فیِض کاشــانی�

َ
کتــاِب غّزالــِی طوســی�َغل

ناُدُرست!�ناِم�کتاِب�غّزالی،�ِإحیاء�ُعلوم�الّدین�است�و�ناِم�کتاِب�فیض،�
ة�الَبیضاء�فی�تهذیب�اإِلحیاء�)یا:�...�فی�إحیاِء�اإلحیاء(.10 الَمَحّجَ

ص�196،�ح�1:��مرقوم�فرموده�اند:�»سعدی�-�علیه�الرحمه�-�می�فرماید:

دوســتان روی  بــه  نظــر   گوینــد 
راســت«! مــا  کــه  نظــر  ایــن  نــه  اســت  نهــی 

حَمه�-،�ُچنین�ناَمربوطی�فرموده�و�نه�این� یِه�الَرّ
َ
راســتش،�نه�َســعدی�-�َعل

ناَمربوط،��ِشــعر�اســت،�و�نه�کسی�که�ُچنین�نامربوطی�را�ِشعر�بینگاَرد�و�به�
حَمه�-�نســبت�ِدَهد،�صالحَیِت�دستیازی�به��»شرح و  یِه�الَرّ

َ
َســعدی�-�َعل

ة��را�دارد!!�11 سالة الَعلّیَ �َاْرْجدار�چون�الــّرِ ُکَهن�و تحقیِق«�متنی�

آنچه�َسعدی�فرموده،�این�است:
خوبــان روِی  بــه  نظــر   »گوینــد 
راســت« مــا  کــه  نظــر  ایــن  نــه  َنهَیســت، 

َتشــخیْص�کردِن�کالِم�مــوزون�از�غیــِر�موزون،�ای�َبســا�که�َشــرِط�ِاشــِتغال�در�
�بی�َوْزنی!�ولی�الزمۀ�ُدُرسْتخوانِی� داِنشگاِه�تهران�نباشد!�آن�هم�در�این�روزگاِر

کــه در ُحــدوِد  کــرده باشــد  کتابــی ِإظهــاِر َنَظــر  صالــِت 
َ
بــارۀ أ کــه جاِحــظ در کمــی َغریــب نیســت  آیــا 

پنجاه سال َپس از مرِگ وی تألیف ُشده است؟! یکَصدو
شگفتا که این َترَجَمه بر دسِت مترِجمی ناْمَور و شناخته چونان دکتر فریدوِن َبدره ای صورت َپذیرفته 
اســت کــه در َترَجَمــۀ آثــاری چــون واژه�هــاِی�دخیِل آرتــور ِجْفــری آن گونــه َسخْتکوشــی می ُکَند و در 
صلــِی آن در فرنگ هم صورت گرفته 

َ
یا با پشــتیبانی و َهماَهنگِی ناِشــِر أ ترَجمــۀ این کتاب - که گو

است - این گونه َسهل ِانگاری!
إن شئت قلت:  10. به فرمودۀ خوِد فْیض: »... وسّمیته ب-: المحّجة البیضاء في تهذیب اإلحیاء، و
ــة�الَبیضاء�فی�تهذیِب�اإلحیــاء، محّمد بن الُمرَتضــٰی الَمدُعّو ب-:  فــي إحیــاء اإلحیاء«. )الَمَحّجَ
کبر الَغّفــارّی، ط: 2، قم: دفتِر  ــَق علیه: علی أ

َّ
َحه وَعل المولــٰی ُمحســن ] الَفْیض [ الکاشــانّی، َصّحَ

انتشاراِت ِإسامی، 1 / 3(.
که »ُنخبگان« و »خبرگاِن« این  زارِت علوم«  ۀ ُزَعماِی »و

َّ
ِجل

َ
خیر، بهتر آن اســت أ

َ
11. البّته در این ِفْقرۀ أ

بوم و َبر را به درجۀ َرفیعۀ »دکتری« می َرسانند، ِإظهاِر نظر فرمایند! 
)در »کارناَمــِک« َجنــاِب آقاِی دکتر یحیٰی کبیر که »پردیِس فارابِی دانشــگاِه تهران« در فضاِی َمجازی 
مــرِو حــوزوی و 

َ
ِإلیه در دو َقل کــه تحصیــاِت ُمشــاٌر یــح ُشــده اســت  عرضــه داشــته اســت، تصر

دانشگاهی از این قرار است: 
رزی دانشــگاه مشــهد،  ألــف: تحصیــات دانشــگاهی: مهندســی ناقص ] کذا! [ ماشــینهای کشــاو

دکترای فلسفه محض از وزارت علوم/خبرگان - دانشگاه تهران.
ب: تحصیات حوزوی: فقه/اجتهاد، و فلسفه و عرفان(.

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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نقد و برریسکتاب

�همان�توصیۀ�مشــهوِر� این�شــیوۀ�نگــرش�و�نگارش�و�ِإرجاِع�ایشــان،�یادآوِر
یــم�-�و�الب-ّته� کــه�همــه�در�خاِطــر�دار �مثَنــوِی�َشــریف�اســت� ُمنــَدِرج�در

کبیر�است�و�َبس!�-: �این�باب،�َجناِب�آقاِی�دکتر� بَحق،�عاِلِم�عاِمل�در

هیچ آدابّی و ترتیبی َمجو
هرچه�می�خواهد�دِل�تنگت�بگو!

��در�ص�343،�فرموده�انــد:�»...�پــس�برتراند�راســل�که�سییانتیســم اســت�و�
گرایش�علمی�دارد...«.

که�»پردیِس�فارابِی�دانشــگاِه�تهران«� کبیر� در�»کارناَمِک«�آقاِی�دکتر�یحیٰی�
ِإلیه�با� که�ُمشاٌر در�فضاِی�َمجازی�عرضه�داشــته�است،�اّدعا�ُشده�است�

�ترجمه�آشنائی�دارد! زبانهاِی�انگلیسی�و�فرانسه�و�عربی،�در�حّدِ

�این�اندازه�آشــنائِی�کســی�که�»سییانتیسم«�را�وصِف�شخِص�برتراند� آیا�در
راِســل�قرار�می�ِدَهد�12و�ُچنان�می�گوید،�13با�زبانهاِی�انگلیســی�و�فرانســه،�
کــرد؟!...�من�َجســارت�نمی�ُکَنم!...�شــما�خود�مــی�دانید�با� نبایــد�تردیــد�

»پردیِس�فارابِی�دانشگاِه�تهران«!

�بیاِن�آقاِی�دکتر�یحیٰی�کبیر� ه�اســت�که:�ایزوتســو�نیز�در بســیار�جالِب�توّجُ
گردیده�است،�نه� )ص�366،�حاشــیه(،�به�»درِک�تاتوئیســت«�]کذا[�نائل�

»تائوئیسم«!�

ِف�َجلیل�
ّ
ِعجالًة،�این�نحوۀ�عبارْت�پردازِی�ایشــان�نشــان�می�ِدَهد�که�مؤل

خــالق�پژوهِی�عرفانی،�در�نگارِش�ُمَتعــاَرِف�واژگاِن�َدخیل�
َ
کتاِب��أ � الَقــدِر

ه،�پیشَکش!! ِسَنۀ�َغریَبۀ�َغْربّیَ
ْ
ل
َ
�أ در�فارسی،�راِجل�است؛...�َترَجَمه�از

گاه� خالق�پژوهــِی�عرفانی،�
َ
کتــاِب��أ � »ُعضــِو�َهیَئــِت�علمــِی�)......(«،�در

عالِم�
َ
کرده�اســت،�بعــِض�أ �بــی�گاه�نیز،�یکَســره�بــه�نحــِو�َتصاُدفی!�َهَوس� و

ُکَند.�این�معّرفی�ها�و�میزاِن�سودمندی� �َمرقوماِت�خود�را�معّرفی� َمذکور�در
یا�ارتباِط�آنها�با�متن،�بِجد�جاِی�تأّمل�است�و�مایۀ�عبرت:

ص�121:�در�متــن�از�»شــهید اول«�نــام�ُبرده�انــد�و�در�حاشــیه�فرموده�اند:�»از�
محضر�علمای�اهل�سنت�و�علمای�شیعه�بهره�برده�است«!�همین!�

َحتــم�دارم�بــا�ایــن�معّرفــِی�الزم�و�اّطالْع�َرســانِی�بموقــع،�دیگــر�بــا�»شــهید�
ط�

ْ
ماِی�این�پانــزده�َقرن�َخل

َ
�ُعل َحدی�از

َ
اول«�آشــنا�شــده�اید�و�هرگز�او�را�بــا�أ

کرد! نخواهید�

ص�168:�در�متــن�از�»ابــِن خلــدون«�نــام�ُبرده�انــد�و�در�حاشــیه�فرموده�اند:�

12 . سیانتیســم )در انگلیســی: scientism( که در فارسی می توان »ِعلْم پرستی«اش خواْند )نیز َسنج: 
یراســِت 2، چ: 1، تهران: نشــِر مرکز، 1384 هـ. ش.، ص  یوِش آشــوری، و فرهنِگ�علوِم�ِإنســانی، دار
که در باِب اعتبار و ُشموِل روشهاِی حقایْق ِپژوهانۀ علوِم طبیعی  365( ، دیدگاهی فلسفی است 
بــی را از بــراِی توضیــح و تبییــِن حقائق و  َغتــی بی انــدازه دارد و روشــهاِی معمــول در ُعلــوِم تجِر

َ
ُمبال

واقعّیات بیش از َحد معتبر می داَند.
!»

ٌ
یٌد َعدل 13 . الُبد از باِب »َز

کتــاِب�مــرآة�العقــوِل� �بــاِب�چیســتِی�دو� بــر�همــۀ�مــا�مّنــت�ِنهاده�انــد�و�در
�ُعمومی�را�َمبلغــی�َتنویر� فــکاِر

َ
کاشــانی،�أ مجلســِی�ثانــی�و�وافیِی�فیــِض�

کــه�مــرآة�العقــوِل�مجلســِی�ثانــی،� کنــون�می�پنداشــتیم� فرموده�انــد!...�تا
کتاِب�َشــریِف�کافی.�وافِی�فیِض�کاشانی�را�نیز�به�َخیاِل� شــرحی�است�بر�
خبار�

َ
�أ که�از�حیِث�َضبِط�نّصِ گمان�می�ُبردیم� ر� ّخِ

َ
خود�از�جوامِع�ِروائِی�ُمَتأ

�اعتناِی�ویژه� و�بیانــاِت�إیضاحــِی�فْیــض�و�نیز�ترتیــِب�نوآورانه�اش،�ســزاواِر
که�این�هر� طِف�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�)......(«�دانستیم�

ُ
کنون�به�ل است.�ا

�موضوِع�
ً

کتاب�»ریشۀ�احادیث را در آیات بررسی نموده اند«�و�احتماال دو�
تشان�در�همین�بوده�است!� َهّمّیَ

َ
کم�-�ُعمدۀ�أ صلی�یا�-�دسِت�

َ
أ

�از�»کتابی بر مبنــای دللت های قرآنــی نهج البالغه«� ّمــا�و�هــزار��امــا�منظــور
َ
أ

گفتید؟!�دیدید�نتوانستید؟!!� گر� چیست؟!�ا

خــالق�پژوهــِی�
َ
کتــاِب�ُمســتطاِب�أ آن�خصلــِت�خودمانــی!�و�ِشــفاهِی!�

کارهاِی�عامیانه�ای�چون�ِإرجاِع�دقیق�و�ِاســِتناِد�ُمتَقن� �َبنِد� که�در عرفانــی�
نیســت�-�و�پیشــتر�هــم�از�آن�ســخن�گفتیــم�-،�تقریًبــا�در�همــۀ�صفحاِت�

کبیر،�نمودار�است: واِجِد�ِإفاداِت�آقاِی�دکتریحیٰی�

��] �![ خلــدون� ابــن� مقدمــۀ� در� خلــدون� »ابــِن� فرموده�انــد:� �،168 در�ص�
�بــا�َعالِئِم�

ً
می�گویــد:.....«.�آنــگاه�فرمایشــهایی�فرموده�انــد�و�حّتــٰی�-�مثــال

�ابِن�خلدون� ســجاوندی�-�معلوم�نداشــته�اند�که�تا�کجاِی�این�سخنان�از
�ِإرجاع�و�تعییِن�نشانِی�مأخذ�هم�به�هیچ�روی�أثری�نیست! است.�از

در�ص��315َمرقــوم�داشــته�اند:�»میــر�فندرســکی�می�گویــد:�در�حقیقــت،�
�باطــن�دیــن�اســت«�و�ســپس�در�هاِمــش�)ح�3(�ِإفــادت� شــریعت�ظهــور

فرموده�اند:

»فارابــی�و�بوعلــی�ســینا�و�ِإخــوان�الصفــا�و�به�ویــژه�کندی�فیلســوِف�دین�
در�قرن�ســوم�و�هم�چنین�میان�محمد�شــریف�)�202شــریف(�و�دیلمی�در�

کتاب�محبوب�القلوب�نیز�بر�همین�باورند«.

�میــان  �ابــن ســینا�و �ترتیــب�و�نحــوۀ�بیــان�َمحظــوظ�ُشــدید؟...�فارابــی�و از
هی،»)202 شریف(«�یعنی�چه؟...�تازه�کندی�هم�

َ
محّمد شریف!...�وانگ

»فیلسوِف دین«�بوده�است؟!

�ُبرده�اند: کار فی�را�جاِی�دیگر�)ص�58،�ح(�نیز�به�
ُّ
نظیِر�همین�بی�َتَکل

»خاموشی�و�تسلیم�مورد�اتفاق�محی�الدین�عربی�)در�خصوص(�و�توشه�
�بزرگان�دیگر�می�باشد«. کتاِب�سوفیزم(�و�بسیاری�از هیکو�و�ایزوتسو�)در�

�
ً

صوص�باید�باشد�و�سوفیزم�هم�احتماال
ُ
�ف

ً
گذشته�از�اینکه�خصوص�احتماال

�توشــیهیکو ایزوتسو!،�
ً

صوفیزم�/�صوفیســم و�توشــه هیکو و ایزوتســو�احتماال
فراد�به�هم�و�َهمردیف�ساختنشان�

َ
فِی�دکتر�کبیر�در�وصل�کردِن�أ

ُّ
این�بی�َتَکل

جاِی�تقدیر�دارد:�ابِن عربی و ایزوتسو و خیلی هاِی دیگر!

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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ایَنک�نمونه�ای�دیگر�از�یک�ِإرجاِع�هوائِی�)!(�دیگر:

کتاب�ســنن�النبی�در��12جلد�اثر� »برای�آشــنایی�بیشــتر�با�سنن�پیامبر�به�
کتاب�ســنن�النبی�اثر�عالمه�طباطبائی�در� جمعی�از�دانشــمندان�مصر�و�

یک�جلد�رجوع�شود.«�)ص�297،�ح�1(.

کتاِب دوازده جلدی�رهنمون�ُشــده�اند!� مرحمت�فرموده�و�شــما�را�به�یک 
کار؟!14 نامش�چیست؟...�نام�می�خواهد�چه�

کبیر�در� در َمَثــل ُمناقشــه نیســت:�بعِض�»مبانِی«�شــیوۀ�آقــاِی�دکتر�َیحیــٰی�
گر� ِإرجــاع�و�توضیــح،�مرا�به�یــاِد�فاِل�قهوه�هاِی�بانوئی�ارمنــی�انداخت�که�ا
�یک�»6«�در�فنجاِن�شما�می�دید،�می�گفت:�برایت�پیشآمدی�حاِدث�

ً
مثال

�دیگر�یا�شــش�ماِه�دیگر�یا�شــش ساِل�دیگر�یا...!� خواهد�ُشــد،�یا�شــش�روِز
که�هیچ�آدمی�نبود�و� فالهایش�نیز�بی�ُبروبرگرد�ُدُرست�از�کار�درمی�امد،�چرا
�و�ال�ُتْحصٰی�برایش�

ُ
�الُتَعّد �آن�َسرآمدهاِی�»شش«داِر که�در�یکی�از نیست�

پیشــآمدی�)چــه�پیشــآمدی؟!�خوب�یا�َبــد؟!�ُخرد�یــا�کالن؟!...�-�این�را�
نمی�گفت!!!�-(�حاِدث�نشود!

�آیــا�آنگونــه�فاِل�قهوه�هــا�براِی�َتنویِر�ذهِن�ُمخاطب�و�راهنمائِی�او�بیشــتر�به�
گمان�می�فرمائید؟! کار�می�آَید،�یا�این�ِإرجاعاِت�هوائی؟!...�شما�چه�

که نو را َحالوتیست دگر! سخن نو آر، 
�ُشــروح�و�توضیحــاِت�َبدیــع�و�َتحقیقــاِت�ُمَشعَشــِع�»ُعضِو�َهیَئــِت�علمِی�
خــالق�پژوهــِی�عرفانی،�آن�اندازه�اســت�که�خوض�

َ
کتــاِب��أ � )......(«،�در

ه�
ُّ
ُکل َبد؛�لیک�-�به�مصــداق�»ما�ال�ُیدَرک�

َ
در�آن�َمجالــی�َعلــٰی�ِحَده�می�َطل

�بعــِض�نمونه�هــاِیِ��آن�بی�بهره� ــه«�-،�خواننــدۀ�ایــن�مقال�را�از
ُّ
ال�ُیتــَرک�ُجل
نباید�ِنهاد:

1. َمرقوم فرموده اند: 
کریم�به�دو�صورت�نازل�شــده�اســت:�صورتی�دفعتًا�و�یک�باره�و� »...�قرآن�
�آِله� یِه�َو

َ
ی�اهلل�َعل

َّ
صورتی�دیگر�تدریجی،�پس�چون�حضرت�محمد�-�َصل

یافت�نموده�اســت�و� -�در�مقام�والیی�خود�ســیر�نموده،�قرآن�را�یک�جا�در
کالم�خداوند�را�به�نحو�تدریجی� چون�در�مقام�نبوی�به�سر�می�برده�است�

کرده�است.... یافت� و�متناسب�با�شرایط�در

�واقــع�قــرآن کریــم از ناحیــۀ خود عالی پیامبر نازل شــده اســت�و�دکتر� ...�در
گرچه� کــه�متأثــر�از�عرفــان�مولوی�اســت،�بر�این�بــاور�اســت.�ا ســروش�نیــز�
مین�جدید�مسیحی�

ّ
ایشــان�به�سبب�تأثیرپذیری��از�فالســفۀ�دین�و�متکل

ســوِل� خالِق الّرَ
َ
عیم�فی�مکارِم�أ ِه موســوعة�َنضَرة�الّنَ 14 . شــاید ذهِن شــما نیز ماننِد ذهِن داعی، ُمَتَوّجِ

م�- ُشــده باشــد که در دوازده ِجلد به چاپ َرســیده اســت. 
َ
�َســّل �آِلِه�[�و ی�اهلُل�َعَلیِه�]�َو

َ
الکریم�-�َصّل

ین نکرده اند؛  ولی ِإشکاِل کار اینجاست که آن کتاب را »جمعی از دانشمندان مصر« تألیف و تدو
یِر نظِر  هِل همان عربستان و ز

َ
یه و ُعمدًة أ بلکه شماری از دانشوراِن عربستاِن سعودی و مصر و سور

ین کرده اند؛ در همان عربســتان هم چاپ ُشــده است.... البّته  ُمشــِرفانی از همان جا تألیف و تدو
ی الّظاِهر از این َمّته ها 

َ
کبیر َعل باز َبعید نیســت مقصود َهمین کتاب بوده باشــد؛ چراکه آقاِی دکتر 

ذارند! 
ُ
به َخشخاش نمی گ

»فیلسوف�جامعه�و�تاریخ«!...�همین�و�چه�قدر�روشنگر!!

خــالق�پژوهــِی�عرفانــی،�بــه�ِإرجاعــاِت�ُمبَهــم�و�
َ
ــِف�واالَمقــاِم��أ

ّ
عالقــۀ�مؤل

که�َبعِض�نمونه�هایش�َملحوظ� نگ!�-�
ُ
گ ِم�

ُ
بی�دّقت!�و�توضیحاِت�سردرگ

کتاب�شواِهِد�لطیف�دارد. افتاد�-،�در�دیگر�جایهاِی�نیز�

خالق�
َ
��أ کبیــر،�در ــی�و�هوائــِی!�آقــاِی�دکتــر�یحیــٰی�

ّ
کل �بدایــِع�ِإرجاعــاِت� از

ِإلیه�است: پژوهِی�عرفانی،�این�حاشیۀ�ِإرجاعِی�حضرِت�ُمشاٌر

کاشــفی�ســبزواری�بر�پایۀ�احادیث�و�آیات،�بنا�شده�است� »کتاب�مرحوم�
�آیات�و�احادیث�اســتخراج�نموده.�برای�آشــنایی�با� و�قواعــد�عرفانــی�را�از
کتاب�جامع�االحادیث�کبیر�از�ســیوطی�مراجعه�شود«.�)ص� احادیث�به�

.)269

کــه�با�ناِم�جامع�االحادیــث�کبیر�به�آن�ِإرجــاع�فرموده�اند،� کتــاِب�ُســیوطی�
�همان�جمع�الجوامع�معروف�به�الجامع�الکبیر�اســت.�وانگهی،�

ً
احتماال

ِی�هوائی،�چه�سودی�توان�ُجست؟!
ّ
ُکل �این�ِإرجاِع� در

شــما�مــی�توانید�ناِم�هریــک�از�دیگر�جوامِع ِروائِی کالِن ُســّنی و شــیعه�را�به�
�می�توانید�بنویســید:�

ً
صال

َ
�آب از آب تــکان نخــوَرد!!�أ یــد�و جــاِی�آن�بگذار

برای�آشــنایی�با�احادیث�به�کتِب حدیث�مراجعه�شــود!�یا�به�کتابخانه ها�
مراجعه�شود!!

�ِبه�نیــز�ندارد!�
ٌ

�ُمْعَتّد َقل�َضــرِر
َ
گر�ســودی�نــدارد،�الأ البّتــه�ایــن�نــوع�ِإرجاع،�ا

کــم�ماننــِد�ِإرجــاع�بــه�تاریح�]کــذا[�تحلیلــی�بــالذری�و�کتاب�امام� َدســِت�
کــه�خواننــده�را�بــه�دنباِل� َثــِر�همــان�بــالذری�نیســت�

َ
علــی�علیــه�الّســالم�أ

»نخودســیاه«�می�فرســتد!!�یا�مثِل�ِإرجاِع��به�»کتابی�بر�مبنای�داللت�های�
که�خواهندۀ�نگونبخت�را�بیهوده�َســرگردان� قرآنــی�نهج�البالغه«��نیســت�

کند�و�مقصوِد�ِإرجاْعگر�از�آن�مفهوم�نشود!

ایَنک�ِإرجاعی�دیگر:

ک: دکتر بهاء الدین خرمشاهی قرآن پژوهی«�)ص�309(. »ر. 

همین�و�همین!�و�به�همین�ریخت!!

ــِت�ایــن�ِإرجــاِع�فــوَق�العاده!�وقتــی�معلوْم�تر�می�شــود�که� َهّمّیَ
َ
�أ َضــرورت�و

�آِن�این�ُجمله�است: بدانید�این�إرجاع،�از

»برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح، توجه به دو نکته ضروری 
اســت: اول�توجه به ســند حدیث اســت و دیگر دّقت در دللت حدیث«.�

)ص�309(!!

کــه�ُتِک��ِإرجــاع�را�بر�روِی�عبارِت�»برای تشــخیص  خوشــَمزه�تر�این�اســت�
حدیــث�صحیــح از غیــر صحیح«�نهاده�اند!�براســتی�ایشــان�چــه�چیزی�را�

ِإرجاع�فرموده�اند؟!

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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از� پــاره�ای� حّتــٰی� و� ُمعاِصــران� َدقیــِق� و� َعمیــق� عــاِت�
َ
ُمطال و� تحقیقــات�

که�چه�فاصلۀ�ُمْعَتناِبهی� َتصریحاِت�گذشتگان،�بروشــنی�نشان�می�ِدَهد�
میــاِن�جهاْن�بینــِی�مولــوی�و�جهاْن�بینــِی�ابــِن�َعَربــی�هســت�و�چــه�َخطــا�
�مولوی�را�بر�ُبنیاِد�اندیشه�هاِی�ابِن�َعَربی� که�َمثَنوی�و�دیگر�آثاِر کرده�اند�آنان�
َشــرح�و�َفهــم�کرده�انــد.�18این�ُســخنان�را�ُبُزرگانی�چون�اســتاد�َبدیــع�الّزماِن�
که�برِخالِف�آقاِی� َکدَکنی�هم�-� ُفروزاْنفر�و�اســتاد�دکتر�محّمدرضا�َشفیعِی�
کبیر،�در�ُسخْن�شناسی�َبصیرتی�دارند،�و�باز�برِخالِف�َجناِب� دکتر�َیحیٰی�
گزارِش�متوِن�قدیم�ُدچار�آنگونه�َخطاهاِی�فاِضح� یه،�در�خواندن�و�

َ
ِإل ُمشاٌر

خالق�پژوهِی�عرفانی�هست،�نمی�شوند!�-،�می�گویند.�19
َ
کتاِب�أ که�در�

کبیر�و�امثاِل�ایشــان�-�نه� آری!�فکــِر�مولــوی�-�برِخالِف�ُمّدعــاِی�آقاِی�دکتر�
�بســیاری� که�در تنها�چندان�»متأثر�از�محی�الدین�عربی�و�قونوی«�نیســت�

از�ِجهات،�ُدُرست�در�طریق�و�َمسیری�دیگر�سْیر�می�کند.�

خــالق�پژوهــِی�عرفانی،�بــاز�هــم�در�مقولۀ�
َ
کتــاِب��أ � کبیــر�در جنــاب�دکتــر�

َوْحْی�شناســِی�دکتر�عبدالکریِم�ُســروش�و�ِعیاْرَســنجِی�آن،�سخنانی�دارد�
ــت�

َ
�آن�َغفل کــه�الُبــد�شــیفتگاِن�ایــن�مقــوالت�از )از�ُجملــه�در:�ص�232(�

کتاِب�ُمسَتطاب�خواهند�رفت! کرد!�و�خود�به�ُسراِغ�این� نخواهند�

رموده اند: 
َ
2. َمرقوم ف

»خداوند�متعال�را�در�هر�یک�از�مقامات�نامبرده�مظاهری�است�به�طوری�
�آِلــه�-�می�فرماید:�من� یــِه�َو

َ
ــی�اهلُل�َعل

َّ
کــه�حضــرت�محمــد�مصطفــی�-�َصل

الم�-�نیز�می� یِه�الّسَ
َ
مظهر�ذات�مطلق�هستم�و�حضرت�علی�مرتضی�-�َعل

فرماید�من�مظهر�باطن�مطلق�هستم.

بــه�هــر�حال،�خداوند�تبارک�و�تعالی�در�عین�اینکه�باطن�اســت�ظاهر�هم�
هســت�و�در�عیــن�اول�بــودن�آخر�نیز�می�باشــد؛�یعنی�مقــام�باطن�مطلق�و�
ظاهر�مطلق�دارای�وجود�عینی�است،�به�طوری�که�حضرت�خاتم�االنبیاء�
و�المرسلین�در�ادعیۀ�خاص�می�فرماید:�انا الظاهر و الباطن انا الول و الخر�
الم�-�در�خطبۀ� یِه�الّسَ

َ
و�هم�چنین�مولی�الموحدین��امیرمؤمنان�علی�-�َعل

یــه�مــی�فرمایــد:�انا الظاهــر و الباطن انــا الول و الخــر�و�در�خطبه�ای� افتخار
که:�اولنا محمد، اوسطنا محمد، اخرنا  کند� دیگر�خود�را�این�چنین�معرفی�
یِه َو آِله -��یعنی�آن�حضرت�خود�و�تمام�

َ
ی اهلُل َعل

َّ
نا محمد�- َصل

ّ
محمد و کل

ــالم�-�را�به�حضرت�ختمی�مرتبت�منســوب�می� یِهُم�الّسَ
َ
معصومین�-�َعل

�آِله�-�منشأ�خلقت�ایشان� یِه�َو
َ
ی�اهلُل�َعل

َّ
داند،�زیرا�حقیقت�محمدیه�-�َصل

الم�-�خود�را�واالتر�از� یِه�الّسَ
َ
اســت.�بر�این�اســاس�هرگز�حضرت�علی�-�َعل

�آِله�-�نمی�داند.«�)ص��186و�187(. یِه�َو
َ
ی�اهلُل�َعل

َّ
حضرت�محمد�-�َصل

�نثِر�صوفّیه�-�درآمدی�به�ســبک شناســِی�نگاِه�عرفانی�-،  18. در این باره، ازُجمله، نگر: زباِن�شــعر��در
حٰمِن�جامی،  َکدَکنی، همان چ، ص 86 و 524 - 549؛ و: شیخ�عبدالّرَ دکتر محّمدرضا شفیعِی 

نجیِب مایِل هَروی، چ: 1، تهران: َطرِح نو، 1377 هـ. ش، ص 258 - 261.
کــه از حضوِر »سیستماتیک«شــان  نــدآوازه، گواهــِی معتبــری 

َ
قــاِن بــزرگ و ُبل 19 . ای کاش ایــن ُمحّقِ

ُکَنــد ِإرائه داده بودند، تا َقدری َخیاِل اســتاِد  رۀ دروس دینــی و فلســفی و عرفانــی«، حکایت  در »دو
ِت ایشان آسوده باَشد! ْهلّیَ

َ
فلسفه و عرفاِن َپردیِس فارابِی دانشگاِه تهران در باِب أ

پــا�بــه�ویژه�کیســلر�در�برخی�موارد�گرفتار�خطا�و�لغزش�شــده� و�یهــودی�ارو
اســت،��امــا�برخــی�نظریــات�ایشــان�از�جمله�اینکه قــرآن را نازل�شــدۀ خود 

پیامبر می داند سخنی به جایگاه می باشد.......«�)ص�175(.

گانــۀ�َدفعــی�و�تدریجی�از�بــراِی�قرآن� گذشــته�از�آنکــه�دربــاِب�دو�ُنــزوِل�جدا
نمی�توان�با�تقریر�و���برداشِت�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�)......(«��-�که�َمَع�األَسف�
ِط�رایجی�اســت!�-،�همداســتان�ُشــد،�15و�باز�با�َصرِف�

َ
خطاِی�شــایع�و�َغل

گانۀ�قــرآن�در�دو�مقاِم�»والئــی«�و�»َنَبوی«،�که� �دریافتهــاِی�جدا ِر َنَظــر�از�تصــّوُ
اگرهم�مقبوِل�ذهنهاِی�بی�َدروپیَکِر�بعِض�ابِن�َعَربی�َزدگاِن�عصِر�ما�باشد،�16
کــه�عقلــش�نمی�کنــد� ریســت� در�دیــدۀ�َنّقــادِی�عقالنــی�و�تاریخــی،�»تصّوُ
تی،�َنْفِس�

َّ
ــا�و�ال َتّیَ

ّ
َتصدیــق«�17و�»دوَن�ِإثباِتــه�َخــرُط�الَقتــاد«!،�آری،�بعــد�الل

ایــن�پنــدار�که:��قــرآن�را�خــوِد�پیامبر�بر�خودش�نــازل�فرموده�باَشــد!،�ِخالِف 
�آیات�و�ِروایات،�بل�ُمخاِلِف�َضرورّیاِت ِإسالم�و�ُمعارِض�بنیادی�ترین� َنّصِ
َتعالیِم�ِإســالمی�و�َشــواِهِد�تاریخی�و�اجتماعی�و�ُمقارِن�ُنزوِل�َوْحی�اســت؛�

قائلش�هرکه�باشد،�گو�باش!�خواه�َاْهِرَمن�و�خواه�ُسروش!�

آقــاِی�دکتــر�َیحیٰی�کبیــر،�در�هاِمِش�همان�ِفْقره�و�به�مناســبِت�ذکــِر�ناِم�»دکتر�
سروش«�فرموده�اند:�»دکتر�سروش�با�مولوی�آشناست،��اما�به�سبب�آنکه�دورۀ�
دروس�دینی�و�فلسفی�و�عرفانی�را�به�طور�سیستماتیک�طی�نکرده�است،�لذا�
با�مبانی�فکر�مولوی�که�متأثر�از�محی�الدین�عربی�و�قونوی�می�باشد�آشنا�نبوده�
است،�لذا�با�ترکیبی�از�قالب�های�فکر�فالسفۀ�اروپا�از�یک�سو�و�از�سویی�دیگر�

مواد�اسالمی،�به�نظریه�پردازی�دست�می�زند«.�)ص�175،�هاِمش(.

می نویسم:
که�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�)......(«،��بنیادهاِی�دیانت�را� هر�چند�در�جائی�
آنگونــه�بــه�داوری�)بخوانید:�بازی!(�می�گیَرد،�و�در�مســألۀ�َخطیِر�»َوْحی«،�
ِع�تدقیق�و�تحقیق�حوِل�

ُ
بدانسان�ُسَخن�می�راَند،�دیگر�از�وی�نمی�باَید�توّق

که� �ابــِن�َعَربی�داشــت،�با�ایْن�َهمه،�چون�دریغشــان��آمده�اســت� مولــوی�و
�»سیســتماتیک«�خــود�را�در�»دورۀ�دروس�دینی�و�فلســفی� حاصــِل�حضوِر
گفته� �خوانندگان�نگذاَرنــد،�ما�نیز�این�را�نا یــغ�در�اختیاِر و�عرفانــی«!�بی�در

که:� یم� نگذار

15. َبحِث تفصیلی در این مورد، از حوَصلۀ این مقام بیرون است.
گفت: بَنْقد توان 

یجی - که با َتقریرِ امثاِل دکتر کبیر  از بــراِی َتقریِر بزرگانی چون شــیِخ َصدوق از َمقولۀ ُنزوِل َدفعــی و َتدر
دوق، تحقیق: عصام عبد الّســّید، ط: 2،  ــیخ الّصَ تفاوتــی گوهریــن داَرد -، نگر:  ااِلعِتقادات، الّشَ

بیروت: دار الُمفید، 1414 هـ. ق، ص 82.
قی چون شــیِخ ُمفید واِقع َنُشــده اســت. نگــر:  َتصحیح اعتقاداِت� ایــن مقولــه مورِد قبوِل بزرگاِن محّقِ
ــیخ الُمفیــد، تحقیــق: ُحَســین َدرگاهــی،  ط: 2، بیــروت: دار الُمفیــد، 1414 هـ. ق.،  ــة، الّشَ اإِلمامّیَ

ص 123 و124.
فاِن ابِن َعَربی َمآِب  پیکرِی ِذهنّیات و مقوالِت حاصل از َتعالیم و فّعالّیتهاِی ُمَتَصّوِ 16. دربارۀ این بی َدرو
یْک بین را  َخیال اندیش بســیار گفته ایم و گفته اند )و البّته َهنوز کافی نیســت!(. ِعجالًة خوانندۀ بار
َرهنمــون می شــوم بــه: زباِن�شــعر��در�نثــِر�صوفّیه�-�درآمدی�به�ســبک شناســِی�نگاِه�عرفانــی�-، دکتر 
ۀ فرهنگی 

ّ
محّمدرضا شــفیعِی َکدَکنی، چ: 1، تهران: انتشــاراِت ُسَخن، 1392 هـ. ش. و بخارا )مجل

و ُهَنری(، ش 62، ُخرداد و َشهریوِر 1386 هـ. ش، ص 125 - 136 )گفتاِر آقاِی ُمصَطفٰی َمِلکیان(.
17 . حافظ.

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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نقد و برریسکتاب

که�»پردیِس� کبیر�-� َترَجمه�ناتوان�بوده،��اما�با�»کارناَمِک«�آقاِی�دکتر�یحیٰی�
فارابــِی�دانشــگاِه�تهــران«�در�فضــاِی�َمجــازی�عرضه�داشــته�اســت�-��چه�
ِإلیه�با�چند�زبــان�و�از�آن�ُجملــه:�عربی،�در� عی�اســت�ُمشــاٌر

َ
کــه�ُمّد کنیــم�

�ترجمه،�آشنائی�دارد��و�تحصیالِت�حوزوی�را�نیز�تا�مرتبۀ�»اجتهاد«�در� حّدِ
گمان�می�فرمائید؟! فقه�ِإدامه�داده�است؟�شما�چه�

و� �حدیْث�شناســی� مــرِو
َ
َقل � کبیــر�در آقــاِی�دکتــر�َیحیــٰی� ُدرَفشــانیهاِی� �.4

کتاِب�خویش�)ص��308-� دانشــهاِی�حدیثی�و�بویژه�آنچه�در�بخشــی�از�
�فرموده�اند،� خبار

َ
�باِب�نحــوۀ�اعتماد�به�أ ّیاتی�در

ّ
کل 311(،�چونــان�َقواِعــد�و�

خالق�پژوهِی�عرفانی�اســت!�
َ
�َبدیْع�تریــن�قســمتهاِی�کتاِب�ُمســتطاِب�أ از

کتابهاِی�مســتقل،�مــورِد�تحقیق� گانه،�بــل:� و�خــود�بایــد�در�مقــاالِت�ُجدا
�کشــِف�اینکه�چگونه�شــیِخ�َصــدوق�خود�گفته�

ً
و�تدقیــق�واقع�شــود؛�مثال

کــه�عبارتی�را�از�یک�حدیث�در�»پرانتز«�قــرار�می�دهم،�و�آن�پرانتز�در� اســت�
چاِپ�کتاِب�او�به�پاورقی�منتقل�شده�است�و�در�تجدیِد�چاپها�آن�پاورقی�
را�حذف�کرده�اند�و...�و�آنگاه�با�ِإدامۀ�همین�شیوۀ�نگرش�تا��امروز،�»بزرگان�
اهــل�دلــی�چون�محی�الدین�که�حدیــث�را�به�طور�کامل�در�فتوحات�نقل�

گردد«!�و...�. کند،�مردود�اهل�شریعت�می� می�

کــْی�تا�بــه�حال�امثــاِل�َجناِب�ابــِن�َعَربِی�َحشــوِی� � شــاید�کســی�بگویــد:��از
��امثــاِل�شــیِخ�َصــدوِق�»َرئیــس� هل«انــد،�و

َ
�فهــِم�حدیــث،�»أ ِالِتقاطــی،�در

کــدام� � ُکجــا�و�در ،�شــیِخ�َصــدوق،�
ً

صــال
َ
هــل؟!...�.�أ

َ
ثیــن«،��26ناأ الُمَحّدِ

گفته�است؟!27 فاتش�سخن�
َّ
کتابش�از�قّصۀ�»پرانتز«�و�ُمَخل

د محّمدکاظــم الّطباطبائّی و محمــود الّطباطبائی، ط: 2، ُقم:  ــّیِ یَشــهرّی، بُمســاَعَدِة الّسَ محّمد الّر
دارالحدیث، 1425 هـ. ق، 7 / 248.

ردیست،  فتآو
ُ
شگفت است که در این منبِع حدیْث ِپژوهانه، نشانِی این عبارت را که البّته در ضمِن گ

ُکجا َنقل می کنند.  که آن را از  - در حاشیه - به دست نداده و هیچ معلوم نگردانیده اند 
گفت: همه چیزمان به همه چیزمان می آید! گفت آنکه  راست 

ل و  ّوَ
َ
کاشــانی و َمجِلســِی أ عاِظمی چونان شــیخ بهائی و فیِض 

َ
ثین«  را أ 26 . این تعبیِر »َرئیس الُمَحّدِ

د علی خاِن َمَدنی و شیخ یوُسِف َبحرانی و... بارها و بارها در  َمجِلسِی ثانی و شیخ ُحّرِ عاِملی و َسّیِ
َقبی ُمســَتغنی 

َ
خیر چونان ل

َ
ُبرده اند و در چند قرِن أ یش درباِب شــیِخ َصدوق به کار گوِن خو آثاِر گونا

از َبیان و َقرائن، در حّقِ شیِخ َصدوق َتداُول داشته است.
که: ْه خواَهد  ِذکِر این فاِئَدت، اگرچه از راِه ِاسِتطراد، ُمَوّجَ

کــه من دیده ام و به یاد دارم، در َحّقِ شــیِخ  ثین« را تا آنجا  َجنــاِب میــِر دامــاد این لقِب »َرئیــس الُمَحّدِ
کار می َبَرد. پنداری، این ناَهْمُســَخنی در َتلقیب نیز، یکی از موارِد اختاِف شــیِخ بهائی  کلینی به 
یا َطریِق شــیخ را َپسینیان بیشــتر پْی گرفته اند. از َپسینیانی که َطریِق میر را  و میِر داماد اســت؛ و گو

گرفته، حاجِی َسبزواری است. پْی 
 َرحمت و ِرضواِن ُخداوند بر َهمۀ این ُبُزرگان و ُبُزرگواران باد!

ُهــْم َو  َحیــاِة 
ْ
ال ِفــی  کاُنــوا  رِض 

َ
األ ِذی   

َ
 َجَمــال

ـَیـــِر الّسِ و  الُکـْتـــِب   
ُ

َجـَمـــال َمـَمـــاِت 
ْ
ال َبـْعـــَد 

کبیر را در باِب »کان اهلل و لم یکن معه شــیء  27 . آنها که حوَصلۀ پیگیری دارند اّدعاِی آقاِی یحیٰی 
خاق پژوهِی عرفانی، ص 311( 

َ
کان« و تقطیِع آن بر دسِت شیِخ بزرگوار  َصدوق )نگر: أ کما  و االن 

ِة�األربعة )صدرالّدین محّمد  ُمقایســه فرمایند با ُمنَدِرجاِت:  الِحکَمة�الُمتعالَیة�فی�األســفاِر العقلّیَ
الّشــیرازّی، قــم: مکتبــة الُمصطفٰی، 350/7(، و شــرح�ُفصــوص�الِحَکِم قیصرِی رومــی )تحقیق: 
د جــال الّدیــن آشــتیانی، چ: 1، تهران: شــرکِت انتشــاراِت ِعلمــی وفرهنگــی،  1375 هـ. ش،  َســّیِ
ص 390( و ِمصبــاح�األنــِس محّمد بــِن حمزهِی فناری ) تحقیق: محّمــد خواَجوی، ط: 1، تهران: 
انتشــاراِت مولٰی، 1416 هـ. ق. / 1374 هـ. ش، ص 212 و 352( تا معلوم شــود که این اســتاِد فقه 
اِع کافی نــدارد، از  امهاِت متوِن فلســفی و عرفانی  یِث شــرعی اّطِ و فلســفه و عرفــان نــه تنهــا از َموار

هم ُمسَتحضر نیست!

ِت ُمعتبــره،�که�مأخوذ�از� �ُســّنَ کبیر،�نه�از گفتارهــاِی�مورِد�اســتناِد�آقاِی�دکتر�
یــِث�ُغــالة�و�میراْثَبراِن�ایشــان�اســت،�20و�َمقاِم�َجلیِل�َنبــّی�و�َوصّی،�از� موار

ه!� که�ایشان�اّدعا�می�کنند،�ُمَنّزَ هات� ُچنان�َتَفّوُ

�ایــن�گفتارها�َســَندی�معتبر�فرا�تــوان�نمود؟� �بــراِی�کدامیــک�از راســتی،�از
�توان� ُکُتِب�مشــکوک�یا�َمْنحــول�باز � ْوگرایان�و

ُ
کــدام�را�ُجــز�از�ُخطــوِط�ُغل یــا�

ُجست؟

�بــراِی�اینگونــه�عبــارات،� �از ــِت�ُصــدور،�از�دیربــاز بــاری،�بــر�فــرِض�ِصّحَ
�َتقاریری�از�دسِت� َتفسیرهاِی�دیگری�پیش�ِنهاده�ُشده�است�21و�َتفاسیر�و
ْوگرایان�یا�متأّثراِن�

ُ
کبیر،�تنهــا�در�میاِن�ُخطوِط�غالی�و�ُغل َتقاریــِر�آقاِی�دکتر�

ت�داشته�است.�22و23 یِث�این�ُخطوط،�مقبولّیَ �و�َموار آثار

�این�ُســخنان�چه�ســود؟!...�این�ُسخنان�را�با�هرکه�بگوئیم،�با� یم!�از بگذر
ُکَند!� که�ُفروفرســتندۀ�قرآن�را�خوِد�پیامبر�تلّقی�می� کبیر� آقاِی�دکتر�َیحیٰی�
نمی�توانیم�گفت!�این�عالی�َجناب،�در�همان��ُقرآن�راهش�از�ما�ُجدا�ُشده�

است؛�تا�چه�َرَسد�به�َحدیث!

3. َمرقوم فرموده اند:
یــِه�

َ
کربــال�بعــد�از�ظهــر�عاشــورا�در�حاالت�امــام�حســین�-�َعل �»در�حادثــۀ�

کــه:�چون�یاران��امام�شــهید�شــدند،��امــام�در�حالت� ــالم�-��وارد�شــده� الّسَ
توجه�و�اتکای�کامل�به�حق�می�فرماید�]کذا[�]:[�الهی�رضایم�به�آنچه�قضا�

می�پسندد�و�قضایم�به�آنچه�رضا�می�پسندد«.�)ص��258(

�دیگر�بخوانید:�»...�رضایم به آنچه قضا می پســندد و قضایم  لطًفا�یک�باِر
به آنچه رضا می پسندد«.�

خذ�ُشــده�
َ
کــدام�منبــِع�معتبر�أ � خیــر�یعنــی�چــه؟!�24ایــن�ِروایت�از

َ
ُجملــۀ�أ

است؟!.

�"رًضــا بقضائك  �عبــارِت�مشــهوِر
ً

کــه�ایشــان�مثال گمــان�َبَرد� کســی� شــاید�
نــگ�درآورده�اســت�و�از�

ُ
گ و تســلیًما ألمــرك"�25را�بدیــن�ریخــِت�نامفهــوم�و�

یِگ ِروائــِی  خیــر، از ُمــرده ر
َ
ع، در َســده هاِی أ مــرِو َتَشــّیُ

َ
فــاِن َقل ِســفان و ُمَتَصّوِ

ْ
گفتــار و نوشــتاِر ُمَتَفل  .20

زا و دیْن َفرسا، نگر:
َ
گوشه هائی از این ِابِتاِء جانگ ِگرانبار است. از براِی ُوقوف بر  جریانهاِی غالی 

یا جهانبخش، چ: 1، تهران: َنشِر ِعلم، 1393 هـ. ش، ص 265 - 334. �َترازو، جو ثورات�در
ْ
 َمأ

َحه  21. نمونــۀ ایــن برداشــتها را در اختصــاِص منســوب بــه شــیِخ ُمفید )َســنج:  ااِلخِتصــاص، َصّحَ
َرندّی المحرمّی، ُقم المقّدســة:  د محمــود الّزَ ــّیِ َب َفهاِرَســه: الّسَ کبر الَغّفارّی، َرّتَ ــق علیــه: علی أ

َّ
وَعل

ة، ص 163( می توانید ببینید. منشورات جماعة المدّرِسین فی الحوزِة الِعلمّیَ
کهــِن  امامّیــه دربــاِب ُچنیــن  یــِح بســیار ذی قیمتــی دربــاِب اختــاِف نظــِر ُخطــوِط فکــرِی  22 . تصر
ِر اختیار�معرفة�الّرِجال )َسنج: اختیار�معرفة� بوذ، در کتاِب ارج آو عباراتی، به َنقل از َمعروف بِن َخّر
الّرِجال�المعروف�ب-:�رجال�الَکّشّی، شیخ الّطائفة أبوجعفر الّطوسّی، تصحیح وتعلیق: میر داماد 
ــام -، 2 / 471،  ْیهُم الّسَ

َ
ســة آِل الَبْیت - َعل جائّی، مؤّسَ د َمهدى الّرَ ــّیِ االســترآبادّی، تحقیق: الّسَ

ش 374( هست.
یا جهانبخش،  �ُغُلْوِپژوهی، جو ُگفتار�در ّقیهاشان، نگر:  سه�

َ
یکردهاِی ُخطوِط غالی و َتل 23. دربارۀ رو

گفتاِر نخست(. یژه  ساطیر، 1390 هـ. ش. )بو
َ
چ: 1، تهران: انتشاراِت أ

ن یافتن به ِإصراری که آقاِی کبیر در باِب مضموِن این عبارت و بیان دارد، به صفحاِت  24 . براِی َتَفّطُ
کتاِب مورِد بحث نیز توانید نگریست. 287 و 338 - و59 - از 

یــخ،  ــّنة�والّتار ــالم�-�فــی�الکتــاب�والّسُ 25. نگــر: موســوعة�اإلمــام�علــّی�بــن�أبــی�طالــب�-�َعَلیــِه�الّسَ

ِانِتحـال و ِابِتـذال در َاخـالق پژوهِی عرفـانی
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نقد و برریسکتاب

ماشــاَءاهلل!!...(،�فرموده�اند:�»حافظ می گوید که آن شراب را از کأس علی 
الم - بر�من نوشاندند«�)ص�198(. یِه الّسَ

َ
- َعل

می نویسم:
خالق�

َ
کتاِب�ُمســتطاِب�أ �َوثاقِت�نویســندۀ��امیِن� که�در�مراتِب�ِثَقت�و من�

�فقــِه�دین��نیــز�به�مرتبــۀ�راقیۀ� گفتــه�ُشــده�اســت�در کــه� پژوهــِی�عرفانــی�-�
که� �تردید�ندارم!��اما�ســخت�ُمشــتاقم�بدانم� »اجتهاد«�نائل�امده�اند��-�حّقِ
�َسِر�بوالُفضولی�بُپرَسد�که�آِخر:�حافظ کْی  �از �راه�بَرَسد�و گر�بر�َفرض�کسی�از ا
و ُکجا�ُچنان ســخنی گفته اســت؟!�ایشــان�وی�را�به�کدامین�منبع�و�مأخِذ�
قابــِل�اعتنا�و�خوَرنِد�اعتماد�َرهنمون�خواهند�ُشــد!�آیا�َجناِب�ایشــان�این�
ســخِن�ناشــنوده�و�نویافتۀ�حافــظ�را�از�»قاموس اللغه اثــر صحاح جوهری«�
)ص��106(�نقــل�می�فرماینــد�یا�از»�احیــاء العلوم فی نقد الحیــاء اثر غزالی«�
کاشــانی«�)ص� )ص�195(�؟!�نُکَنــد�در�»اثــر مهجــة�البیضــاء�]![�از فیــض 
195(�خوانده�باشــند�یا�در»البیان و البتین اثر جاحز«�)ص�106(؟!�شاید�هم�
کــذا�[�تحلیلــی بــالذری«�)ص�264(�ُمالحظــه�فرموده� در�همــان »تاریــح�]�

گمان�می�فرمائید؟!! باشند!...�شما�چه�

�نمایه سازی� مرِو
َ
�َقل 6.�نوآوریهاِی�شارح�و�محّقِق�الّرسالة�العلّیه�را�حّتٰی�در

گرفت. نیز�می�توان�پْی�

�نمایــۀ�»اعــالِم«�کتاب،�مــی�توان� کــه�در کنــون�نمی�دانســتیم� نمونــه�را،�تــا�
»بودائیســت«�)ص�565(�و�»تابعــی«�)ص�565(�و�»جنــگ صفیــن«�)ص�
کــرد�و� �565-�ذیــِل�ج�-(�و�»صحابــی ظاهربیــن«)ص�569(�و...��را�درج�
جَمعین�-�

َ
یِهم�أ

َ
یــا�می�تــوان�نامهاِی�همۀ�پیامبران�و�امامان�-�َســالُم�اهلِل�َعل

کرد!� را�ُجملگــی�بــا�لفــِظ�»حضرت«�در�حــرِف�حاء�)ص�566(�فهرســت�
گفته�اند:�ِعْش�َرَجًبا�َتَر�َعَجًبا! ِإشکالی�هم�ندارد.�از�قدیم�

�نمایه سازی�نیست؟! �َفّنِ ُکِپرنیکی��در آیا�اینها،�بارقه�هاِی�انقالبی 

�اینها� گر�تنگِی�َمجال�نبود،�باید�بیش�از به�هر�روی،�نوآوری�فراوان�است�و�ا
می�گفتیم�و�می�نوشتیم.

کرد!«. َکَفن�َنتوان� که�ُفزونست،� َرِحَم�اهلُل�َمن�قال:�»ُکشته�از�َبس�

پیش از انجام
کبیر،�»ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�دانشگاِه�تهران«،��با�ساختِن�� آقاِی�دکتر�یحیٰی�
ِک�فکــری�و� �واقــع�خــورا �آن،�در خــالق�پژوهــِی�عرفانــی�و�انتشــاِر

َ
کتــاِب��أ

خالق�و�ِعرفان�و�ُتراث�داده�اند�
َ
گواری�به�خورِد�ُمخاَطباِن�أ فرهنگِی�َبس�نا

که�هاِضمۀ�هیچ�َطبِع�َسلیم�و�َسلیقۀ�ُمستقیمی�آن�را�َبر�نمی�تاَبد،�خاّصه�
�َفراْخَدستانه� یغ�و که�ُچنین�بی�در زایندۀ�»ِانِتحال«�

َ
گ با�آن�چاشنِی�َزننده�و�

�آورده�اند!! کار � در

کــه�در� گفتــۀ کتابــش� خــالق�پژوهــِی�عرفانــی، بــه�
َ
کتــاِب��أ فراهــم�آورنــدۀ�

کــه�در�فضــاِی�َمجــازی�انتشــار�داده�اند،� یــم�و�»کارناَمکـــ�«ـــش� دســت�دار

گونه�ُپرسشــهاِی�پیِش� کبیر�را�بدین� َمْن�بنده�أوقاِت�شــریِف�جناب�آقای�
�ِإظهاِر� ــزارِی�روزگار

ُ
کــرد!�تنهــا�از�غایــِت�َحْقگ پــا�ُافتــاده!�َتضییــع�نخواهم�

ب�می�کنم�و�می�گویم: تعّجُ
کــه�بزرگَمــردی�چون�َجناِب�ُمســَتطاِب�آقاِی�دکتر�یحیــٰی�کبیر�را،�با� �َحّقــا�
رَموی�برآن�

ُ
ِث ا َقــل�روِح�َمرحوِم�ُمَحــّدِ

َ
ایــن مرتبــه از َوثاَقــت و امانت�-�که�الأ

�َوثاَقِت�شیِخ� ��امانت�و گونه�دانش�و�بینش�و گواه�اســت!�می�َرَســد�تا�بدین�
َصدوق�را�در ترازو ِنَهد�و�َصدوق�و�َصدوقیان�را�بر َسِر جاِی خویش بنشاَند�
�برابــِر�موضعگیریهاِی� و�از�مظلــوم�واقْع�ُشــدِن�کســانی�چون�ابــِن�َعَربی!�در
�و�غافــالن�را� یــغ�بخــوَرد�و�ُخفتــگان�را�بیــدار »َصدوق«هــاِی�روزگاران�در
کرد باید  ُکَنند ُبُزرگان چو  �برســاَند!�»ُچنین  ُهشــیار�ســازد�و�َحق�را�به�َحْقدار

کار�/�ُچنین�نماید�شمشیِر�ُخسُروان�آثار«!

خالق�پژوهِی�عرفانی،�ُدُرست�
َ
گر�در�همین�کتاِب�عالی�َجناِب�أ وانگهی،�ا

در�صفحۀ�پیش�از�رسیدگی�به�پروندۀ�َجرائِم�َصدوق�و�َصدوقیان،�َجناِب�
�پاســخ�به� کبیــر�می�فرماینــد:�»امیرالمؤمنیــن��امیــر�کالم�در�نهــج�البالغه�در
�تعریف�دین�می�فرماید:�الشریعُة نهٌر و الحقیقُة بحٌر، الفقها� پرسش�راوی�از
ردید�

َ
ردید�و�می�گ

َ
�نهج البالغه�می�گ فی البحر یســیرون«�)ص�310(�و�شــما�در

کبیر� �ایــن�ُجملــه�را�نمی�یابید،�28بر�دامــِن�ِعلم�و�َعَمِل�آقــاِی�دکتر�یحیٰی� و
ِعیاُذ�ِباهلل!�-�َجناِب�ایشــان�به�َحوالِت�بی�َمَحل�و�

ْ
ردی�نمی�نشــیند�و�-�ال

َ
گ

که� �...!
ّ

َکال �َتحدیث�مّتهم�نمی�شــوند!�حاشــا�و� بی�دّقتی�و�بی�ُمباالتی�در
�پرانتز� هــِل�دل«،�در

َ
�»أ مــی�داَنــد؟!�شــاید�این�ُجمله�را�نیــز،�َصدوقیاِن�ِضــّدِ

کهنه�کار� ِنهاده�باشــند!�و�از�طریِق�همین�پرانتِز معلوم�الحال�)که�از�عوامِل�
عاَذَنا�اهلُل�ِمْنه!!�-(�از�نهج�

َ
�تحریِف�َمواریِث�حدیثی�است!�-�أ و�سابقه�داِر

کرده�باشــند؛�می�توانید�رأًســا�به�»ُعضِو�َهیَئِت� البالغه�هاِی�چاپی�َحذف�
�این�عبارت�را�در�نهج�البالغه،� علمِی�)......(«،�ُمراَجَعه�فرمائید�و�َمَحّلِ
�َشــخِص� �ُنســخۀ��منحصر�به�فرِد�تاریح�]کذا[�تحلیلی�بالذری،�از کناِر در�

َشخیص�و�َنفِس�َنفیِس�ایشان�جویا�شوید!

�نوآوریهاِی�شــارح�و�محّقِق�الّرســالة�العلّیه�در� 5.�یک�نمونۀ�کوچک�هم�از
دبی�بخوانید:

َ
�َتحقیقاِت�أ مرِو

َ
َقل

�ایشان�به�مناسبِت�یادکرِد�شعِر�معروِف�»دوش�وقِت�سحر�از�غّصه�نجاتم�
�این�زمینه�که�حافِظ�شــیرازی�از�کدامین�شــراِب� دادند...«�و�نقِل�قولی�در
یه�َحظ�می�َبرید؟!...�

َ
ِإل �ُوسَعِت�داِئَرۀ�اّطالِع�ُمشاٌر َطهور�نوشیده�است!�)از

کــه آقــاِی دکتر یحیٰی کبیر به نهج�البالغه نســبت می ِدَهند - و َصــد البّته در آن کتاب  28. عبارتــی 
رده اند! کبیر آو که آقاِی دکتر یحیٰی  ف  یخِت ُمَحّرَ خباِر صوفّیه است و البّته نه بدین ر

َ
نیست! از أ

صلِی آن، نگر: 
َ
یخِت أ از براِی ماحظۀ ر

د َحیَدر املی، با  قود�فی�معرفِة�الُوجود -، َســّیِ جامع�األســرار�ومنبع�األنوار - به انضماِم: رســالة َنقد�الّنُ
ُکرَبن[ و ُعثمان إسماعیل یحیٰی، َترَجَمۀ فارسی  ُکربین ]/ هانرى  تصحیحات و دو مقدمۀ ِهنرى 
د َجواِد َطباَطبائی، چ: 2، تهران: شرکِت انتشاراِت ِعلمی و فرهنگی - و - انجمِن  مقّدمه ها از: َسّیِ
ایرانشناســِی فرانســه، 1368هـ. ش، ص  358 و 359؛ و:  تفســیر�المحیط�األعظم�والبحر�الخضم�
د  ــّیِ ق علیه: الّسَ

ّ
د َحیــَدر اآلُملــّی، حّققه وقّدم لــه وعل ــّیِ کتــاب�اهلل�العزیــز�المحکم، الّسَ فــی�تأویــل�

ســه فرهنگی ونشــِر نوٌر علٰی نور، 1422 هـ. ق. / 1380  بریزّی، ط: 1، ُقم: مؤّسَ ُمحســن الُموَســوّی الّتَ
هـ. ش، 3 / 82.
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نقد و برریسکتاب

َرند�و�نمی�خوانند�تا...!
َ
پنداری،�بَعْمد�چشم�برهم�ِنهاده�اند�و�نمی�نگ

گو�باشد�که�هنوز�می�نگریم�و�می�خوانیم،� ...�شاید�هم�اشتباه�از�امثاِل�ُدعا
پائی،�می�کوشــیم�و�می�ُخروشــیم،�و�نه�با�َشــْب�َزدگان� و�با�َهمه�بی�َدســت�و

کرانه�می�گیریم. �این�میانه� َدْمسازی�می�ُکنیم�و�نه�از

�فسانه�و� �این�بندۀ�روسیاه�باشــد�که�درین�روزگاِر �آری!...�شــاید�اشــتباه�از
�تباهِی�ِمزاِج�زمانه�َدرســی�نگرفته�است� مون!،�از

َ
ِب�َدهِر�بوَقل

ُّ
�َتَقل افســون!�و

�أوقــاِت�خویش�را�در� و،�بــه�جــاِی�َتعقیِب�ُطــُرِق�ُعَقالئی�تــِر�َحیات؛�32هنوز
ذراَنــد�و�روشــنِی�جــان�و�ِدل�را�از�ســیاهِی�

ُ
یــس�می�گ َکرار � میــاِن�َقراطیــس�و

که�دیریســت� َمحاِبــر�و�َدفاِتر�می�جوَید،�و�ســخِن�خواجۀ�»ِرنداِن�جهان«�را�
که� �جان�و�پیشــِنهاِد�خاِطر�نمی�ســاَزد� �َعَمل�و�ِحرِز �یاد�ســپرده،�دســتوِر در

ُه!�-: �هلِل�َدّرُ فرموده�است�-�َو

ســاله، چــارَدْه� محبــوِب� و� دوســاله� �مــِی�
َکبیــر!! َهمیــن�َبَسســت�مــرا ُصحبــِت َصغیــر و 

�������������������������������������������������اصفهان�/��پایاِن�زمستاِن��1393هـ.�ش.33

دمحّمدعلِی  یهِی 1935 م به َسّیِ که در 21 فور 32. شادروان استاد عّباِس ِإقباِل آشتیانی، در نامه ای 
ید: زاده نوشته است، می گو

ْ
َجمال

که ِقرائِت آنها ما  ْف کرده تأّســف م-ی خورم، و ب-ر ی-ک ُمشــت کتاب  
َ
واخر  بر ُعمِر َتل

َ
 » .... این  أ

از راِه راســتِ  زندگانــی- یعنــی  بــه همان معنی که دیگــران فهمیده و می رونــد! - منحرف ک-رد و 
ک هم ُمحال 

َ
عَنت می فرستم! و بدبختانه  دیگر تغییِر َمسل

َ
م-وِجِب ُخسراِن ُدنیا و آخرت  ُشده!، ل

شده است!... «  ) یغما، آباِن 1339 هـ. ش.، ش 148، ص 389(.
َرِحَم اهلُل َمْعَشَر الَماِضین!... ِإلخ!!!

مانداز را پیش 
َ
33 . از َصدیِق ارجمندم، آقاِی دکتر َحمیِد عطائِی َنَظری )َنَطنزی(، سپاسگزارم که این َقل

از چاپ از َنَظر گذراندند و بویژه در ُخصوِص یکی از ِفقره هاِی آن یادآورِی بسیار سودَبخشی کردند.

�ُزمرۀ� اســتاِد�فلســفه�و�عرفان،�و�ُعضِو�َهیَئِت�علمِی�دانشــگاِه�تهران،�و�در
�َدســتارَبندان�اســت�)و�الُبــد�از�»مزایــاِی�قانونی«�29 �زّیِ »مجتهــد«ان،�و�در
رَدْنَفرازانــۀ�ُچنیــن�ُجنــِگ�ُمبَتــذِل�

َ
گ این�همــه،�برخــوردار(.�آنــگاه�بــا�َنشــِر�

ت«�را،��-�َهرچند�ناخواسته�-�در� �ُمُرّوَ بیسامانی،�»دانش�و�آزادگّی�و�دین�و
�دانشگاه�را�به�بازی�می�گیرد�و...!� َعَمل�ریشخند�می�ُکَند�و�ناموِس�حوزه�و

که:�راســتی در این »َمماِلِک َمحروســه« چه َخَبر  یم�بُپرســیم� آیا�باز�َحق�ندار
است؟!30

ِث�ُارَموی� دَجالل�الّدیِن�ُمَحّدِ که�مرحوِم�اســتاد�َســّیِ شــنیده�بودیم:�زمانی�
مه�َمحموِد�ِشهابی�-�

ّ
از�دانشــگاِه�تهران�دکتری�گرفت،�اســتاِد�زنده�یاد�عال

سوۀ�دانائی�و�داِنشَوری�و�ُمجَتِهِد�راستین�
َ
ــریف�-،�آن�أ

َ
ُه�الّش َس�اهلُل�ِســّرَ

َ
َقّد

که� ث�نباید�ُمباَرکباد�گفت� که:�به�آقــاِی�ُمَحّدِ و�َحکیــِم�َرزین،�فرموده�بود�
گرفته�اســت؛�به�دانشــگاِه�تهران�بایــد�ُمباَرکباد� از�دانشــگاِه�تهــران�دکتری�

ث�دکتری�داده�است! که�به�آقاِی�ُمَحّدِ گفت�

تی�
َ
�َنبال آری،�سخِن�استاد�َمحموِد�ِشهابی�ُدُرست�بود�و�خوراِی�َنباَهت�و

�و�ُاستادِی�ُبُزرگاِن�داناِی� که�او�داشــت.�روزگاری�دانشــگاِه�تهران�با�ُحضور
ماِن�ُفروزانَفر�و� دانشَوری�چون�استاداِن�َفقیْد�َجالل�الّدیِن�ُهمائی�و�َبدیع�الّزَ
ِد�ُمعین�و�َسعیِد�َنفیسی�و�َعّباِس� �و�ُمجتبٰی�میُنوی�و�ُمَحّمَ محّمدَتقِی�بهار
دمحّمدَتقِی� بوالَحَســِن�َشعرانی�و�َسّیِ

َ
�أ ِإقباِل�آشــتیانی�و�محموِد�ِشهابی�و

ُکردســتانی�و�...،�َســِر�َفخر�بر� مانِی� ِس�َرَضــوی�و�عبدالَحمیِد�َبدیع�الّزَ ُمــَدّرِ
آسمان�می�سود!�و�سزا�نیز�بود!

شــتند
َ

ذ
ْ
ُبگ و� ذاشــتند�

ْ
بَنگ خویــش� �َنظیــِر�

بیاُمــرزاد! را� ُجملــه� �- َوَجــل� � َعــّزَ �- خــداْی�

�ِابِتذال�هاِی� حوال�که�ُچنیــن�ِانِتحال��هاِی�کبیر�و
َ
�این�أ �و�در کنــون�و��امــروز ا

�ُمْنتســبان�بــدان��َســراِی�پیشــیِن�ُخداونــدگاراِن� �ُفــالن�و�َبهمــان�از کثیــر�از
َفضل�و�َفضیلت�بر�آفتاب�می�ُافَتد،�آیا�سزاوار�نیست�بر�آن�آبروِی�علمی�و�
�پِی�»کودْک�ِمزاجی�هاِی� َوجاهِت�فرهنگی�که�بدین�سان�ارزاْن�ُفروشانه�و�از
کــه�بــر�جــاِی�َفضاِئــل� �بــر�ایــن�َرذاِئلــی� َکــف�مــی�َرَود�و � ْبنــاِی�َزمــان«�31از

َ
أ

گردیم� می�نشــیَند،�خون�بگرییم�و�آَنک�با�خواجۀ�شیراز�َهمَنوای�و�َدْمساز�
�که اندوخته بود؟!«. کرد�و ف 

َ
ـه!�که َتل

َّ
ـه الل

َّ
که:�»الل

�اینهاست؛�و�گوئیا،�کسانی� �ِابِتذاِل کثیر،�درازتر�از داستاِن�این�ِانِتحاِل کبیر�و
شــایند�؛�

ُ
بگارِی�َمصاِلِح�َموهوم�بر�این�َمفاِســِد�َمعلوم�دیده�نمی�گ

َ
�َســِر�َطل از

که َصد البّته نوش باد! 29. یا به تعبیِر َظریفی: َمزایاِی نونی و قانونی!! - 
30. پیش از این یک بار این ُپرســِش ســاده را در مقالِت » کاری�نه�خوراِی�ناِم�ســعدی! « )چاْپ ُشــده 
یافته در: صفحــۀ اینترنتِی یادگاِرســتان و  در:  آینــۀ�ِپژوهــش، ش147، ص 37 - 52 ؛ و نیــز انِتشــاْر
عیاِن دین و دانش 

َ
َبرخــی از َصَفحــاِت اینِترنتِی دیگر( پیش ِنهادم و ناخواســته خاِطِر فاِتــِر بعِض ُمّد

کــه از َپْهلــوِی ُپرسیده نُشــدِن ُچنیــن ُپرسشــهائی، برخورداری هــا و کامگاری هــا یافته انــد، َرْنجه  را 
یخ اســت که َتکرار می شــود و ُپرسشهائی  ســاختم! َقصِد َتکرار نداشــتم. چه ُکَنم؟!... پنداری، تار

َهمسان برمی انگیزد!
31 . به تعبیِر صائِب تبریزی.
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