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Abstract: A Social-Intellectual History 
of the Isna Ashari Shi›is in India, by 
Seyyed Athar Abbas Rizvi, was pub-
lished in two volumes in English in Aus-
tralia in 1986. This book is one of the 
most important works that has studies 
the intellectual and social life of Indian 
Shi›ites up to the 19th century. The first 
volume of this book was translated in 
Persian by a group of translators, and 
published in 670 pages by the publish-
ing house of Daftar-e tablighāt-e Islami 
in1376. However, the very same vol-
ume has been retranslated by Mansoor 
Mu›tamedi (775 pages), and the second 
volume has been translated by Ab-
dulhossein Binesh (767 pages). In the 
following paper, the author has tried to 
introduce the mentioned work. In order 
to achieve this goal, after presenting 
a brief history of the book author and 
stating the reason for the retranslation 
of the first volume of the book, he has 
introduced the book and the content of 
each of the volumes and their chapters. 
Among the other subjects discussed 
in this paper are pointing out some of 
typographical errors and content con-
siderations, including the assessment of 
the content of the book and its transla-
tion, as well as presenting some of the 
weaknesses of the work.
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يخ االجتماعي والفكري للشيعة  يف ونقد كتاب: التار تعر
ّية يف اهلند ثنا عشر اال

ف السّيد أطهر عّباس الرضوي كتابه بعنوان 
ّ
اخلالصة: أل

ّية يف  يــخ االجتماعــي والفكري للشــيعة االثنا عشــر التار
ديــن 

ّ
ســتراليا ســنة 1986 م يف جمل

ُ
اهلنــد، وأصــدره يف أ

ّية. باللغة اإلجنليز
والكتــاب املذكــور هــو واحد مــن أهّم اآلثــار اليت تبحث 
ّية واالجتماعّية لشــيعة اهلند حّت القرن  يف احلياة الفكر

التاسع عشر امليالدي.
ــد األّول من هذا 

ّ
وقــد صــدرت الترمجــة الفارســّية للمجل

الكتاب سنة 1376 الشمسّية، وكانت بقلم جمموعة من 
 نشــرها مركز النشر التابع ملكتب اإلعالم 

ّ
املترمجني، وتول

اإلسالمي الذي طبعها يف 670 صفحة.
 ترمجة هذا اجلزء 

ّ
وقد تكّررت ترمجته للمّرة الثانية، وتول

 يف 775 صفحة. يف 
ً
منصــور معتمــدي، وصدر مطبوعــا

 ترمجة اجلزء الثاين منه عبد احلســني بينش، 
ّ

حني تول
 يف 767 صفحة.

ً
وصدر مطبوعا

يــف بالكتــاب املذكــور،  يســعى املقــال احلــايل إل التعر
إشــارٍة إل  ــف، و

ّ
 باســتعراٍض خمتصــر لســيرة املؤل

ً
مبتدئــا

السبب الداعي إل إعادة ترمجة اجلزء األّول منه، لينتقل 
 

ّ
يات كل يــف بالكتــاب وبيــان حمتو بعــد ذلــك إل التعر

ديه االثنني وفصوهلما العديدة.
ّ
واحٍد من جمل

بعــض  عــى  التنبيــه  هــو  املقــال  هــذا  يــات  ومــن حمتو
االشــتباهات الطباعّيــة، واملالحظات عى املحتوى من 
قبيــل تقيــم مضمــون الكتــاب، وكيفّيــة ترمجته، وتأشــير 

بعض نقاط الضعف فيه.

يــخ االجتماعي الفكري  املفــردات األساســّية: كتاب التار
ّية يف اهلند، أطهر عّبــاس الرضوي،  للشــيعة االثنا عشــر
يــف الكتاب، الشــيعة اإلمامّية، شــبه  شــيعة اهلنــد، تعر

ّية. القاّرة اهلندّية، التشّيع، اهلند، الشيعة االثنا عشر

کتــاب تاریــخ اجتماعی - فکری شــیعه اثناعشــری  چکیــده: 
کــه  کتابــی بــه قلــم ســید اطهــر عبــاس رضــوی اســت  در هنــد، 
بــه زبــان انگلیســی و در دو مجلــد در ســال 1986 در اســترالیا 
کتــاب مزبــور یکــی از مهمتریــن آثــاری اســت  گردیــد.  منتشــر 
ــده 19  ــا س ــد را ت ــیعیان هن ــی ش ــری و اجتماع ــات فک ــه حی ک
کتــاب  کــرده اســت. ترجمــه جلــد نخســت  میــادی بررســی 
بــه فارســی در ســال 1376، بــه قلــم جمعــی از مترجمــان و 
تبلیغــات اســامی در 670  انتشــارات دفتــر  از ســوی مرکــز 
صفحــه راهــی بــازار نشــر شــد. امــا ترجمــه مجــدد همیــن جلــد 
)775 صفحــه( توســط منصــور معتمــدی و جلــد دوم )767 
گرفتــه اســت.  صفحــه( از ســوی عبدالحســین بینــش صــورت 
نویســنده در نوشــتار حاضــر بــه معرفــی اثــر مذکــور همــت 
گمــارده اســت. وی در راســتای ایــن هــدف، پــس از بیــان 
شــرح حــال مختصــری از مؤلــف و علــت برگــردان مجــدد جلد 
کتــاب و محتــوای هــر یــک از جلدهــا  کتــاب، بــه معرفــی  اول 
کــرده اســت. تذکــر برخــی اشــتباه هــای  و فصــول آن اقــدام 
چاپــی و ماحظــات محتوایــی از جملــه ارزیابــی محتوایــی 
کتــاب و ترجمــه آن و طــرح برخــی نقــاط ضعــف اثــر، از دیگــر 

مباحــث مطــرح شــده در نوشــتار هســتند. 

کتــاب تاریــخ اجتماعــی فکــری شــیعه اثناعشــری  کلیــدواژه: 
کتــاب،  در هنــد، اطهــر عبــاس رضــوی، شــیعیان هنــد، معرفــی 
شــیعه امامیــه، شــبه قــاره هنــد، تشــیع، هندوســتان، شــیعه اثنــا 

عشری.

 معرفی و بررسی
کتاب تاریخ اجتماعی-فکری   

شیعه اثناعشری در هند
94-85
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یخ اجتماعیـ  فکری شــیعه اثناعشــری در هند1 کتابی است مفصل که به قلم نویسنده  تار
فقید هندی، ســیداطهر عباس ِرضوی2 نوشــته شد. اصل این کتاب به زبان انگلیسی و در 

دو مجلد در سال 1986 در استرالیا منتشر شد.

ترجمــه جلد نخســت آن به فارســی در ســال 1376، بــه قلم جمعی از مترجمان و از ســوی 

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی در 670 صفحه راهی بازار نشر شد، اما ترجمه مجدد 

همین جلد )775 صفحه( همراه جلد دوم )767 صفحه( به وســیله دو تن از مترجمان، 

کدام از ایشــان به ترتیب  که هر  آقایــان منصــور معتمدی و عبدالحســین بینش انجام شــد 

کتاب مزبور یکی از مهم ترین آثاری اســت  کتاب بوده اند.  عهده دار ترجمه جلد اّول و دوم 

که حیات فکری و اجتماعی شیعیان هند را آن هم تا سده 19 میالدی بررسیده است.

کــه نخســتین اثر  کتــاب شــیعیان هنــد نوشــته جــان نورمــن هالیســتر   البتــه پیــش از ایــن، 

یخ و تحوالت تشــیع در هند اســت، در ســال  شرق شناســانه در بررســی زمینه پیدایی، تار

1953 منتشر و در سال 1373 به قلم آذرمیدخت مشایخ فریدنی به فارسی برگردانده شد. 

کتــاب بهره ها3 به قلم اصغرعلی انجینیر، چاپ شــده در ســال 1980  بعــد از آن می تــوان از 

کتــاب رضــوی را از آثــار پیش گفته ممتــاز می کند، جامعیــت علمی و  کــرد،4 امــا آنچه  یــاد 

یخی، اعم از مکتوب و نسخه های  کثری منابع تار نگاه دقیق و روشــمند و اســتقصای حدا

خطی بوده است.

کــه در زبان  گرامــی قــرار دارد، معرفی اثر مزبور اســت  ی خواننــدگان  کــه پیــش رو نوشــتاری 

یر است: کتاب به شرح ز کتابشناسی متن اصلی  1. مشخصات 
 Rizvi, Saiyid Athar Abbas, A Socio- Intellectual History of Isna ʾAshari Shiʾis in India(7th to 16th century 

A.D.), Canberra, Maʾrifat Publishing House, 1986, Vol. 1- 2.

2. Saiyid Athar Abbas Rizvi.

3. Engineer, Asghar Ali, The Bohras, New Delhi, House Pvt Ltd, 1980.

یشــه های  که برای اطالع از آنها، اســامی برخی از آنها ذکر می شــود: ر کتاب های دیگری نوشــته شــده اســت  4. البته در ادامه 
 Cole, J. R. I., Roots of( کــول تشــیع شــمال هنــد در ایــران و عــراق: دیـــن و حکومـــت در اوده 1722-1859، اثــر خــوان 
 North Indian Shi‘ism in Iranand Iraq: Religion and State in Awadh, 1722–1859, Berkeley, University of
 Jones,( تشــیع در دوره اســتعمار هند: دین، جماعت اسالمی و فرقه گرایی، اثر جاستین جونز ،)California Press, 1988
 Justin, Shi‘a Islam in Colonial India: Religion, Community and Sectarianism, Cambridge University Press,
 Grondelle, Marc van, The Ismailis( اســماعیلی ها در دوره اســتعمار 1839-1969، نوشــته مــارک فون گرونــدل ،)2012
 ،)in the Colonial Era: Modernity, Empire and Islam, 1839–1969, London, Columbia University Press, 2009
 Purohit, Teena, The Aga Khan Case:( یــت پرونــده قضایــی آغاخــان: دین و هویت در هند دوران اســـتعمار، اثر تینا بور
امامــی  شــیعیان دوازده   ،)Religion and Identity in Colonial India, Cambridge, Harvard University Press, 2012
 Howarth, Toby, The Twelver Shi‘a as a Muslim( اقلیتی مسلمان در هند: مجالس سوگواری، اثر تحلیل توبی هوارث
کربــال: حیــات عبادي شــیعیان  Minorityin India: Pulpit of Tears, London & New York, Routledge, 2005(، اســب 
 Pinault, David, Horse of( ید پینالت در هند و شیعیان: پارسایی آیینی و عامیانه در یک جماعت اسالمی، نوشته دیو
 Karbala: Muslim Devotional Life in India, Palgrave Macmillan US, 2001; The Shiites: Ritual and Popular Piety
in a Muslim Community, New York, St. Martin's Press, 1992(. برای اطالع بیشتر از کتاب ها و مقاله هایی که درباره 
جنبه های مختلف تشــیع در هندوســتان نگاشــته شــده اســت بنگرید به: طالب، حمید، »گزارشــی تحلیلی از آثار شــیعه 

پژوهی شبه قاره هند«، مجله پژوهش های منطقه ای، شماره 4، تابستان 1393، ص 247-219.

تاریخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند؛ 
سید اطهر عباس رضوی؛ ترجمه عبدالحسین بینش؛ 
قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 1397
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رنت ی ریرش فن ررهمرشریرفف-ر امترر خیر ورباتکر یمررب وریفرعم 

فارســی و معرفی حیات شــیعه امامیه در شــبه قاره هند، اثری بی همتا به شــمار می رود و برگردان این اثر می تواند خأل 

ی آنها قرار دهد. از این رو هدف اصلی این نوشتار، معرفی محتوای  موجود را پر کند و تصویری از تشیع هند را پیش رو

این کتاب وزین، تقدیر از تالش های مترجمان و ناشر محترم در راستای نشر این اثر و در آخر بیان برخی مالحظات در 

ی قصد نقد ترجمه را ندارد و تنها  باب ترجمه و محتوای کتاب است. این تذکر الزم است که نوشتار حاضر به هیچ رو

کتاب نیز مراجعه شده است. که الزم بوده به اصل متن انگلیسی  گرفته و در جاهایی  کتاب محور قرار  متن فارسی 

 شرح حال مؤلف
گره،  ســیداطهر عبــاس رضــوی در ســال 1921م/ 1300ش بــه دنیا آمــد. او تحصیالت عالی خــود را در دانشــگاه های آ

یخ اسالم  یخ، تار علیگره و دانشگاه لندن به انجام رساند و پس از آن در دانشگاه های مختلف هند در زمینه های تار

یخ در  یس و تحقیق پرداخت. مدیر گروهی رشــته تار یــخ هنــد، فرهنگ و تمدن اســالمی در شــبه قاره هند بــه تدر و تار

کار علمی در دانشــگاه های جواهر لعل  دانشــگاه جمــو و کشــمیر، دبیری نهضــت آزادی در دولت ایالتی اوترپــرادش، 

نهرو، دهلی نو، دانشگاه علیگره و عضویت پژوهشی وابسته و همکار در »مدرسه مطالعات شرقی ـ آفریقایی دانشگاه 

ی بود. رضوی از سال 1967م به دانشگاه ملی کانبرا در استرالیا  لندن« جزء مهم ترین فعالیت های علمی و پژوهشی و

کار علمی  یس و پژوهش پرداخت و تا پایان عمر در همان جا به  گروه تمدن های آسیایی این دانشگاه به تدر رفت و در 

یارت مضجع شــریف امام رضا)ع( به شهر مشهد آمد و در آخرین سفر  گویا مؤلف چندین بار برای ز اشــتغال داشــت. 

یارتی اش در این شــهر از دنیا رفت و در حرم رضوی مدفون شــد. ظاهرًا درگذشــت ایشان در سال 1369 ذکر شده5 که  ز

بــا توجــه بــه یادداشــتی که درباره مراجعه ایشــان به بعثه رهبری در ایام حج و در 15 خرداد 1370 نوشــته شــده، چنین 
یخی پس از آن بوده است.6 که درگذشت او تار معلوم می شود 

یخ اســالم، عرفان و فلســفه به زبان های انگلیسی و هندی  از مرحوم رضوی تا کنون ســی جلد کتاب در زمینه های تار
منتشر شده است. افزون بر آن، حاصل تحقیقات و مطالعات دکتر رضوی در نشریات بین المللی آمده است.7

کتاب داستان برگردان دوباره جلد اّول 
گویــا پــس از انتشــار مجلــد اّول در ســال 76 و مواجهه دکتر معتمــدی با این کتاب که پیش از ایــن خود ترجمه کتاب 

گرفتــه بود، به مطالعه اثر می پردازند، اما وجود اشــتباهات  یــخ تصــوف در هند8 )پایان یافته در 1375( را به دســت  تار
گرفتــه تــا ضبط اعــالم و اصطالحــات و برگــردان نادقیــق، او را برمی انگیزد که  ی جلــد  فــراوان از درج نــام مؤلــف در رو

کــه اتفاقــًا از ســوی  مجموعــه یادداشــت های خویــش را در قالــب مقالــه ای در نقــد ترجمــه در ماهنامــه آینــه پژوهــش 

انتشــارات پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی منتشر می شد به چاپ برســاند.9 برآیند نقد این ترجمه، موجب جلب 

کار ترجمه و نشــر جلد دوم شــد؛ آنچنان که  توجــه متولیــان ایــن انتشــارات به ایــرادات ترجمه و انصــراف آنها از ادامــه 

ناقــد آن زمــان و مترجــم کنونــی جلــد اّول )آقای دکتــر معتمــدی( در مقدمه کتاب از این واقعه به شــگفتی یــاد کرده و 

گویا پس از 10 یا 12 ســال از زمان انتشار این مجلد،  روحیه علمی و نقدپذیری متولیان انتشــارات مذکور را می ســتاید. 

انتشــارات پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی از ایشــان می خواهند که ترجمه مذکور را ویرایش کند، اما پس از انجام 

کار که تقریبًا ترجمه جدیدی را از متن به دســت داده بود، این اثر در قالب بازترجمه منتشــر شــد. شــایان ذکر است که 

گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشــگاه فردوســی مشــهد اســت که پیــش از این، ترجمه  مترجــم جلد نخســت دانشــیار 

کارهایی  کتاب نوشته مهم ترین  که بر جلد اّول  ی در مقدمه عالمانه ای  آثاری چند به قلم ایشان منتشر شده است. و

یر نظر غالمرضا جاللی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسالمی، 1387، ص 240. 5. هوشیار، محمدجواد و دیگران، مشاهیر مدفون در حرم رضوی، ز
یخ اجتماعی ـ فکری شیعه اثناعشری در هند«، ج 1، ص 17-16. کتاب تار 6. معتمدی، منصور، »مقدمه بر 

یخ اجتماعیـ  فکری شــیعه اثناعشــری در هنــد«، ج 1، ص 17-18؛ همچنین قس با: هوشــیار و دیگران،  یــد بــه: معتمــدی، منصــور، »مقدمه بر کتاب تار 7. بنگر
ص 239- 240.

یخ تصوف در هند، تهران، انتشارات، 1380. 8. معتمدی، منصور، تار
کتاب شیعه در هند«، ماهنامه آینه پژوهش، شماره 47، 1376، ص 22- 28. ری بر  9. معتمدی، منصور، »آیا ابوحامد غزالی حکومتی تشکیل داد؟ مرو
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ی ترجمــه ایــن کتاب انجام داده، به تفصیل بیان کرده اند که توجه بــه آنها بازترجمه کتاب را بیش از پیش  کــه بــر رو را 

ضرورت  بخشیده است.

کتاب معرفی 
جلــد نخســت ایــن کتاب مشــتمل بر مقدمه، چهــار فصل و نتیجه گیری اســت و جلد دوم عالوه بــر مقدمه کوتاه پنج 

یخی را از دوران  یدادهای تار فصل دارد که در پایان هر مجلد نتیجه گیری و فهرست نمایه آمده است. جلد نخست رو

حضرت محمد)ص( تا هنگام شــهادت قاضی نوراهلل شوشــتری )د: 1019ق( در بر دارد. مباحث مربوط به مبارزه های 

شیعه برای بقا در هند شمالی، علمای شیعه، خدمات شیعه به فلسفه، علم و ادبیات در هند و برگزاری بزرگداشت 

کربال، شیعه و تجددگرایی در جلد دوم آمده است.

کتــاب را بــا اشــاره بــه ســخنان آدامــز دربــاره شــیوه ها و رســوم مطالعــات اســالمی  معرفــی جلــد اول: نویســنده مقدمــه 

پژوهشــگران غربــی می آغــازد که می کوشــیدند اســالم را به صورت ســنتی یکپارچه در نظــام باور و عمــل ببینند و این 

گرایش غالب اســالمی، یعنی جریان اهل ســنت شــود و ســایر مکاتب  شــیوه ســبب شــد که توجــه عمده معطــوف به 

که بیــن آنها تفاوت هــای بنیادینی وجود دارد. ســیداطهر  گرفته شــوند؛ در حالی  هماننــد شــیعیان اثناعشــری نادیــده 

بــر خــالف غرض ورزی هــای برخــی خاورشناســان که شــیعیان را بــه تفرقه افکنــی متهم کرده انــد، براین باور اســت که 

اهــل بیت)علیهــم الســالم( حافظــان کل مجموعــه وحــی الهــی و ســنت پیامبرنــد. در نتیجــه پیــروان آنها به نســبت 

ســایر فرقه هــای اســالمی دیگــر نزدیک ترین افراد به اهل ســنت و شــریعت پیامبر)ص( هســتند. بر خــالف آنچه برخی 

ی از  می پندارنــد، شــیعیان، اصحــاب و همســران پیامبــر را محترم می شــمارند، اما عملکرد آنــان را در پرتو تــداوم پیرو

یخ به ویژه در هند پرده برمی دارد. بحث بر سر  یابی می کنند. او از زجر و آزار شیعیان در طول تار پیامبر و اهل بیت را ارز

نفوذ تشــیع در نقاط مختلف هند و تأســیس حکومت های شــیعی در ســده های 10 تا 12 هجری )16 تا 18 میالدی( به 

سبب مسامحه های فکری رجال شیعه در دربار مغول از دیگر مباحث این مقدمه است و مطالب دیگری که در ادامه 

گذشت. که ذکر آنها خواهد  کتاب است  مقدمه آمده، معرفی شّمه ای از محتوای مطرح شده در فصل های مختلف 

مؤلــف در فصــل اّول، بحــث خویــش را با واژه شناســی »شــیعه« و مصــداق آن و همچنیــن مهم ترین شــواهد قرآنی که 

یت تشــیع پس از وفات  یخ اســالم را با محور مرادف اهل بیت پیامبر آمده اســت، آغاز می کند. ســپس شــّمه ای از تار

یخی به برخی  کــه بــا آنها تا غیبت امام زمان شــد مــی آورد. او همچنین در میان مباحــث تار پیامبــر و مخالفت هایــی 

یخی  ی اقداماتی را که برخی از شــخصیت های تار مباحث کالمی همچون امامت در دیدگاه تشــیع اشــاره می کند. و

یه و دیگران در نپذیرفتن خالفت امام علی)ع( و فرزندانشــان انجام دادند از ســنخ بازگشــت به  مثل طلحه، زبیر، معاو

قوانین پیش از اســالم برمی شــمرد. نویســنده در همین فصل شمه ای از احوال بزرگان شیعه از حضرت علی)ع( گرفته 

تا اصحاب خاص ایشــان، یعنی ابوذر، عمار یاســر، ســلمان فارســی تا اصحاب شــیعی پیامبر بین صحابه و تابعین و 

که به زعم رضوی  تابعیــِن تابعیــن بیــان می کند. در ادامه همین فصل به معرفی مفســران، محدثان و متکلمان شــیعه 

کتب رجالی از قرن  از متکلمان اهل ســنت پیشــی جســته بودند می پردازد. از این رو احوال این بزرگان را با اســتناد به 

نخست تا قرن 12 هجری، یعنی محمدباقر مجلسی )د: 1111ق( به همراه کتاب شناسی این بزرگان می آورد. فصلی که 

که  ی خواننده می نهد  یخ تشیع را تا عصر یادشده پیش رو پیش از این ذکر آن آمد، به صورت مستقل مختصری از تار

در جای خود در خور توجه است. از آنجایی که منبع اصلی مؤلف عالوه بر سایر آثار رجالی، کتاب مجالس المؤمنین 

کســی را اندک اظهار محبتی  که می دانیم قاضی نوراهلل با عنایت به اینکه هر  قاضی نوراهلل شوشــتری بوده و همان طور 

ی از قاضی نوراهلل در  نسبت به امام علی)ع( و اهل بیت داشته در شمار شیعیان آورده، از این رو، مشی مؤلف به پیرو

معرفی بزرگان شیعه خالی از اشکال نیست.

یخی  فصــل دوم بــا موضوعات متنوع به معرفی جایگاه تشــیع در شــمال هند اختصاص دارد. بــر طبق گزارش های تار
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ورود اســالم بــه هنــد در زمــان خود پیامبر و به واســطه ورود بازرگانان عرب مســلمان بود، اما در زمــان خالفت حضرت 

علی)ع( نیروهای عرب از مرزهای سند گذشتند و پس از تسخیر سیستان، نظام اداری آن را شکل جدیدی بخشیدند 

یان با حضرت علی)ع( پیمان وفاداری بســت. بعدها  و در نتیجه تشــیع وارد ســند شــد تا جایی که شنســب جد غور

گسستن  در مراسم تاج گذاری حکمای این سلسله به این پیمان و مفاد آن عمل می شد. ظاهرًا با سیطره عباسیان و 

ارتباط شنســبانیان با ائمه)علیهم الســالم( و تسلط ترک ها، شنسبانیان و سایر شیعیان وادار به پذیرش تسنن شدند. 

یدی و اســماعیلی تا سده پنجم هجری غلبه قابل توجهی بر شیعه دوازده امامی داشت، مؤلف  که تشــیع ز از آنجایی 

یدیان و اســماعیلیان و امرای ســند و فعالیت داعیان اســماعیلی در ســند، گجرات  کش ز ذیل چهار مبحث از کشــا

و دهلــی و انشــعاب های اســماعیلیان و وضعیــت آنها تا قرن دهم ســخن گفته اســت. محبت صوفیــان هند، به ویژه 

دو سلســله چشــتیه و ســهروردیه که خرقه خود را به حضرت علی)ع( می رســاندند، از دیگر مباحث این فصل است. 

ایــن محبــت در ســخنان بزرگانی همچــون نظام الدین اولیــاء، نصیرالدین چراغ دهلــی، خواجه بنده نواز گیســو دراز و 

ســیدجالل بخــاری معــروف بــه مخــدوم جهانیان که ســّنی متعصب بــود و مریدانش آمده اســت. مهاجرت ســادات 

ــق، فعالیت هــای صوفیان پــرآوازه ای همچون 
ُ
بــه هنــد پــس از دوره مغــول و در زمان ســلطنت ســلطان محمد بــن ُتغل

گســترش تشــیع در هند بود و به همین دلیل مؤلف  عالءالدوله ســمنانی و شــاه نعمت اهلل ولی و مریدان آنها از عوامل 

به آنها پرداخته اســت. از مهم ترین مهاجرت ها، ورود ســیدمحمود ســبزواری و طایفه سادات بیهقی به کشمیر بود که 

کرد و در دوره شــاه اســماعیل صفوی به واســطه فعالیت صوفیان نوربخشــی  گســترش تشــیع را در این منطقه تقویت 

)حــدود 907ق( تشــیع رواج بیشــتری یافــت و حتــی بــا وجود مخالفتی که با آنها می شــد، توانســتند حکومت شــیعی 

کبر را بررســی  کمان مغــول از جمله بابر، همایون و ا تشــکیل بدهنــد. نویســنده در ادامــه وضعیت شــیعه را در دوره حا

کمان گورکانی خودشــان  کرده اســت. از آنجایی که همزمان با آنها حکومت شــیعی صفویه در ایران بر ســر کار بود، حا

کبر تأســیس مرکزی به نام عبادت خانه خدا برای مباحثات دینی  را به تشــیع متمایل نشــان دادند. یکی از اقدامات ا

کبر از شــیعیان هم دعوت کرد که به آنجا بیایند و در نتیجه  بود که در ابتدا اهل ســنت در آنجا نفوذ داشــتند، ســپس ا

گویا نقش علمایــی همچون فیضی و برادرش ابوالفضل و پســران  مجــادالت شــیعه و ســنی بحث های داغی رقــم زد. 

کبر از جزم اندیشی فاصله بگیرد و در صلح  موالنا عبدالرزاق )صدر گیالن( حائز اهمیت است و آنها سبب شدند که ا

که ایرانی  کبر  کبر و برخی منصب داران دربار ا کل پیش قدم شود. نویسنده این فصل را با شرح اقدامات وزرای دربار ا

بودند و نقش مهمی در تحوالت تشیع در هند داشتند به پایان برده است.

یخچه سلسله بهمنی دکن می آورد که از سال 748 تا 932 ق در دشت مرتفع  مؤلف در فصل سوم ابتدا شمه ای از تار

دکــن حکومــت می کردنــد. در ادامــه از علمــای ایــن منطقه و خدمــات آنها یاد می کنــد. در این میــان یادکرد خدمات 

گاوان قابــل توجه اســت. با رســیدن ملک حســن  فضــل اهلل اینجــو، فرزنــدان و نــوادگان شــاه نعمــت اهلل ولــی، محمــود 

نظام الملک بحری به نخســت وزیری و جانشــینی پســر او شــهاب الدین محمود )887- 924ق( پادشاهی بهمنی ها 

که هر دو ســنی مذهب بودند، یعنی  که دو تا از آنها  کار آمد  پاشــی بهمنیه، پنج سلســله بر ســر  تجزیه شــد. پس از فرو

کوتاهی داشتند، اما سه سلسله دیگر، یعنی عادل شاهیان در بیجاپور،  عمادشاهی در برار و بریدشاهی در بیدر عمر 

لُکنده دوام بیشتری یافتند. مؤلف بیش از همه به قطب شاهیان پرداخته 
ُ
گ ر و قطب شــاهیان 

َ
نظام شــاهیان احمد َنگ

که پیدایش آنها مقارن با ظهور صفویه در ایران بود، از تعامل سالطین آنها با صفویه سخن به میان  است و از آنجایی 

کزی به نام عاشورخانه برای برپایی مراسم عزاداری امام حسین)ع(  می آورد. یکی از اقدامات قطب شاهیان ایجاد مرا

که در عاشــورخانه ها بر جای  مانده، ظاهرًا آنها بناهای عام المنفعه ای  کتیبه هایی  بود. مهم تر از همه اینکه بر اســاس 

ی هندوان را برانگیخت و در نتیجه سبب  کردند که همین امر کنجکاو همچون بیمارستانی برای درمان بیماران دایر 

گرایــش آنها به تشــیع شــد. در ادامه مهم ترین پژوهشــگران و شــاعران قطب شــاهی از جمله ابن  خاتــون، میرزافضل اهلل 

شــیرازی و میرزانظام الدیــن احمــد و برخــی دیگــر از نویســندگان و سیاســتمداران آنهــا معرفی  شــده اند. ســرانجام این 
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کرد. گلکنده سقوط  یب به  سلسله در سال 1098 هجری با حمله اورنگ ز

فصــل پایانــی و چهــارم ایــن مجلد به ذکر احــوال و آثار و خدمات قاضی نوراهلل شوشــتری به تشــیع در هند اختصاص 

دارد. رضــوی بــا معرفــی کتاب هــای قاضــی نــوراهلل از جملــه مصائــب النواصــب، مجالــس المؤمنین و احقــاق الحق 

که بر شــیعه در هند نوشــته می شــد نشــان دهد و اینکه  کیان تشــیع در برابر ردیه هایی  می کوشــد تالش او را در دفاع از 

ی، شــرحی از نحوه شــهات قاضــی نوراهلل و  ســرانجام بــه واســطه ســعایت برخــی جان بر ســر ایــن کار نهاد. از همین رو

باالخره معرفی ای از ســایر آثار قاضی در زمینه های مختلف از جمله تفســیر و موضوعات دیگر آورده اســت. مؤلف در 

که نقدهای علمای اهل سنت  پایان پس از ذکر خالصه ای از مباحث مطرح شده در این جلد، چنین نتیجه می گیرد 

هنــد، به ویــژه برخــی از آنهــا در دوره معاصر، محصول آشــنایی ایشــان با انقالب اســالمی ایران بود و به طــور کلی بر آن 

که آورده اند نشــان می دهد چندان با  گرچه علمای اهل ســنت می گفتند منابع شــیعه را دیده اند، مطالبی  که ا اســت 

افکار شــیعه آشــنایی نداشته اند. از طرفی علمایی همچون قاضی نوراهلل نقش بسزایی در اعتالی اندیشه های شیعی 

کردند. در هندوستان ایفا 

کتــاب زوایــای مختلــف حیات فکــری اجتماعی شــیعیان هنــد را از قرن های 17 تــا 19 میالدی  رضــوی در جلــد دوم 

کوتاه است ابتدا از تالش های شیعیان برای حضور در هند شمالی سخن  که تقریبًا  کرده است. در فصل اّول  بررسی 

به میان آمده و فعالیت های علمی و فرهنگی پنج پسر قاضی نوراهلل شرح و بسط داده شده است. مؤلف می کوشد به 

کبر و جهانگیر از جمله خاندان نورجهان و زمانه بیگ و ابراهیم خان اشــاره کند و به  رهبــران شــیعه در دوره همایــون، ا

طور اختصاصی نقش و فعالیت میرجمله ســعیدخان را که ســهم عمده ای در اعتالی شیعه در عصر مغول داشت از 

کشــمیر، دهلی، الهور، دکن، بنگال و جاهای  نظر بگذراند. بحث دیگر این فصل درباره تنش های شــیعی ـ ســنی در 

یب اســت تا جایی که شــیعیان مجبور به تقیه شــدند. پس از ســقوط صفویه به دســت افغان ها  دیگر در دوره اورنگ ز

ی بســیاری از شــیعیان مجبور بــه جابجایی و هجرت شــدند تا اینکه نادرشــاه  ایــن اوضــاع تــداوم یافــت. از همین رو

افشــار در ســال 1145 با ســرکوب افغان ها و برکناری شاه طهماسب دوم به پادشــاهی رسید و به سودای منابع مالی به 

کشید. نویسنده از اقدامات شاه ولی اهلل دهلوی، شاه عبدالعزیز سخن می گوید و اینکه تالش می کردند به  هند لشکر 

گویا با  وجود این مخالفت های رهبران سنی، در سده های 18 و  کنند دین و مذهب حقیقی تسنن است.  سنیان القا 

یدند. گرو 19 میالدی تشیع در مناطق دهلی و پانی پت محبوبیت یافت و خانواده های بسیاری به تشیع 

فصــل دوم ایــن مجلــد بــه معرفی علمای شــیعه در هند شــمالی در شــهرهای کشــمیر، عظیم آبــاد، بنــگال، لکهنو در 

سده های مذکور اختصاص دارد. در ادامه شرحی از احوال و اقدامات فرهنگی، به ویژه آثار علمی موالنا سیددلدارعلی 

ِکنتوری )کنتور واقع در بهرایچ شــرق لکهنو( آمده اســت. نکته  غفران مــآب و پســران و نوادگانــش و همچنیــن خاندان 

قابــل توجــه اینکه بخشــی از فعالیت علمای شــیعه در هنــد در قالب تألیف کتاب و رســاله های علمی چه در تبیین 

کــه از جمله آنها می تــوان به ردیه موالنا ســید دلدارعلی بر  مبانــی شــیعه و چــه در رد دیدگاه هــای مخالفان بوده اســت 

کرد. تحفه اثناعشریه شاه عبدالعزیز دهلوی اشاره 

فصل ســوم با عنوان ســهم شــیعه در علم، فلســفه و ادبیات در هند، با ذکر خدمات فلسفی ابن سینا و مخالفت علما 

با او آغاز می شود و اینکه علمای هند چگونه از آثار حکمی و فلسفی و طب ابن سینا تأثیر پذیرفتند. از میان علمای 

که  هند تأثیر ابوالفتح و حکیم همام و حکیم نورالدین فرزندان عبدالرزاق گیالنی، شریف آملی، شاه فتح اهلل شیرازی 

دارای اختراعات مختلف و مناصبی در مقامات لشکری و کشوری بودند قابل توجه است. از طرفی تأثیر فیلسوفان و 

بزرگانی همچون شیخ بهایی، محمدباقر میرداماد و مالصدرا بر جریان فرهنگی و علمی هند نیز بررسی شده است. به 

که با فرانسوا برنیه داشت، شاهد رواج فلسفه و علوم غربی  سبب فعالیت علمایی همچون دانشمندخان و ارتباطی 

ی نویســنده می کوشــد تالش های علمایی همچون تفضل حسین خان،  در ســده هفدهم در هند هســتیم. از همین رو
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میرمحمدحســین، نجم الدین علی خان، میرزاابوطالب اصفهانی و غالم حســین جونپوری را در گسترش علوم و فنون 

بازنماید. از این میان کســانی همچون ابوطالب به واســطه ارتباطش با انگلیسی ها عمیقًا تحت تأثیر صنعت چاپ و 

کرد. کارخانه های انگلیسی بازدید  روزنامه های انگلیسی بود و با عالقه فراوان از 

یخ  کبر ادبیات فارســی، به ویژه شــعر فارســی رواجی داشــت. نویسنده با اســتناد به کتاب منتخب التوار گویا در دوره ا

که در منابع آمده است حدود 82 نفر  کرده است. آنچنان  کبرنامه ابوالفضل عالمه عده ای از آنها را معرفی  بدایونی و ا

که در مجلس شعر دربار عبدالرحیم خان خانان شرکت می کردند،  کبر ایرانی بودند یا از 103 شاعری  از شاعران دربار ا

کرد. شــعر و نثر  کــه از جمله مهم ترینشــان می توان به عالمــه فیضی و برادرش ابوالفضل اشــاره  71 نفرشــان ایرانــی بــود 

گوری )د: 673ق(، بابافرید شکرگنج )د: 664ق(  پارسی در هند با مجموعه اشعار صوفیانی همچون حمیدالدین نا

یج جایگزین زبان فارســی  و امیر خســرو )د: 725 ق( به اوج رســید، اما ظاهرًا از قرن هجدهم میالدی زبان اردو به تدر

شد. نکته جالب اینکه از 4 معمار نخست شعر اردو در هند، سه نفر آنها شیعه بودند. رضوی در مباحث پایانی این 

گفته است. یخ نگاران شیعه سخن  فصل از فعالیت های علمی شاعران و تار

نویســنده در فصل چهارم با عنوان بزرگداشــت حادثه کربال، ابتدا مهم ترین مراســم ها، جشــن ها و عزاداری هایی را که 

به یادبود وقایع اهل بیت)علیهم السالم( از سوی شیعیان و حتی سنی های هند برگزار می شد معرفی می کند؛ اینکه 

چگونــه امویــان بــا جعل احادیث و ســخن درباب اینکه پیامبر در این روز روزه گرفت، ســعی کردند از ســوگواری برای 

که این جریان ها با تشــکیل حکومت های شــیعی و ســنی همانند آل بویه، فاطمیان،  کنند  ســاالر شــهیدان ممانعت 

یشــان  ایوبیــان بــا فــراز و نشــیب دنبال شــد. او همچنین رســوم سلســله های صوفیه همانند بکتاشــیه، چشــتیه و درو

یان مجالس عزاداری نیز برپا  گویا در دوره تیمور قلندری و حیدری در ترکیه و هند را تا روزگار معاصر شرح داده است. 

کاردهایی  که انجام می شــد حمل پال کارهایی  کرد و از جمله  کبر و حتی دوره معاصر نیز ادامه پیدا  می شــد و تا دوره ا

بود و اینکه در این بین درگیرهایی نیز میان اهل ســنت و شــیعه پدید می آمد. شــرح آیین های محرم در هند شــمالی، 

که برای نمونه در حیدرآباد برای رواج  شــهرهای َاَوده، حیدرآباد، دکن و شــهرهای آن از دیگر مطالب این فصل اســت 

که  آییــن محــرم محلــی به نام عاشــورخانه ســاخته شــد. در ادامــه مهم ترین نمادهــای محــرم در هند معرفی  شــده اند 

به خوبی جنبه های آیینی شیعه را در مناطق مختلف هند بازگو می کند. از جمله این نمادها، االوه یا آتشگاه، تابوت 

و تعزیــه و ضریــح، بــراق و ذوالجناح، عاشــورخانه، عزا خانه، حســینیه، امامباره بودند. گفتنی اســت که مؤلف حتی 

کربال به اشــعار تیلیگو، سندی و  کرده و نحوه راهیابی داســتان های  به نوحه ها و خطبه هایی که خوانده می شــد توجه 

کرده است. بنگالی را بررسی 

کنش علمای  امــا آخریــن فصل این مجلد به مدرنیســم و رابطه تشــیع و نوگرایــی اختصاص دارد. رضوی می کوشــد وا

شیعه شبه قاره را در برابر مدرنیسم نشان دهد. اینکه چگونه برخی علما همانند تفّضل  حسین و دانشمندخان فلسفه 

کردند. او در این فصل به تالش های  کشــفیات آنان را در پرتو علوم اســالمی تجزیه وتحلیل  گرفته و  و علوم غربی را فرا

ســیداحمدخان هندی برای انتشــار علوم غربی و توجه دولت بریتانیا به مســلمانان اشــاره کرده است. نکته قابل ذکر 

همراهی شــیعیان با ســیداحمد در جنبشــی بود که می خواست زبان و خط اردو فارســی را در نظام اداری هند رسمی 

که علمای شیعه نیز در  کالجی در علیگره پرده برمی دارد  کند. افزون بر این، او از تالش سیداحمدخان برای تأسیس 

آن فعالیت داشتند. در ادامه این فصل تالش های عالمان شیعه همچون برادران بلگرامی، مولوی چراغعلی، محسن 

یج آموزه های غربی و تحصیالت انگلیسی، دفاع از اسالم  کرامت حسین، قاضی امیرعلی در زمینه ترو الملک، موالنا 

یخ اســالم تبیین شده است.  در برابر مســیحیان، نهضت روشــنفکرانه معاصر شــیعیان، تحصیل بانوان، بازخوانی تار

کلکته، بمبئی و هند علیا سخن می گوید  نکته دیگر اینکه نویسنده از بیداری اسالمی و نقش شیعیان در سه منطقه 

که از  که ســعی می کردند از طریق ســاخت انجمن ها و گردهمایی ها در آنها شــرکت کنند و از مسلمانان می خواستند 
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که به دلیل  کنند. آخرین مبحث این جلد درباره پان اسالمیسم است  هویت و نیازهای سیاسی ویژه خودشان دفاع 

پایی بر ضد اســتقالل پادشاهی های اسالمی در غرب آسیا، آفریقا و آسیای جنوب شرقی  تهدید امپریالیســت های ارو

گسترش یافت. تالش های جمال الدین افغانی در مبارزه با رشد تفکر غربی و ماتریالیستی در جوامع شرقی و اسالمی 

کند و به همین دلیل بزرگان شــیعی  کید  حائز اهمیت اســت. اینکه او ســعی می کرد بیش از هر چیز بر وحدت ملی تأ

که  گرفتند، اّولی طرفدار او بود و باور داشت  کدام موضع خاصی در قبال او  همانند سیدامیرعلی، محسن الملک هر 

پان اسالمیســم و خالفت نمادهای وحدت اســالمی در جهان بودند، در حالی که محســن الملک همانند سیداحمد 

پان اسالمیســم را بــه دالیــل سیاســی رد می کــرد. به نظر رضوی، شــیعیان تا پایان ســده 19 میــالدی از فرصت هایی که 

گذاشــتن شــریعت  دولــت بریتانیــا بــرای هندی هــا فراهــم کرد بهره بردند، اما برای آنها مدرنیســم بیشــتر به مفهوم زیرپا

گرچه شــیعیان مانند دیگر هندیان برای برخورداری از  بود، نه ترک ســنت های اجتماعی و اخالقی اســالمی و هندی. ا

مواهب زندگی آسوده تر تغییراتی در منازل و مبلمانشان انجام دادند، آنها مقلد صرف غرب نبودند.

اشتباه های چاپی
کار رفته، برخی اشــتباه های چاپی نیــز در این اثر دیده  بــا وجــود دقــت فراوانی که در ارائــه صورت منقحی از کتاب به 

می شود که ناشر محترم می تواند در ویرایش های بعد به آنها توجه کند که البته برخی از آنها حتمًا جای تصحیح دارد، 

کتاب شــده اســت. البته راقم این ســطور اصاًل بنای نقد ترجمه را ندارد و تنها  که ســبب نقص در مطالب  گونه ای  به 

کــه در حین مطالعه اثر به آنها برخورده اســت، صرفًا برای اســتحضار خوانندگان و در گام بعد ناشــر  بعضــی از مــوارد را 

محترم به قلم آورده است:

جلد اول:
کتاب های رضوی به هندی، ســخن از برخی  که به قلم مترجم نوشــته شــده اســت، پس از معرفی   ص 18: در مقدمه 

کتابی نیامده اســت. شــایان  که در نشــریات بین المللی منتشــر شــده اند، اما در زیر آن نام  تحقیقات او به میان آمده 

که به اشــتباه جزء نوشــته های رضوی به زبان انگلیســی  که آثار به شــمارگان 9 تا 12 همان نشــریاتی بوده اند  ذکر اســت 

معرفی شده اند.

ص 23: افزون بر به جای لفزون بر.

کرده است. ص 65: واژه عمیقًا دو بار تکرار شده است و عبارت را نازیبا 

پاورقی ص 258: نام سعدالدین حموی از مریدان نامدار نجم الدین کبری به صورت صدرالدین حموی10 آمده است.

کــه نام او در کتــاب به صورت  ص 271: ابوالبــرکات تقی الدیــن علــی دوســتی از خلفــای عالءالدوله ســمنانی اســت 
که صحیح نیست.12 تقی الدین علی دوربستی11 آمده است 

جلد دوم:
ص 191: مصابیح الظالم به جای مصابیح الضالم.

ص 267-268: مصارع االفهام به جای مسارع االفهام.

ص 341: یوگا واشیستهه )Yoga Vashistha( به جای یوگا و شمسیتا.

 ص 344: سنسکریت به جای سانکریت.

ص 501: لعل شهباز قلندر به جای الل شهباز قلندر.

ص 533: نقطه عطفی به جای نقطه عطقی.

10. Sadruʽd- Din Hamawi (Rizvi,Vol. 1, p. 153).

11. Taqiuʽd-Din Ali Dūrbasti (Rizvi, Vol. 1, p. 161).

کستان، 1374، ص 48- 49 و  12. بدخشــی، نورالدین جعفر، خالصه المناقب، به کوشــش دکتر ســّیده اشــرف ظفر، اســالم آباد، مرکز تحقیقات فارســی ایران و پا
جاهای دیگر.
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 ص 555: آزمون به جای آموزن.

ص 657: سر سیداحمد به جای سرسید حمد.

کنش های علمای شــیعه شــبه قاره در برابر مدرنیســم ســخن می گوید، اما مترجم  ص 563: در این مبحث مؤلف از وا

کتاب مقدســی/ یا عهدینی را به داســتان های انجیل ترجمه  به اشــتباه »Stories Biblical«13 به معنای داســتان های 

کرده اســت. از این رو از عبارت فارســی برمی آید که داســتان طوفان نوح در انجیل )حال آنکه اناجیل هم متفاوت اند( 

کتاب پیدایش درج شده است. )بنگرید به سفر پیدایش: باب های 7- 8( آمده، اما این داستان در عهد عتیق و در 

یشــیه و شــودره اســت که به صورت   ص 569: ضبط صحیح طبقات چهارگانه هندو با نام های براهمنه، کشــتریه، و

کشتریه، وّشیه و سودره آورده شده است. برهمنیه، 

کــه مــراد از واژه اینــدوس )Indus( خود ســند اســت که مترجــم محترم آن را به ســند ترجمه نکــرده و به   گفتنــی اســت 

صورت ایندوس آورده است. )ص 94، 108، 110، 297(

که در ضبط اعالم در هر دو مجلد وجود دارد، بایســته بود ناشــر محترم به عنوان رابط  نظر به برخی ناهماهنگی هایی 

کتاب اثری واحد است و نمی توان  ی این  کتاب حاصل می کرد. به هر رو بین این دو مترجم اجماعی در ضبط اعالم 

گرا؛ ُاّچ، ُاچ؛  گره، آ که شمار چندانی هم ندارند، عبارتند از: آ یک بام و دو هوا عمل نمود. برخی از این ناهماهنگی ها 

کنگرا؛ مچهلی پّتن، مچهلی پّتم؛ متهورای، متهورا. کنگره،  پنته، پنتا؛ 

مالحظات محتوایی
کتاب و ترجمه آن ارزیابی محتوایی 

کی از تالش مضاعف مؤلف اســت. اشــراف  1. فراوانی ارجاع به منابع مختلف اعم از چاپی و نســخه های خطی، حا

رضــوی بــر منابــع و آثــار نویســندگان مســلمان بــه گونــه ای اســت که هــر گاه به آثــار علمــا اشــاره می کنــد، از کهن ترین 

کتابخانه های مختلف دنیا ســراغ می دهد و این امر خود نشــان از وســعت تحقیق و میزان  نســخه های خطی آنها در 

تتبع مؤلف در منابع دارد. از طرفی همین نسخه های خطی می تواند دستمایه پژوهش های بعدی محققان شود.

یخی حیات فکریـ  اجتماعی شیعه از آغاز ورود تشیع به هند تا قرن 19 دلیلی بر اشراف نویسنده  2. ارائه جامع سیر تار

بر موضوع مورد بحث دارد. از طرفی او با وجود پایبندی اش به تشــیع امامی کوشــیده اســت به عنوان مورخی بی طرف 

مباحث را مطرح کند و تا جایی که توانســته از دایره انصاف خارج نشــده و مجادالت ســنیـ  شــیعی و اثرات ســوء آن 

کتاب انعکاس منفی نیافته است. در 

که بر خطاهای  که به همت و تالش مترجمان به انجام رسیده، پاورقی هایی است  3. یکی دیگر از نقاط قوت این اثر 

که مترجم ضمن  گرفته تا جایی  ک ها به فراوانی انجام  احتمالی مؤلف آورده اند؛ به ویژه در جلد نخســت این اســتدرا

کرده اســت. به همین  گوشــزد  مراجعه به اصل منابع مورد اســتفاده رضوی، خطاهای او را با آوردن پاورقی های فراوان 

گرفتــه، اما کمتر از  دلیــل خواننــدگان محتــرم را بــه خود کتاب حوالــه می دهیم. در مجلد دوم نیــز این مراجعه صورت 

جلد نخست است و بیشتر به ترجمه بسنده شده است.

4. امــا مهم تــر از همــه، برگــردان روان و چشــم نواز ایــن اثــر به گونه ای اســت که بــوی ترجمه از آن به مشــام نمی رســد. از 

که در ترجمه پیشــین از  این رو تالش هر دو برگرداننده در خور ســتایش و تقدیر اســت. افزون بر آن برگردان بخش هایی 

کتــاب حــذف شــده بود، در ایــن ترجمه دوباره آمده و مترجم آنها را در پاورقی مشــخص کرده که خود گامی در جهت 

امانتداری و حفظ نوشتار اصلی است.

13. Rizvi, Vol. 2, p. 375.
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اما برخی از نقاط ضعف این اثر از این قرار است:

1. از آنجایــی نویســنده از کتــاب مجالــس المومنیــن قاضــی نوراهلل شوشــتری بســیار تأثیر گرفتــه، کمی از میــزان اتقان 

کــس اندک اظهــار محبتی به تشــیع  کــه می دانیــم قاضــی نــور اهلل، در هر  کتــاب او کاســته اســت. همان طــور  مطالــب 

گاهــی چندان به مطالب کتاب مجالس پایبند نیســت. برای  می یافــت، او را به تشــیع منســوب می کرد. البته مؤلف 

ی از طرف مرادش خواجه اســحاق، گفته می شــود  نمونــه در داســتان خروج ســیدمحمد نوربخــش و مهدی خواندن و

کــه خواجــه بر طریق تســنن بر این باور بود که در پایان هزاره اّول، مهدی ظهــور خواهد کرد، )ج1، ص 273( حال آنکه 
کید می کند.14 قاضی نوراهلل به صراحت بر تشیع خواجه تأ

کــه در برخی جاها بوی تکرار به مشــام خواننده  2. گســتره حــوزه مطالعاتــی و حجم فراوان مطالب باعث شــده اســت 

برســد. برای نمونه یکبار در مجلد اّول از نقش شــیعیان ایرانی مهاجر در دکن و سلســله ها در برگزاری مراســم محرم و 

عاشورا صحبت می شود و در مجلد دوم همان مطالب با تفصیل بیشتری در فصل چهارم آورده شده اند. بیان تذکره 

کــرده که این البته به دلیل فراوانی علمای شــیعه در این ســرزمین پهناور  آنهــا نیــز کتــاب رضوی را شــبیه آثار تذکره ای 

بوده است.

کــه چندان قطعی نیســتند. برای نمونه در جلــد دوم، صفحه 532  3. نویســنده برخــی از داوری هایــی را آورده اســت 

کربال پذیرفته انــد، ذکر می کند،  گزارش های روضه الشــهداء را دربــاره حادثه  اظهارنظــری مبنی بر اینکه شــیعه و ســنی 

امــا هیــچ توضیحــی در ایــن بــاب نمی دهد که برخی علمای شــیعه با مفــاد این اثــر مخالف اند. البتــه مترجم محترم 

کند. می توانست این داوری را نقد 
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