نقدوبرریسکتاب

حاج حممدحسن قزویین و کتاب اخالق او «کشف الغطائ»

در اردیبهش���ت  1387همایشی برای تجلی���ل از مؤلف «کشف الغطاء»
توس���ط مؤسسه پژوهشی حکم���ت و فلسفه ایران و استان���دار قزوین ،در
قزوی���ن برپ���ا شد و به مناسب���ت اینکه بنده در تحقی���ق و نشر این کتاب
سهم���ی داشتم ،برای سخنرانی در آن محفل دعوت شدم تا دربارۀ این
کتاب و مؤلف عالیقدر آن بحث نمایم.
ای���ن روزها آن سخنرانی را که شامل نکتههایی بود ،با مراجعۀ بیشتر به
مصادر مربوط ،تکمیل کردم و به صورت مقالۀ حاضر درآوردم.
.1مول���ی محمدحسن قزوینی در قزوین به دنیا آمد و تار یخ دقیق تولد او
در دست نیست؛ اما از اینکه صاحب کتاب طرائق الحقایق مینویسد:
«پ���در او تاج���ر و ثروتمند بود و در سال  1175با سرمایه و اهل و عیال خود
از قزوی���ن به کربال هجرت نمود و فرزند او محمدحسن به تحصیل علوم
حوزوی پرداخت» 1،میتوان حدس زد تولد او حدود سال 1260ق بوده
است.
وف���ات او در س���ال  1240در شیراز واق���ع شده 2و جنازۀ او ب���ه کربال منتقل
ش���ده و کن���ار قب���ر استادش وحی���د بهبهان���ی در حرم ام���ام حسین علیه
السالم به خا ک سپرده شده است.
.2وی از شاگ���ردان وحی���د بهبهان���ی ب���ود و کت���اب فوائد قدیم ��ه و جدیده

بهبهانی را در زمان حیات وی تلخیص کرد و بعد از وفات او ،شرح نمود.
اج���ازۀ سید بحرالعل���وم به او شامل عباراتی است ک���ه بیانکننده مراتب
عالی���ۀ علم و عمل اوست« :جمع بین المعقول والمنقول وبرع فی الفروع
واالصول وفاز بسعادتی العلم والعمل  ...المحقق والمدقق الکامل.»...

3

مرح���وم سیدحسن صدر در تکمله میفرمای���د« :در فقه و اصول عقاید و
اصول فقه و حدیث و اخالق اعلم علمای عصر خویش بود؛ باال تفاق».

4

.3او تا سال ( 1216بعد از وفات وحید و بحرالعلوم) در کربال بود و در آن
تار یخ به سبب فاجعۀ حمله وهابیان به کربال و قتل و غارت جان و مال
دوست���ان اهلبیت علیه���م السالم به ایران هجرت ک���رد و پس از ز یارت
مشهد مقدس به شیراز رفت و تا پایان عمر در آنجا سا کن بود.

5

.4دربارۀ او گفتهاند:
صاح���ب روض ��ات گوی���د« :از مشای���خ ج���دم سیدجعف���ر موالن���ا ح���اج
محمدحس���ن از افاضل شا گردان وحید بهبهانی است و او را با اوصافی
از قبیل اکمل المتبحرین ،افضل المتأخرین ،رأس المجتهدین ،رئیس
االصولیین ،الفاضل العارف الواعظ االمین المؤتمن یاد میکند».

6

 .1طرائق الحقایق؛ ج  ،3ص .342
 .2اعالم الشیعه؛ سده  ،13ص .354
 .3همان.
 .4تکمله سیدحسن صدر.
 .5طرائق الحقایق؛ ج  ،3ص .342
 .6علماء االسرة؛ ص .19
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حاج محمدحسن
قزوینی و کتاب اخالق او
«کشف الغطاء»
ی
رضا استاد ݤ

چکی ��ده :ح ��اج محمدحس ��ن قزوین ��ی از شا گ ��ردان است ��اد محقق
بهبهانی و سیدبحرالعلوم بود که در فقه ،اصول دین ،حدیث و اخالق به
اتف ��اق همگان ،اعلم علمای عصر خود ب ��ه شمار میرفت و صاحب کتابی
ب ��ا موضوع اخالق ب ��ه نام کشف الغط ��اء است .نویسن ��ده در مقاله حاضر
ب ��ه طور مبسوط به معرفی شخصیت محمدحسن قزوینی و تألیفات او از
جمله کتاب اخالق وی ،یعنی کشف الغطاء ،همت گماشته است.
واژگان کلیدی :محمدحسن قزوینی ،کشف الغطاء ،معرفی کتاب.
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در مک ��ارم اآل ثار آمده اس���ت« :در منبر به مواعظ جلیل���ه و نصایح وافیه،

اس���ت .زبده اوالد ح ��اج محمدحسن ،بلکه قدوه اخی ��ار آن دیار است؛

ارب���اب فضل و بزرگان را متذکر میفرمود و بعد از فراغت از درس به قطع

و اگر جمی ��ع سالکان عراق و فارس به وج ��ودش افتخار کند ،سزاست.
یش ��ود که اکثر اوقات جلیس و هم ��دم و انیس و محرم
چه���ارده سال م 

مشاجرات و طی مرافعات میپرداخت».

7

سیدحس���ن ص���در میفرمای���د« :از بزرگان شا گردان است���اد الکل محقق

فقیر است».

13

بهبهانی و سیدبحرالعلوم بود در فقه و اصول فقه و اصول دین و حدیث

بنابراین حدود شش سال از زمان حیات حاج مالمحمدحسن این نوه او

و اخالق ،به اتفاق همه ،اعلم علمای عصر خود بود و گفته شده که در

به صوفیه گرایش پیدا کرده است؛ زیرا وفات جدش  1240ق میباشد.

وعظ و ارشاد کسی مانند او دیده نشده است».

8

پس���ر دیگ ��ر ح ��اج محمدحس ��ن ،ح ��اج محمدحسی ��ن متول ��د  1184ق

عالم���ه طهران���ی گوی���د« :از اعاظ���م رج���ال دی���ن و اکاب���ر فقه���ای مکتب
اهلبی���ت و از اجالی شاگردان وحید بهبهان���ی است .سیدبحرالعوم در
اج ��ازهای که ب���رای او نوشته ،او را ب���ا عباراتی ستوده و معرف���ی کرده ،که
هم ��ان اجازه (که در اواسط عمر او برای وی نوشته) برای معرفی او کافی
اس���ت و نیازی نیست که ما ب���ه بیان مقام علمی و
شرح حال او بپردازیم».

9

محدث قم���ی در فوائد رضو ی ��ه میفرماید« :فاضل
نبیل و عالم جلیل شاعر ادیب ار یب جامع معقول
و منق���ول ،مشتهر ب���ه مهارت در فن اص���ول و مروج
احکام ب���ه موعظ���ه از شا گ���ردان عالم ربان���ی آقای
بهبهانی است».

10

.5فرزندان و خاندان او:
 -حاجی محمدمعصوم ،متولد 1208؛

میباشد.
صاح���ب فارسنامه مینویس ��د« :او تحصیل مرات���ب علمیه در خدمت
والد ماجد خ ��ود کرده ،مدتها تدریس میفرم ��ود و به جای والد خود
امامت جماعت مینمود و وفات او در  1249واقع گردید».

14

همانطورکه خبش معده
حمجة البیضاءعنیعبارات
احیاء العلومغزایل است،
عبارات جامع السعادات هم
در بسیاری از خبشها،عنی
عباراتحمجة البیضای
فیض است.

ب���ا آنک���ه در مرات���ب علم���ی سرآم���د اه���ل فض���ل و
کم���ال بود و شغل خود را به عب���ادت ،و امامت جماعت و نشر احادیث
میگذرانید ،ب���از از طریق تجارت [که پدر او هم همین طریق را داشت]
خارج نگشت .مدتی برای تجارت در بندر بوشهر توقف فرمود و در سال
 1263به رحمت ایزدی پیوست.

11

عالمه طهرانی مینویسد« :بر نسخهای از عین الیقین فیض کاشانی تملک
او م���ورخ  230را دی���دهام که به پسرش حاج محمدتقی بخشی���ده بود» 12.او
غیر از حاج محمدتقی ،دو پسر دیگر داشت :حاج محمدکاظم و حاج زین
العابدین پدر صاحب کتاب طرائق الحقائق و متوفای  1277ق.

عالم ��ه طهران ��ی مینویس ��د« :عال ��م ع ��ارف ادیب
شاع ��ر صاح ��ب مثنو ی ��ات خمس ��ه و تخلص ��ش
حسینی بود».

15

صاحب طرائ ��ق مینویس ��د ...« :از حضرت قطب
الموحدی ��ن حاج ��ی می ��رزا ابوالقاس ��م شی ��رازی
مستفی ��ض شد و دس ��ت ارادت ب ��ه دامن موالیش
زده ...سال ��ی چند پریشان و در ایران و هندوستان
مصاح ��ب درویش ��ان ب ��ود ...بع ��د از چن ��دی والد
ایش ��ان وف ��ات یافت ��ه و ب ��ه استدع ��ای جمع ��ی به
امامت و وعظ و افاده کماالت مشغول شد .اکنون

اهل ظاهره و باطن هر دو را مراد است».

16

معل���وم ش ��د ک ��ه ایشان ه ��م زمان حی ��ات پ ��در بزرگ ��وارش ب ��ه صوفیه و
درویش���ان گرایش پیدا کرده است .حاج آقا محم ��د متولد  1224فرزند
سوم و کوچکتر او بوده است.
در فارسنام ��ه مینویسد« :کسب کماالت علمی ��ه نمود و به زیور اجتهاد
ز ینت یافت».

17

در کت���اب مآثر و آثار آمده است« :ح ��اج آقامحمد شیرازی هم از علمای

شیروان���ی در بستان السیاحه که تار یخ تألیفش  1248است ،مینویسد:
«سال���ک مسالک یقی���ن الحاج می���رزا ز ینالعابدینب���ن الحاج معصوم
لق���ب گرامیاش رحمتعلی [شاه] است ،اص���ل آن بزرگوار از دیار قزوین
 .7مکارم االثار؛ ج  ،4ص .1100
 .8تکمله سیدحسن صدر؛ ج  ،5ص .350
 .9اعالم الشیعه؛ سده  ،13ص .354
 .10الفوائد الرضویه؛ ج  ،1ص .216
 .11فارسنامه ناصری؛ ج  ،2ص ( 123چاپ سنگی).
 .12اعالم الشیعه؛ سده  ،13ج  ،5ص .512

ظاهر بود و هم از معاریف عرفا و اهل باطن به شمار میرفت».

18

وفات او در سال  1301واقع شد.
مؤل���ف کتاب وحید بهبهان ��ی مینویسد« :حاج آقامحم ��د نیز به حلقۀ
 .13بستان السیاحة.
 .14ر.ک به :فارسنامه ناصری؛ ج  ،2ص  125و طرائق الحقایق؛ ج  ،3ص .355
 .15اعالم الشیعه؛ سده  ،15ص .382
 .16طرائق الحقایق؛ ج  ،3ص .353
 .17فارسنامه ناصری؛ ج  ،2ص .125
 .18همان ،ص .157
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درویش���ان پیوس���ت و او را ملقب به منور علیشاه نمودن���د ،و او نیز فرزند

.1سیدمحم ��د کاشان ��ی مورخ  .1212اجازه روایت اس ��ت و مجاز را  -که

خ���ود آقاعلی را به وفاعلیشاه ملقب نمود و قطبش خواند .وی پدر میرزا

صاح���ب ریاض المسائل در اج ��ازهای که برای او نوشته ،از وی با عنوان

عبدالحسی���ن ذوالریاسبتین شیرازی است ک���ه در این اواخر سرپرست

الول ��د الروحان ��ی ی ��اد کرده  -ای ��ن طور یاد نم ��وده اس ��ت« :السید االجل
اال ک���رم االسعد االرشد السید محمد الکاشانی» .متن اجازه در فهرست

دروایش نعمت اللهی بود».

19

بنابراین روشن شد دو پس���ر مرحوم قزوینی و نواده او حاج ز ینالعابدین

کتابخانه آیةاهلل مرعشی چاپ شده است.

23

ب���ا اینکه اهل علم و کمال بودند ،حتی در زمان حیات آن بزرگوار گرفتار

.2حاج مالاحمد گلپایگانی مورخ  .1234او مؤلف کتاب منهج الرشاد

ای���ن انحراف شدند و متأسفانه بسیاری از افراد این خاندان نیز با اینکه
ً
غالیا عالم بودند ،همین راه را پیش گرفتند.

ف ��ی ش ��رح االرشاد است ک ��ه مرحوم قزوین ��ی با مالحظه ای ��ن کتاب به او
اجازه اجتهاد و روایت داده است.

و اگ���ر میبینی���م شیروانی در کتاب بست ��ان السیاحه که دو س���ال بعد از

متن اج���ازه در کتاب ش ��رح حال دانشمن ��دان گلپایگان ��ی چاپ شده

وفات مرح���وم قزوینی آن را نگاشته ،از مرح���وم قزوینی بدگویی میکند

است.

و نسبته���ای ن���اروا به او میده���د 20،به خاطر آن است ک���ه آن بزرگوار با
صوفی���ه مخالف ب���ود و با آنان مب���ارزه میکرد و شای���د هنگامی که دید
فرزندان خود او در دام آنها افتادهاند ،این مخالفت را شدیدتر کرد.
البت���ه الزم است یادآوری ش���ود که صاحب طرائق که خ���ود از صوفیه و
ن���واده مرحوم قزوینی است ،ب���ه هیچ نحو زبان بدگوی���ی نسبت به جد
خود باز نکرده ،بلکه او را تجلیل کرده است.
کسان���ی که مایل باشند راجع به ای���ن خاندان آ گاهیهایی بیابند ،الزم
اس���ت به این چند کتاب رجوع کنند :طرائ ��ق الحقائق معصوم علیشاه
ن���واده مرحوم قزوینی ،فارسنامه ناصری تألیف حاج میرزا حسن فسائی،
دانشمن ��دان و سخنسرایان فارس تألیف محمدحسین رکنزاده ،مکارم

اال ث ��ار معلم ،کتاب وحی ��د بهبهانی مرحوم آقای دوانی ،مآثر و آثار اعتماد
السلطنه و اعالم الشیعه عالمه طهرانی.

24

نی���ز صاحب روض ��ات وی را است ��اد یا شی ��خ اجازه ج ��دش سیدجعفر
خوانساری متوفای  1240دانسته است.

25

در مکارم اال ثار نیز آمده است« :از شاگردان درس مرحوم قزوینی است.
پسرش حاج محمدحسین متوفای  ،1249و دیگر حاجی علیاکبر نواب
بسمل متوفای  1363که شرح حالش در مکارم اال ثار آماده است».

26

تألیفات او
مناسب است یادآور شود که مرحوم قزوینی برخی از تألیفات استادش
وحی���د بهبهان ��ی را برای خود استنس ��اخ مینموده و برخ ��ی از آنها مانند
تعلیق ��ه ب ��ر منه ��ج المق ��ال استرآب ��ادی و فوائ ��د  -هم ��ان کت ��اب معروف
وحی���د بهبهانی  -در برخی کتابخانهه ��ا موجود است؛ بنابراین برخی از
رسالهها که به ایشان نسبت داده شده ،ممکن است از استادش باشد
که ایشان آن را به خط خود استنساخ نموده است .برای رفع ابهام ،الزم

مرح���وم آق���ای دوان���ی مینویس���د« :خالص���ه اینک���ه بازماندگ���ان ح���اج

اس���ت اصل نسخههای این ش ��ش رساله که به وی نسبت داده شده و

محمدحس���ن قزوین���ی بهاستثنا ح���اج محمدمعص���وم مشمول خطاب

در برخی کتابخانهها موجود است ،مالحظه گردد.

«لیس م���ن اهلک» گشتند و عامل انحراف آن���ان هم شیروانی صاحب

.1رساله در استصحاب؛ به خط مرحوم قزوینی در کتابخانه ملی است.

بستان السیاحه شد».

.2رساله در استظهار؛ شاید مقصود حجیت ظواهر باشد .نسخه به خط

.6استادان و شا گردان و اجازات آنها

او در کتابخانه ملی است.

وحی���د بهبهانی استاد و شیخ اجازۀ او بوده است .نیز از سید بحرالعلوم

.3حاشی���ه معالم؛ حاشیه معالم وحید بهبهانی بسیار کمحجم است و

در سال  1212اجازه روایت دارد.

21

.4رسال���ه در بح ��ث صحی ��ح و اعم؛ ای ��ن بحث یک ��ی از مباحث الفاظ

اجازه او به سه نفر از علما را دیدهایم:
 .1مالمحمدقاس���م نراق���ی م���ورخ  .1213اج���ازه روای���ت اس���ت و مجاز را
اینگونه یاد کرده است« :العالم العامل الزکی الفاضل الکامل الهی.»...
متن این اجازه در میراث حدیث شیعه چاپ شده است.

22

 .19وحید بهبهانی؛ ص .322
 .20بستان السیاحة.
 .21روضات الجنات؛ ص ( 181چاپ دوم سنگی).
 .22سال سوم ،ص .395
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چاپ سنگی دارد.
اصول فقه است .نسخه به خط مرحوم قزوینی موجود است.
.5الغ���رض بش ��رط المحاباتیه (حیل شرع ��ی ربا)؛ این اثر ب ��ه خط او در
کتابخانه ملی است.
 .23نک به :ج  ،9ص  ،95عکسهای پایان کتاب.
 .24ج  ،3ص .67
 .25علماء االسرة؛ ص .19
 .26مکارم االثار؛ ج  ،4صص  1101و .1344
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.6تقریرات فقه.

اس���ت .این اثر در ساله ��ای  1274 - 1273در بمبئی هند چاپ شده

اما تألیفاتی که این ابهام در آنها نیست:
ّ
.7ملخص الفوائد  /تنقیح الفوائد

اس���ت .در آن سالها که چند سالی بیشتر از عمر صنعت چاپ سنگی
ً
در هند و ایران نمیگذشت ،غالبا کتابهایی منتشر میشد که بیشتر

ً
کت���اب فوائد قدی���م و جدید وحید بهبهان���ی که جمعا شام���ل  71فائده
اس ��ت را در س���ال  1202ق تنقیح و تلخیص و در عی���ن حال در  80فائده
تنظیم کرده است .نسخههای فراوانی از آن در کتابخانهها موجود است.
.8تنقیح المقاصد االصولیه  /شرح ملخص الفوائد
ش���رح کتاب قبلی است که در س���ال  1212ق به پایان رسیده است .در
کت���اب دستنوشتهای کتابخانهه���ای ایران 35 ،نسخ���ه از آن معرفی
شده است.
ً
فراوانی و کثرت نسخههای خطی هر کتابی ،غالبا شاهد رایج بودن آن
در حوزههای مرتبط است.

مورد توجه علما و فضال بود و به چاپ آنها نیاز بیشتری احساس میشد.
جل���د اول آن شام ��ل چه ��ار مجلس در ب ��ارۀ رسول خ ��دا و فاطم ��ه زهرا و
حض���رت علی و حض ��رت مجتبی علیه ��م السالم است .جل ��د دوم آن
شامل هجده مجلس دربارۀ حضرت سیدالشهداء علیهالسالم است.
جلد سوم شامل هشت مجل ��س دربارۀ امام سجاد تا امام زمان علیهم
الس�ل�ام (مجلس  28در ب ��ارۀ دو امام است) .عالم ��ه طهرانی میفرماید:
«کتابی مانند آن در این باب تألیف نشده است».

28

صاح���ب روض ��ات مینویس ��د« :احس ��ن م ��ا قد کت ��ب فی امث ��ال تلک
المعان».

29

.9فهرست تنقیح المقاصد که فهرست کتاب قبلی است.

مناسب است فوائدی از این کتاب ارجمند نقل شود:

.10مصابیح الهدایة فی شرح البدایة
بدایة الهدایه شیخ حر عاملی را که شامل واجبات و محرمات منصوصه
اس���ت ،شرح کرده است .تار یخ تألی���ف آن  1230ق میباشد .از این اثر
هم نسخههای متعددی در کتابخانهها نگهداری میشود.

در مقدم���ۀ کتاب ر ی ��اض الجنة زن ��وزی 30محقق کت ��اب ،از احمدخان
دنبلی که در سال  1199حاکم خوی بوده یاد میکند.
مرح���وم قزوینی در جلد سوم (ص  )308از نسخۀ چاپی ریاض الشهاده

مینویس���د« :در اوقات ��ی ک ��ه عالیج ��اه ،ام ��ارت دستگ ��اه ،مرحم ��ت و

.11تحفه خاقانیه
عالم���ه طهرانی میگوید« :این کتاب رسالۀ عملیه فارسی است که [به
نام یا] به امر فتحعلی شاه قاجار نوشته و شامل دو باب است .1 :اصول
دین؛  .2احکام عب���ادات و معامالت تا پایان احکام غصب .نسخهای

غفرانپن���اه احمدخ ��ان خوئی به تعمی ��ر روضه عرش درج ��ه عسکریین
علیهم���ا الس�ل�ام مشرف گردید و هن ��وز به انجام نارسی ��ده وفات یافت،
پسرش حسین خان متکفل انجام این مهم گردید».
در مجلد دوم ،صفح ��ه  141مینویسد« :در صدر کتاب بیان کردیم که

از آن را دیدهام که تار یخ کتابت آن  1231ق بود».

27

در امث���ال این قس ��م وقایع ،اعتب ��ار تواریخ از احادیث ز ی ��اده است؛ چه

.12تحفه رضویه
در کت���اب دستنوشته���ای کتابخانههای ای���ران ،چهار نسخ���ه از این
کت���اب یاد شده و گفته شده فقه فارسی است .ممکن است این رساله
همان کتاب قبلی باشد که به دو نام خوانده شده است .برای رفع ابهام
باید نسخهها مالحظه و با هم مقایسه کرد .مناسب است یادآوری کنم
ک���ه تحفه خاقانیه در کت���اب دستنوشتها به عنوان اصول فقه یادشده
و یک نسخ���ه از آن معرفی شده است که با آنچه عالمه طهرانی فرموده،
مخالف است.

تار یخ به تواتر رسیده و نیز مورخ تا امری معلوم نشود ،بهصراحت ننویسد
و قی���د ننماید و اگر بر وی ثاب ��ت نباشد ،خیر خود را به قول ضعیف قید
نمای���د؛ چنانچه از مالحظه کت ��ب تواریخ علم قطعی ب ��ه عادت ایشان
حاصل میشود».
در مجل���د دوم ،صفحه  176یادی از ش ��اه قاجار و اشعاری از او در مرثیه
نق���ل میکن ��د و میگوید« :الحق اخ�ل�اص و ارادت ای ��ن سلسله جلیله
رفیعه نامدار با اهل بیت رسول مختار به سرحد کمال است».
در مجلد دوم ،صفحه  ،247دربارۀ شهربانو همسر حضرت امام حسین

.13ر یاض الشهاده فی ذکر مصائب السادة
ای���ن کتاب فارسی و شامل سی مجلس در سه جلد است .تار یخ پایان
تألی���ف آن 1227ق و از روزگ���ار تألیف ،مورد توجه خطبا و علما قرار بوده
اس���ت؛ از ای���ن رو نسخهه���ای خطی آن بسی���ار فراوان اس���ت .در کتاب

علی���ه السالم مینویسد« :سید محدث جلی ��ل سیدنعمت اهلل جزائری
در ش ��رح تهذیب شیخ طوسی بعد از نقل دو قول ،گفته« :وورد فی اال ثار
انها مدفونة بالری ومزارها معروف مشهور».

دستنوشته���ای کتابخانهه���ای ای���ران  37نسخ���ه از آن معرف���ی شده
 .28همان.
 .29روضات الجنات؛ ص .181
 .30ر یاض الجنة؛ ج  ،1ص .17

 .27آقابزرگ طهرانی؛ الذر یعة؛ ص .231
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و آنچه از مترددین به آن حدود استماع شده ،آن است که در کمر کوهی

مجل���س در مصائب اهلبیت تنظیم ش ��ده و در بمبئی هند در حاشیۀ

که در دو فرسخی طهران میباشد ،شکافی و مغارهای هست و در آن جا

کت���اب ان ��وار الشهاده چ ��اپ شده است و چن ��د نسخۀ خطی ه ��م از آن

اثر قبر و صندوقی و ضریحی نیز میباشد و چشمه آب و بعضی از اشجار

موجود است.

نی���ز در آنجا میباش���د و خادمی نیز در آن مقب���ره معین است و مترددین

ً
کتاب���ی نیز ب ��ه نام خالصة المصائ ��ب احتماال به نام ایش ��ان نسبت داده

ب���ه ز یارت آن مکرمه میرون���د و کرامات بسیار از آنج���ا به ظهور میرسد
والعلم عنداهلل».

ش���ده ک���ه شاید هم ��ان نورالعین باش ��د .برای رف ��ع ابهام بای ��د نسخهها
مالحظه شود و با هم مقایسه گردد.

در مجل���د س���وم ،صفح���ه  309مینویس���د« :معجزات���ی ک���ه در سرداب
مق���دس در ای���ن عص���ر ظاهر ش���ده ،تعداد و حص���ر آن ممک���ن نیست و
آنچ���ه از برای خود مؤلف اتف���اق افتاده است ،از دعا و تضرع در سرداب

.15کشف الغطاء عن وج ��وه مراسم االهتداء .نام دیگر آن «الغرة الغراء»
است.

مق���دس و شب ،آن حض���رت را در خواب دیدم که نوازش فرمود و وعده

برای معرفی بهتر این کتاب ارجمند ،مناسب است نکاتی یاد شود:

استجابت داد و در همان زودی ،مجموع آنچه خواهش کرده بودم و آن

.1کت���اب احیاء عل ��وم الدین ابوحامد غزال ��ی از زمان تألی ��ف تا کنون به

جناب در خواب وعده داده بود ،محقق شد.

عن���وان یکی از بهتر ی ��ن کتابهای اخالق در حوزهه ��ای علمی و مراکز

و ی���ک بار معجره غریبه در خصوص حفظ از دشم���ن و دزد از آن بزرگوار
ظاهر شد که تقریر و تفصیل آن باعث طول کالم.»...

دانشگاهی مطرح بوده ،مورد استفاده قرار گرفته است.
احی ��اء العلوم به سبب اهمیتی که داشته ،چند سال پس از تألیف توسط

در مجلد دوم ،صفحه  298مینویسد« :و چون به حران رسیدند ،بر سر
تلی خانه مردی یهودی بود که او را یحیی میگفتند .او با آنان که موکل
سرها [ی شهدا] بودند ،جنگ کرد و پنج نفر را کشت و کشته شد.
گوین���د مقبرۀ او بر در دروازه حران معروف است و مشهور به مقبره یحیی

یک���ی از دانشمن ��دان بزرگ به فارس ��ی ترجمه شده اس ��ت و نیز توسط خود
مؤلفتلخیص و به فارسی ترجمه شده ،کیمیای سعادت نام گرفته است.
در عی���ن ح���ال که این کت ��اب ارجمند ب ��وده ،نقاط ضع ��ف مهمی هم
داشته است.

شهید و محل استجابت دعاست».
در ج  ،3ص  141میگوی���د« :احمدب���ن موس���ی و محمدبنموسی هر دو
بزرگ���وار ،اکنون مدفن ایشان در شی���راز است و بقعه امیر احمدبن موسی
ک���ه الح���ال مشه���ور به شاه چ���راغ اس���ت ،مط���اف و محل تب���رک جمیع
شیعیان است و کرامات بسیار از آن مرقد به ظهور رسیده است».
در مجل���د س���وم ،صفحه  382مینویس���د« :مؤلف گوی���د دعای علوی
مصری و حرز یمانی هر دو از برای هر مطلبی در سرعت اجابت به تجربه
رسی���ده ،و بهخص���وص در دف���ع دشمن ک���ه در همین عصره���ا از خود و
ب���رادران مؤمن خود چندان اث���ر از خواندن آنها به ظه���ور رسیده که قابل
تفریر و تحریر نیست».
در مجل���د دوم ،صفح���ه  90مینویسد« :این فقیر از س���ن تمییز که شش،
هف���ت ساله بود ،با عدم ادراک ،تا حال ،تحریر این رساله (سال  1227یا
ق���دری جلوتر) اخالصی که به امام حسین علی���ه السالم داشته ،به هیچ
ی���ک از دوستان خ���دا به آن مرتب���ه نب���ود .»...در ادامه میگوی���د« :روایت
حسین را در دلهای مؤمنان محبت و معرفت پنهانی مخصوصی هست
که دیگران را نیست .شاهد درستی این دوستی استثنائی است».
.14نورالعین
این کتاب مختصر ریاض الشهاده است که توسط خود مؤلف در چهل
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از علمای عامه ابنجوزی کتابی به نام اعالم االحیاء باغالط االحیاء دارد.

ب���ود ،حذف ،و مطال ��ب حق و درست آن را با روایات ائمه هدی علیهم

از علمای شیع���ه ،مرحوم فیض کاشانی این کتاب را مورد بازنگری قرار

السالم و کلمات علمای شیعه تأیید کردهایم؛ و در واقع محجة البیضاء

داده ،مطال���ب نادرست آن را حذف ک���رده ،آن را به احادیث اهلبیت
عصم���ت و طه���ارت علیهم السالم مزی���ن نموده اس���ت و آن را «محجة
البیض���اء ف���ی احی���اء االحیاء» نامی���ده است ک���ه از زمان تألی���ف ،مورد
استفادۀ علما و دانشمندان بوده است.
ً
کتاب حقائ ��ق فیض کاشانی ک���ه ظاهرا آخرین تألی���ف اوست ،گزیدۀ
محجة البیضاست.
چند سال قبل نیز کت���اب محجة البیضاء توسط یکی از دانشمندان در
مشهد به فارسی ترجمه شد.
همچنی���ن مرحوم مالمه���دی نراقی با استفاده ف���راوان از محجة البیضاء

کت���اب ارجمند جامع السعادات را تألیف کرده است .نیز همانطور که
بخش عمده محج ��ة البیضاء عین عبارات احی ��اء العلوم غزالی است،
عب���ارات جام ��ع السعادات ه���م در بسی���اری از بخشها ،عی���ن عبارات
محجة البیضای فیض است.
مع ��راج السع ��ادة مالاحم���د نراق���ی نی���ز ترجمهگون���های اس���ت از جام���ع
السع���ادات پدرش .ترجمه دیگر آن نی���ز توسط یکی از دانشمندان عصر
ما انجام گرفته است.
کت���اب کشف الغطاء قزوین���ی  -که این مقاله درب���ارۀ آن و مؤلف بزرگوار
آن اس���ت  -از بازنگری جام ��ع السعادات و تهذی���ب و دخل و تصرف در
آن ساخت���ه شده است؛ و از این رو بخش عمدهای از عبارات آن همان
عبارات احیاء العلوم و محجة البیضاء و جامع السعادات است.

ما ،همان احیاء العلوم سنی است که شیعه امامی شده است».
در آغاز محجة البیضاء نیز میگوید« :در احیاء العلوم حکایات عجیب
و قصهه���ا و داستانه ��ای غریبی که از صوفیه نقل ش ��ده و به خاطر دور
ب���ودن از ظواه ��ر غفول ،اکث ��ر عاقالن آنه ��ا را نمیپذیرفتن ��د و نیز مطالب
دیگ���ری ک ��ه دلهای اهل حق ،یعن ��ی شیعه از آن مطال ��ب مشمئز بود،
وجود داشت.»...
یعنی تهذی ��ب و تنویر و احیاء آن با حذف آن مطالب و افزودن کلمات
اهلبیت و پی ��روان آنها الزم بود و کتاب محجة البیضاء در صدد انجام
این امر الزم است.
هنگام���ی که مالمه ��دی نراقی کتاب جام ��ع السع ��ادات را تألیف کرد،
ً
مرح���وم حاج محمدحسن قزوینی در عتب ��ات و ظاهرا نسبت به مرحوم
نراق���ی جوان ب ��ود و هنوز به شیراز نیام ��ده بود؛ اما عظم ��ت او نزد مرحوم
نراقی موجب شد ایشان کتاب جامع السعادات را برای نقد و اظهار نظر
به ایشان ارائه دهد.
مرح���وم قزوین ��ی در آغ ��از کت ��اب کش ��ف الغط ��اء مینویس ��د« :یک ��ی از
کتابه���ای اخ�ل�اق ،کتاب ��ی است ک ��ه برخ ��ی از فضالء اع�ل�ام عصر ما
نگاشته و آن را جامع السعادات نامیده است .ایشان از من خواست که
ب���ا دیده نقد و انتخاب و جدا کردن باطل از صواب ،آن را مطالعه کنم.
پس با اینکه کتابهای الزم در اختیارم نبود ،آن را مالحظه کرده ،دیدم
از حی���ث جمع اخب ��ار اهلبیت علیهم الس�ل�ام و دقایق افک ��ار حکما از
سای���ر کتابها بهتر و سودش برای خوانندگان بیشتر است؛ اما در عین

بهتازگ���ی یکی از فضالی ح���وزۀ علمیه قم جامع السع ��ادات را تلخیص
کرده ،تحریر جامع السعادات نام نهاده است.
معراج السعاده نیز توسط محدث قمی رضوان اهلل علیه و بار دیگر توسط
یکی از دانشمندان در مشهد تلخیص شده است.
خوشبختان���ه هم���ۀ این کتابه���ا ،یعنی احی ��اء و ترجم���ۀ آن و کیمیای

سع ��ادت و محج ��ة و ترجمه آن و حقائق و جام ��ع السعادات و تلخیص و
ترجمه آن و معراج السعادة و تلخیصهای آن ،برخی یک بار و برخی دو
بار و بیشتر چاپ شده است.
کت���اب کشف الغطاء ه���م چند سال پی���ش ،توسط کنگ���رۀ بزرگداشت
مالمهدی و مالاحمد نراقی و کمک رئیس حوزه علمیه قزوین ،در قم در
 704صفحه وز یری به چاپ رسیده است.

ح���ال خال ��ی از تطویل خستهکننده نبود و نی ��ز وضعی که مناسب حال
ً
طالب و دانشجویان باشد ،نداشت و ضمنا اشتباهاتی هم در آن وجود
داش���ت؛ پس تصمیم گرفتم کتاب ��ی تألیف کنم که این نقاط ضعف را
نداشته باشد».

31

پ���س اینک ��ه برخ ��ی از علما روی ب ��رگ اول ی ��ک نسخه از کش ��ف الغطاء

نوشتهان���د :تلخی ��ص جامع السع ��ادات اس ��ت ،کالم دقیق ��ی نیست؛
گرچه قابل توجیه است.
.3در برخ ��ی کتابها نقل شده است که مالمهدی نراقی پس از تألیف
جام ��ع السعادات در آن زمان ک ��ه در کاشان و آن منطقه مقام و موقعیت
و محبوبی ��ت خاصی پیدا کرده بود ،ب ��ه عتبات مشرف شد و در نجف
ب���ه دیدار استاد و شیخ اجازهاش سیدبحرالعلوم رفت و ایشان در دیدار
اول ی���ا دی ��دار اول و دوم ،آن ط ��ور که شایست ��ه مقام مرح ��وم نراقی بود با

.2مرح���وم فیض در فهرست آثار خود مینویس���د« :این کتاب تهذیب و
تنوی���ر احیاء العلوم غزالی است .بدعته���ا و هواها که در احیاء العلوم

94

او رفت���ار نکرد تا ببیند مرح ��وم نراقی چه عکسالعمل ��ی نشان میدهد.
 .31کشف الغطاء؛ ص ( 19با کمی تصرف).
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حاج حممدحسن قزویین و کتاب اخالق او «کشف الغطائ»

هنگامی که احساس کرد او به هیچ وجه ناراحت نشده و خود را چیزی

که یکی از آنها مرحوم شیخ محمد بهاری همدانی است»( 32همان که

ب���ه حس���اب نمیآورد ،ب���ه او گفت :ب���ا آن رفتار خواست���م ببینم که فقط

نامههای اخالقی او در کتابی به نام تذکرة المتقین چاپ شده است).

کتاب اخالق نوشتهای یا به آنچه در آن است ،خود را ساختهای.

ای���ن فقی���ه و عالم بزرگوار ب ��ا وجود کتاب جام ��ع السع ��ادات و غیر آن ،از
کتاب کش ��ف الغطاء تمجی ��د میکرده است .مرح ��وم سیدحسن صدر

اینجانب نمیدانم این داستان مدرک معتبری دارد یا خیر.
ام���ا همین که مرحوم نراقی ب���ا آنکه چند سال از مرح���وم قزوینی بزرگتر
ب���وده ،جامع السعادات را ب���رای اظهار نظر به مرحوم قزوینی میدهد  -با
آن موقعیت���ی که داشته  -حا کی از همان تواض���ع است که باید در یک
عالم دینی باشد.

از اشتب���اه نمیدانسته و حدود بیست م���ورد از اشتباهات آن را در طول
مباح���ث کتاب کش ��ف الغطاء ی���اد کرده اس���ت ،اما از مرح���وم نراقی به
عن���وان «بع���ض االعالم»« ،بع���ض معاصرین���ا االع�ل�ام ادام اهلل وجوده»،
«بعض فضالء عصرنا االعالم» یاد میکند و دربارۀ
که بضاعت علمیام کم است ،خواسته دربارۀ آن
اظهارنظر کنم».
پس ه���ر دو بزرگوار دارای تواض���ع و اخالق حسنه و
خودساخته بودهاند.
.4یکی از فقهای شیعه که اهل سیر و سلوک بوده و
گروهی از علمای بزرگ ما از محضر او برای تهذیب
و تزکی���ه نفس به���ره بردهان���د و او را به عن���وان معلم
اخ�ل�اق و مربی نفوس مستعده دانستهاند ،مرحوم

الغط ��ای قزوین ��ی را میست ��ود و مطالع ��ه آن را سفارش میک ��رد و همین
باعث شد که نسخههای خطی آن فراوان شود».

33

عالم���ه طهرانی نیز مینویسد« :مرحوم قزوینی کتاب کشف الغطاء را پس

در مقاب���ل هم مرحوم قزوینی ب���ا اینکه کتاب جامع السع ��ادات را خالی

خ���ود میگوی���د« :صاحب جامعالسع���ادات از من

مینویس���د« :شی ��خ م ��ا عالم ربان ��ی مول ��ی حسینقلی همدان ��ی ،کشف

از آنک���ه جامع السعادات را دی ��د ،تألیف کرد» .سپ ��س میافزاید« :مانند
ای���ن کتاب تا کنون نگاشت ��ه نشده و در مقبولبودن ب ��ه حدی است که
عالم اخالقی شهیر ،یعنی حجة السالکین مولی حسینقلی همدانی آن را
تحسین میکرد و مؤلف آن را میستود و شاگردان خود را به رجوع به این
کتاب امر میکرد و از این جهت نسخههای خطی آن هم فراوان شد».

34

کتابکشف الغطاء قزویین از
بازنگری جامع السعادات و
تهذیب و دخل و ترصف در آن
ساخته شده است و از اینرو
خبش معدهای ازعبارات آن
همانعبارات احیاء العلوم
وحمجة البیضاء و جامع
السعادات است.

عالمه حسینقلی همدانی متوفای  1314است که

یک ��ی از شاگ ��ردان وی آی� �تاهلل سیدمحم ��ود
ابنالرضا متوفای  1356است .ایشان نسخهای از
این کت ��اب که شامل دو ثلث آن ب ��وده ،در اختیار
داشته است و از روی آن نسخهای دیگر استنساخ
نم ��وده است .ه ��ر دو نسخه اکن ��ون در خوانسار در
بی ��ت ی ��ا کتابخان ��ه مدرس ��ه ابنالرض ��ا نگهداری
میشود.
مرحوم آی� �تاهلل سیدمصطفی صفایی خوانساری
میفرم ��ود :مرح ��وم آقاسیدمحم ��ود ابنالرض ��ا از
همین کتاب برای ما درس اخالق میگفت.

برخی از آثار فقهی او و نیز تعدادی از نامههای اخالقی ،عرفانی او چاپ

ته ��ای کتابخان هه ��ای ای ��ران ،ده نسخ ��ه معرف ��ی
در کت���اب دستنوش 

شده است.

ش���ده است که یک ��ی از آنه ��ا نسخۀ اصل ب ��ه خط مؤل ��ف میباشد که

در مک ��ارم اال ث ��ار وی چنی���ن معرفی میش���ود« :در س���ال  1239در شوند
هم���دان به دنی���ا آمد و در همان ج���ا علوم مقدمات���ی را یافت .سپس در

در کتابخان���ه مرک ��زی دانشگ ��اه ته ��ران نگه ��داری میش ��ود و در کنگره
بزرگداشت مالمهدی و مالاحمد نراقی از روی همین نسخه چاپ شد.

تهران در خدمت شی���خ عبدالحسین طهرانی (شیخ العراقین) متوفای

ای���ن نسخ���ه حواشی ف ��راوان دارد ک ��ه متأسفان ��ه برخی از آنه ��ا به سبب

 1286و دیگ���ران درس خواند و سپس به سبزوار رفت و در علوم عقلی از

خوانانبودن در این چاپ منعکس نشده است.

محضر حاج مالهادی سبزواری استفاده کرد ،و سرانجام به نجف رفت

ً
گفتنی است این کتاب با همۀ ارجمندی ،احیانا شامل برخی مطالبی

و مالزم درس شیخ انصاری گردید.

است که نزد عرفا مقبول و نزد برخی دیگر مخدوش است؛ از این جهت

و رشته اخالق را نزد حاجی سیدعلی شوشتری در یافت و خود به سیر و

هنگ���ام چاپ کتاب ،محقق گرام ��ی آن گاهگاهی آنچه در متن آمده و

سل���وک و ارشاد و هدایت پرداخت و معاشرت و مصاحبتش در تکمیل

به نظر او درست نبوده را در پاورقی توضیح داده است.

نف���وس دیگران تأثی���ر بهسزایی داشت و جماعت���ی از علما برای تهذیب
اخ�ل�اق و نفوس خود به دست���ورات وی رفتار میکردن���د و چندین نفر از
آنه���ا از فی���ض تربیت او به کم���االت عالیه و تهذیب اخ�ل�اق فایز شدند
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نقدوبرریسکتاب

ً
که در فقه و اصول و اخالق و غیره دارد ،شاعر ز بردستی نیز بوده و احیانا

منابع

برخی از اشعار خود را در کتاب ریاض الشهاده درج کرده است.

.1روضات الجنات؛ خوانسار ی.

ً
ی���ک جا پانزده بیت نق���ل میکند که احتماال از خ���ود اوست .یک بیت
آن این است:

.2علماء االسره از صاحب روضات.
.3مکارم اال ثار؛ معلم حبیب آبادی.

باران عزای کیست که صاحب عزا خداست

.4الذریعه؛ آقابزرگ طهرانی.

وین آه و ناله چیس���ت که در خیل انبیاست
در ج���ای دیگر نیز ب���ا عنوان «لمؤلفه» ده بیت م���یآورد که پنج بیت آن
این است:

.5اعالم الشیعه؛ عالمه طهرانی.
.6طرائق الحقائق؛ محمدمعصوم شیراز ی.
.7مآثر و آثار.

در خ���ا ک و خون فت���اده ز بیداد اهل کین
فخ���ر زم���ان و جان جه���ان شهس���وار دین

.8تکمله امل االمل؛ سیدمحمدباقر صدر.

بنشست���ه روی خ���ا ک سلیم���ان کرب�ل�ا

.9الفوائد الرضویه؛ محدث قمی.

ب���ر ب���وده و ب���ود ه���ر ز انگش���ت وی نگین

.10وحید بهبهانی؛ مرحوم دوانی.

آن���ان که خا ک مقدمشان ز یب عرش بود

.11بستان السیاحه؛ شیروانی.

با خ���ا ک دست مار ی���ه گشتند همنشین
آن سر که داشت ب���ر سر دوش نبی مکان

.12حدائق السیاحة؛ شیروانی.

کش���ت از ستم به نیزه اع���داء کین مکین

.13فارسنامه ناصری؛ فسائی.

آن ت���ن ک���ه ب���ود ز ین���ت آغ���وش فاطم���ه

.14فهرست کتابخانه آیةاهلل مرعشی.

عریان به دشت کرب و بال مانده بر زمین

.15شرح حال دانشمندان گلپایگانی؛ رضا استادی.
.16ش ��رح اح ��وال و آث ��ار مالمه ��دی و مالاحم ��د نراق ��ی و خاندان آنه ��ا؛ رضا
استادی.
.17کشف الغطاء؛ قزوینی.
.18دستنوشتهای کتابخانههای ایران.
.19ریاض الجنه؛ زنوز ی.
.20تذکرة المتقین؛ بهار ی همدانی.
.21فهرست آثار فیض کاشانی.
.22حقائق؛ فیض کاشانی.
.23ریاض الشهادة؛ قزوینی.
.24فوائد؛ آقاباقر بهبهانی.
.25میراث حدیث شیعه؛ دارالحدیث.
 .26دانشمندان و سخنسرایان فارس.
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