
معرفى اجمالى كتاب الفوائد الصمدية
كتاب الحدائق الندية فى شرح الفوائد الصمدية همان 
گونه كه از نام آن هويداست، شرح مبسوطى بر كتاب الفوائد 
اين دانشمند بزرگ  الصمدية شيخ بهايى(ره)4 است. شهرت 
شيعى و جايگاه رفيع و منزلت منيع علمى او، بار معرفى دوباره 
ايشان را از دوش اين قلم برمى دارد. و اما در وصف كتاب 
الفوائد الصمدية بايد گفت كه اين كتاب از ديرباز تا به امروز 
حوزه هاى  در  عرب  ادبيات  درسى  متون  از  يكى  عنوان  به 
علميه تدريس مى شده است.5 مؤلف محترم در اين كتاب با 
رعايت حسن ايجاز به بيان ابواب گوناگون علم نحو پرداخته 
است. دقت در مطالب اين كتاب نشان مى دهد كه ايشان در 

مقام تحقيق با اشراف به كتب متقدمين، نه فقط به عنوان يك 
ناقل امين بلكه به عنوان يك ناظر تيزبين به استقصاء و جرح 
و تعديل آراء پرداخته اما در مقام تأليف، خوانندگان را در پيچ 
و تاب قيل و قال ها فرو نينداخته و سعى نموده تا به بيان لب 

اللباب و فصل الخطاب مباحث بسنده نمايد.
شيخ بهايى(ره) با نوشتن اين كتاب، طرحى نو در تبويب 
 5 در  را  الصمدية  الفوائد  ايشان  انداخت.  در  نحوى  مباحث 
او  ناميد.  الحديقة  را  باب  آورد و هر  به رشته تحرير در  باب 
در الحديقة االولى به بيان مقدمات و كليات علم نحو و شرح 
توضيح  به  الثانية  الحديقة  در  و  پرداخت  بناء  و  اعراب  انواع 
احكام نحوى مربوط به اسماء و در الحديقة الثالثة به تبيين 

نگاهى به كتاِب

الحدائق الندية فى شرح الفوائد 
الصمدية

سيد حسين خاتمى1
على رضا آزاد2

اشاره
كتاب الحدائق الندية فى شرح الفوائد الصمدية اثر سيد على خان مدنى، مهم ترين شرحى است كه بر كتاب الفوائد الصمدىة شيخ 
بهايى نوشته شده است. اين مقاله پس از معرفى اجمالى سيد على خان، ويژگى هاى روشى و پويشى او در تأليف اين شرح را 

بر مى شمارد و نكاتى درباره ويژگى هاى تحقيق صورت گرفته، بيان مى كند.
اين كتاب يكى از افتخارات تراث ادبى شيعى است كه براى نخستين بار مورد تتبع و تحقيق قرار گرفته و به همراه 
تعليقات و پاورقى ها و مقدمه مفيدى كه بر غناى آن افزوده، در دو مجلد (مجموعاً 1480 صفحه) در پاييز سال 1388 توسط 

انتشارات مهر بى كران، به زيور طبع آراسته شده است.3
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احكام و قواعد نحوى مربوط به افعال و در الحديقه الرابعة 
به تشريح احكام ُجمل همت گمارد و الحديقة الخامسة را به 
شرح اهم مفردات كلمات اختصاص داد. اين تبويب بديع، سبب 
تسريع در فراگيرى و تسهيل در مراجعات آتى دانش پژوهان 

اين علم شد و مورد استقبال طالب قرار گرفت.6

شرح  فى  النديّة  الحدائق  كتاب  معرفى 
الفوائد الصمديّة

ويژگى هاى ممتاز كتاب الفوائد الصمدية سبب شده كه 
تاكنون بيش از 20 شرح عربى و فارسى بر اين كتاب نوشته 
شود7 كه مشهورترين آن ها كتاب  الحدائق الندية فى شرح 
الفوائد الصمدية است. اين كتاب كه به شرح كبير8 شهرت دارد، 
به قلم استاد توانا و اديب دانا سيد على خان مدنى(ره) از قالب 
مستور به صورت مسطور در آمده و از بدو تأليف، مورد امعان 

بصر علماء و محّط نظر ادباء بوده است.
پيش از پرداختن به شاخصه هاى اين كتاب و ويژگى هاى 
تحقيق صورت گرفته، نگاه كوتاهى به زندگى علمى مؤلف آن 

مى افكنيم.

سيد على خان مدنى (1052-1120 ه.ق)9
ايشان در ميان خاندانى از تبار عالمان راستين پا به عرصه 
وجود نهاد.10 در نوجوانى به همراه والد مكرم خويش به هند 
هجرت نمود و به تحصيل علوم اسالمى در آن ديار پرداخت 
و پله هاى ترقى را به سرعت پيمود. هنوز 27 بهار از عمرش 
نگذشته بود كه كتاب الحدائق الندية فى شرح الفوائد الصمدية 
را تأليف نمود. اين كتاب، خود گواه روشنى بر عمق حذاقت و 
اوج مهارت او در علوم ادب و فنون عرب است. وقوع مسائلى 
سبب شد كه با گذشت ايام، زعامت علمى سيد با رياست سياسى 
و مناصب حكومتى نيز توأم گردد اما اين ِقران نتوانست ماه منير 
علمى او را به محاق برد چرا كه ايشان در همين ايام، دو كتاب 
ارزش مند انوار الربيع فى انواع البديع11 و رياض السالكين فى 

شرح صحيفة سيد الساجدين21 را تأليف نمود.
سيد در سال هاى پايانى عمر از مناصب حكومتى كناره 
پيامبر  منور  قبور  و  الحرام  اهللا  بيت  زيارت  جهت  و  گرفت 

اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به حجاز و عراق و ايران مسافرت و 
با علماء بالد ديدار نمود و پس از نيل به مقصود، رحل اقامت در 
اصفهان و سپس شيراز افكند و مشغول تأليف معجم مبسوطى 
به نام الطراز االول و الكناز لما عليه من اللغة المعّول31 شد 
اما دست اجل، قلم او را ستاند و تأليف اين كتاب پس از اتمام 

حرف صاد متوقف ماند.41

ويژگى هاى كتاب الحدائقالنديّة فى شرح 
الفوائد الصمديّة

سيد جهت رسيدن به اهدافى كه از شرح كتاب شيخ داشت، 
از روش هاى خاصى بهره جست و در پياده كردن اين روش ها، 
سلوك ويژه اى در پيش گرفت و بر مشى خاصى راه پيمود. از 
اين رو محصول مساعى او در كتاب الحدائق الندية را مى توان 
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از دو بُعد روشى و پويشى مورد بررسى قرار داد.
بر  را  سيد  مبانى  و  اهداف  روشى،  ويژگى هاى  بررسى  در 
مى شماريم و روشى كه براى شرح مطالب كتاب الفوائد الصمدية 
در پيش گرفته را مطرح مى كنيم و سپس به بررسى ويژگى هاى 
اين  از نحوه سلوك سيد در  به جزئياتى  پويشى مى پردازيم و 

روش  هاى اشاره مى نماييم:
1. روش سيد در  الحدائق الندية چنين است كه ابتدا مطالب 
لفوائد الصمديه را به صورت مزجى51 شرح مى نمايد و سپس 
به كمك كتب اساتيد علم نحو، به توضيح غوامض آن همت 
مى گمارد و از آيات و شواهد و امثله فراوانى بهره مى گيرد و در 
قالب فوائد، تنبيهات، تكمله ها و تتمه هايى به طرح و شرح و جرح 
و تعديل آراء ادباء مى پردازد و قول غايى و نظر نهايى را بيان 

مى دارد؛

ويژگي هاي روشي
2. هر چند هدف اصلى سيد، شرح مطالب 
كتاب  الفوائد الصمدية به عنوان يكى از آثار گران 
بهاى ادبى شيعى بود اما ايشان دو مطلب را در 
دنبال مى كرد. نخست،  اصلى  اين هدف  ضمن 
بيان مطالب ناب علمى و عرضه تحقيقات و تتبعات ادبى خويش و 
دوم، رعايت جنبه هاى تعليمى و حفظ ويژگى هاى آموزشى كتاب 
و پرهيز از دشوارگويى. توجه به اين دو مطلب سبب شد كهالحدائق 
الندية داراى فائده عام گردد و هم براى مبتدى و هم براى منتهى 

مفيد و ثمر بخش باشد؛
مطالب  فهم  در  تسهيل  جهت  جديد  تقسيمات  بيان   .3

نحوى؛16
4. مستند سازى اقوال شيخ و بيان منابع اوليه آن اقوال و ذكر 
نام كسانى كه ديدگاهى موافق و يا مخالف ديدگاه شيخ دارند71 
و هم چنين اشاره به اشخاص و كتبى كه شيخ بدون تصريح به 

نامشان، مطالبى را به نقل از آن ها آورده است؛81
5. بررسى صحت و سقم آراء شيخ.

ويژگى هاى پويشى
و  دريافت ها  مطالب،  از  بسيارى  شرح  در  سيد   .1

از او كسى  دسته بندى هاى جديدى عرضه مى كند كه پيش 
بدان ها اشاره ننموده است. به عنوان مثال مى توان به مطالبى 
كه ايشان در ذيل بحث از جمله حاليه و چگونگى ارتباط آن 

با ذو الحال بيان مى نمايد، اشاره كرد.19
2. در مواردى كه شيخ بهائى ادعاى اجماع نحويون در 
مسئله اى را نموده، سيد به بررسى آراء علماء پرداخته است. 
آن گاه اگر چنين اجماعى را محقَّق يافته باشد، به شرح مطالب 
و ذكر شواهد و امثله بسنده مى نمايد و اگر ادعاى اجماع را 
مطابق واقع نيافته باشد، با ذكر موارد خرق اجماع، به تصحيح 
كالم شيخ مبادرت مى ورزد. به عنوان مثال مى توان به ادعاى 
شيخ مبنى بر اجماع و اتفاق نحويون بر حرف خطاب بودن 
آن چه بعد از «أن» در ضمايرى مانند «أنت» و «أنتم» مى آيد 
اشاره كرد؛ و حال آن كه سيد، شمارى از نحويون را نام مى برد 
مورد  اجماع  وسيله  بدين  ايشان  ندارند.20  نظرى  چنين  كه 

ادعاى شيخ را نقض مى كند؛
3. دقت سيد محدود به بررسى موارد اجماع و خرق آن 
نمى شود بلكه حتى در جايى كه شيخ، اتفاق اكثر و يا موافقت 
جمهور را هم مطرح مى كند، ايشان اقدام به تصفح و تفحص 
در  و  مى پردازد  ادعا  اين  و سقم  بررسى صحت  به  و  نموده 
برخى موارد، با ادله قاطع و براهين ساطع اثبات مى كند كه 
ادعاء شيخ مطابق با واقع نيست. به عنوان مثال مى توان به 
بحث اعم دانستن جمله نسبت به كالم و انتساب اين قول به 
اكثر نحويون از سوى مصنف اشاره كرد كه سيد ضمن تشريح 
مطالبى در اين باره، اثبات مى كند كه اكثر نحويون، اين دو 
را نسبت به هم عام و خاص در نظر نمى گيرند بلكه آن ها را 

مترادف يكديگر مى دانند؛21
4. در برخى مواردى كه شيخ به اختالف ديدگاه برخى 
بيان  ضمن  سيد  مى كند،  اشاره  مطلبى  پيرامون  بزرگان  از 
مدافعان هر يك  نام  از  نظر صائب، فهرستى  و  قول صواب 
نشان  فهرست هايى  چنين  ارائه  مى دارد.  عرضه  ديدگاه ها  از 
از وسعت اطالعات و كثرت تتبعات او دارد. نمونه اى از اين 

دست را مى توان در بحث از توابع منادا مشاهده كرد.22
5. در مواردى كه مصنف بدون اشاره به نام صاحبان آراء 
به بيان ديدگاه هاى شان مبادرت مى ورزد، شارح به نام آن ها 
و نام متابعان و مخالفانشان اشاره مى نمايد. به عنوان مثال در 
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بحث عود ضمير به متأخر لفظى و رتبه اى كه شيخ در استناد 
المحققين» بسنده مى نمايد، سيد  آن به ذكر عبارت «بعض 
اضافه مى كند كه مراد شيخ از اين عبارت، رضى استرآبادى 

است و نه ابن بابشاذ و ابن مالك و ابن هشام.23
6. در مواردى كه مسئله، اختالفى است اما شيخ متعرض 
يا  و  نحويون  از  يكى  رأى  نقل  به  و  نشده  اختالف ها  اين 
و  برده  قلم  به  دست  سيد  است،  كرده  اكتفا  نحوى  مدارس 
اديبانه  سنجه هاى  و  پرداخته  ها  اختالف  شرح  و  طرح  به 
خويش را به كار گرفته است تا نظر نهايى را بيان نمايد. كتاب 
حدائق مشحون از چنين بذل جهد هايى است. به عنوان مثال 
جمله هاى  برخى  در  «قد»  بودن  مقدر  از  بحث  به  مى توان 

حاليه و مباحثى كه متفرع بر آن است اشاره كرد.24
متن  مزجى  شرح  به  ابتدا  كتاب،  اين  در  شارح  سيد   .7
الفوائد الصمدية مبادرت ورزيده و به حل غوامض آن همت 
گمارده و سپس به ذكر آيات و شواهد و امثله پرداخته است. 
در گام بعدى در قالب فوائد، تنبيهات، تكمله ها و تتمه هايى 
كه افزوده، به مباحثى كه متفرع بر بحث اصلى است مبادرت 
ورزيده و به تضارب آراء و شرح اختالف مبانى و ديدگاه ها و 

بيان صحت و سقم آنها پرداخته است.25
8. روش سيد هنگام نقل مطالب از ساير كتب چنين است 
كه اقوال قوى را نقل نموده و آنچه مهجور است را وانهاده 
و اغالط صاحبان آراء را گوشزد مى نمايد26 و مصادر اقوال را 
استخراج مى نمايد27 و به تحليل تعارضات موجود مى پردازد.28

اقوال و آراء، راه ميانه را برگزيده و در  9. سيد در بيان 
عين اشاره به اهم نظرات نحويون، در بيان اقوال ادباء و علماء 
راه افراط نپيموده و كتاب خويش را به اطاالت الطائل نيالوده 
است. همين امر سبب شده كه كتاب الحدائق الندية هم براى 
مبتدى و هم منتهى قابل استفاده باشد. مصاديق متعددى از 
پويش ايشان در اين طريق مرضى در جاى جاى اين كتاب، 

قابل مشاهده است.29
و  تهذيب  مانند  شيخ  كتب  ساير  به  توجه  سيد   .10
كشكول و اربعين و مفتاح الفالح و ... را از نظر دور نداشته 
و در مواردى به تطبيق و مقابله عبارات شيخ در كتاب الفوائد 
ايشان پرداخته است. به عنوان مثال  الصمدية و ساير كتب 
خالصة  از كتاب  نقل  به  از عدد  در بحث  آنچه  به  مى توان 

الحساب آورده اشاره كرد.30
نحوى  قواعد  شرح  كتاب،  اصلى  موضوع  چند  هر   .11
است اما شارح در مواقع الزم براى روشن شدن بيشتر مطالب، 
فقه،  تاريخ،  بالغت،  عروض،  لغت،  صرف،  علم  از  مباحثى 
اصول، حديث، تفسير و ... را بيان مى كند. مثًال در باب منادا 
به بهانه بيان احكام نداى لفظ جالله، به مباحث اعتقادى و 

آموزه هاى توحيدى نقبى مى زند.31
12. كتاب الحدائق الندية از لحاظ كثرت شواهد و امثله، 
كم نظير است. سيد در طول كتاب عالوه بر صدها آيه قرآن، 
به بيش از 1000 بيت از اشعار عرب استشهاد مى كند و از ذكر 
اشعارى كه جنبه تعليمى داشته و از سوى صاحبان ذوق و فن، 
جهت تسهيل در امر تعليم سروده شده نيز غافل نمى ماند. به 
اسماء، 10  منع صرف  علل  از  بحث  ابتداى  در  مثال  عنوان 

ذكر  را  باره  اين  در  علماء  سروده هاى  از  فقره 
مى نمايد.32

نسخه اى  سيد،  كه  مى رسد  نظر  به   .13
بر  مشتمل  كه  الصمديه  الفوائد  كتاب  از 
حاشيه هاى شيخ بوده را در اختيار داشته و لذا 
نقل  بهايى  از شيخ  موارد، مطالبى  اى  پاره  در 

مى كند كه ساير شارحان اشاره اى بدان ننموده اند. به عنوان 
مثال سيد در بيان علت عدم ذكر بدل نسيان، به مطالبى كه 

مصنف در حاشيه كتاب مرقوم فرموده، استناد مى كند.33
14. سيد سعى بليغ و جّد وثيقى به خرج مى دهد كه تا حد 
امكان از مواضع شيخ دفاع كند و به حمايت از آنچه فرموده 
با مواردى كه شائبه خطا و نسيان و  لذا در مواجهه  بپردازد 
يا اهمال و اخالل در آن مى رود؛ تالش مى كند تا متشابهات 
سخن شيخ را بر محكماتش حمل نمايد و از ال به الى كتب، 
محملى براى توجيه و تحليل كالم او بيابد. به عنوان مثال 
در بحث از اعراب جمل و در توجيه اهمال صورت گرفته از 
سوى مصنف مبنى بر عدم ذكر جمله مبدله، پس از تالش 
بسيار، باالخره به مطلبى از قول ابوحيان متوسل مى شود34 تا 
بلكه بادبانى براى زورق شيخ بسازد و آن را به ساحل مقصود 

رساند.
15. به رغم تعلق خاطر وافر شارح نسبت به مصنف، در 
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آنها  ريشه يابى  به  و  ايرادات شيخ شده  متذكر  موارد چندى، 
كه  فعل مضارعى  اعراب  در  مثال،  عنوان  به  است.  پرداخته 
نون تأكيد غير مباشر به آن متصل شده است، پس از بيان 
لغزش شيخ، لغزش گاه آن را كتاب أوضح المسالك و علت 

لغزش را تبعيت ايشان از ابن هشام مى داند.53
بهره  كتاب خويش  تأليف  در  فراوانى  كتب  از  سيد   .16
جسته است. از ميان آن ها مى توان از 14 كتاب زير به عنوان 

منابع اصلى او در تأليف الحدائق الندية نام برد:
رضى  الحاجب/  البن  الكافية  على  الرضى  شرح   .1

الدين االسترآبادى
هشام  ابن  االعاريب/  كتب  عن  اللبيب  مغنى   .2

االنصارى
3. شرح التصريح على التوضيح/ خالد األزهرى

4. همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع/ 
جالل الدين السيوطى

5. ارتشاف الضرب/ ابى حيان االندلسى
مالك  ابن  الفوائد/  تسهيل  شرح   .  6

االندلسى
مالك  ابن  الشافيه/  الكافيه  شرح   .7

االندلسى
8 . شرح المفصل/ ابن يعيش

9. اوضح المسالك/ ابن هشام االنصارى
10. تحفه الغريب/ الدمامينى

11. الجنى الدانى/ ابن ام قاسم المرادى
12. شرح التسهيل/ ابن ام قاسم المرادى

13. شرح االلفيه/ ابن ام قاسم المرادى
14. شرح التسهيل/ ابى الحيان االندلسى

آنچه  از  نيمى  از  بررسى ها نشان مى دهد كه سيد بيش 
از كتب مذكور اخذ كرده  را كه در شرح خويش گرد آورده، 

است.

ويژگى هاى تحقيق حاضر
و  رسيده  چاپ  به  دوبار  الحدائق الندية  كتاب  تاكنون 
گاه  هيچ  تنها  نه  اما  است  گرفته  قرار  عالقمندان  اختيار  در 

مورد تحقيق و تصحيح قرار نگرفته بود بلكه حتى به صورت 
تايپ شده نيز عرضه نشده بود و همين امر، مهجوريت اين اثر 
ارزشمند را در مجامع علمى در پى داشت. براى اولين بار اين 
كتاب از سوى انتشارات هجرت و از روى نسخه اى كه به خط 
محمد هاشم بن حسين نوشته شده بود، افست شد و براى بار 
دوم از روى نسخه اى به خط محمد حسين بن محمد افست 
و بدون ذكر نام ناشر، منتشر گرديد. از اين رو، چاپ مناسب 
و محقَّق اين كتاب، امرى ضرورى بود كه به همت محقق 

محترم جامه عمل پوشيد.
در اين مجال به برخى ويژگى هاى تحقيق حاضر اشاره 

مى                          كنيم و بعضى از نقاط ضعف و قوت آن را بر مى شماريم.
1. متن اين كتاب را مى توان صحيح ترين متن الحدائق 
مقابله  از  پس  اثر،  محقق  همت  به  كه  چرا  دانست  الندية 
دست  به  الندية  الحدائق  كتاب   از  موجود  خطى  نسخه   6
آمده است. از ميان اين نسخ، نسخه كتابخانه مجلس شوراى 
با  تنها  كه  چرا  انتخاب شد  اصلى  نسخه  عنوان  به  اسالمى 
فاصله 1 سال پس از تأليف كتاب، از روى نسخه اى كه به 
مورد  متعدد،  مجالس  در  و  شده  استنساخ  بوده،  مؤلف  خط 
مقابله قرار گرفته و لذا نسبت به 5 نسخه خطى ديگر، اغالط 

كمترى در آن راه يافته است.
الندية، متن كتاب  2. در ضمن تحقيق كتاب  الحدائق 
از  بازبينى قرار گرفت و  نيز مورد تدقيق و  الصمدية  الفوائد 
اين رهگذر، اغالط راه يافته به متن هاى مشهور صمديه نيز 
مرتفع گرديد. به عنوان مثال در متن مشهور، در بحث وجوب 
استتار فاعل، عبارت «فعل االستثناء» آمده و حال آن كه پس 
از مقابله و مقايسه نسخ، اين عبارت در كتاب حاضر به صورت 

«الفعل االستثنائى» آورده شده است.63
3. در طول كتاب، متن مصنف با فونت درشت تر در ميان 
گاليه ها درج گرديده و بدين وسيه از متن شارح تفكيك شده 
است و عالوه بر اين، متن كتاب الفوائد الصمدية به صورت 
مجزا در ابتداى هر بحث آورده شده و همين امر، بهره بردارى 

از كتاب را تسهيل نموده است.
نسخه  كه  اسالمى  شوراى  مجلس  كتابخانه  نسخه   .4
اصلى قرار داده شده است، داراى حواشى و تعليقاتى بوده كه 
سيد على خان مدنى پس از تأليف كتابش آنها را نوشته است. 
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اين تعليقات ارزشمند در تحقيق حاضر به صورت پاورقى هايى 
آورده شده و بر غناى اين اثر افزوده است.

5. تمامى آيات و رواياتى كه در متن كتاب آورده شده، 
تخريج گشته و در پاورقى به منابع احاديث اشاره شده است.

6. با مراجعه به دواوين و معاجم، اشعار و امثال مذكور در 
كتاب، مستند سازى شده است.

7. در مواردى كه شارح مطلبى را به نقل از ساير عالمان 
و مؤلفان ذكر كرده است، با مراجعه به منابع و كتب اصلى، 
آنچه نقل شده مورد مقابله قرار گرفته و اگر تفاوتى بوده، در 

پاورقى به آن اشاره شده است.
8. شرح حال علمى تمامى أعالمى كه نامشان در كتاب 

برده شده، در پاورقى آمده است.
9. در مواردى كه شارح در نقل متن مصنف و يا مضامين 
آراء دچار اشتباهى شده است، محقق در پاورقى به تصحيح 
منع  آغاز بحث  در  مثال  عنوان  به  است.  پرداخته  موارد  اين 
صرف، شارح بخشى از متن مصنف را ذكر نكرده است73 و يا 
در بحث شرايط اعمال اسم فاعل، شارح جواب ناصوابى به 

كوفيين داده كه محقق به تصحيح آن پرداخته است.83
10. مقدمه 90 صفحه اى محقق اثر، بهره هاى اين كتاب 
حال  شرح  از  پس  مقدمه،  دراين  است.  نموده  مضاعف  را 
صاحب كتاب الفوائد الصمدية و اشاره به ويژگى هاى كتاب 
او، به شرح حال صاحب كتاب الحدائق الندية و بر شمردن 
ويژگى هاى اين كتاب پرداخته شده و در پايان نكاتى پيرامون 

تحقيق اثر، بيان شده است.
رعايت  فراوان،  قوت  نقاط  كنار  در  مى رسد  نظر  به 
بعدى  تحقيق هاى  و  چاپ ها  در  اصالحى  نكات  يك سرى 
مى تواند افاده اثر را فزونى بخشد و بر غناى آن بيفزايد. برخى 

از آن نكات بدين قرار است:
و  فهرست ها  تدارك  كتاب،  اين  مطالب  وسيع  دايره   .1
احاديث،  آيات،  فهرست  نظير  متنوعى  و  مبسوط  نمايه هاى 
اعالم، اشعار، اماكن و... را جهت تسهيل در بهرمندى از آن 
مجموعه  اين  به  آينده  در  است  اميد  كه  مى سازد  ضرورى 

افزوده گردد.
2. هر چند كه بسيارى از اقوال نحوى كتاب، مستند سازى 

شده اما شمار زيادى از آنها نيز بدون استناد باقى مانده است93 
موارد  اين  تكميل  گرو  در  كتاب  پژوهشى  فوائد  تتميم  كه 

خواهد بود.

پى نوشت:
1. مدرس حوزه علميه خراسان 
2. مدرس حوزه علميه خراسان 

3. شناسه كامل كتاب، در بخش كتاب نامه موجود است.
 953 سال  در  بهائى  شيخ  به  مشهور  عاملى  محمد  الدين  بهاء   .4
هـ.ق در بعلبك به دنيا آمد و در 1031 ه.ق در اصفهان در گذشت و پس 
از انتقال به مشهد مقدس، در جوار بارگاه امام رضا عليه السالم مدفون 
گشت. براي مطالعه بيشتر رك: اعيان الشيعه، ج9، صص234-250 و نيز: 

سالفه العصر، صص 302-289.
5. اين كتاب يكى از 15 كتاب موجود در مجموعه جامع المقدمات 
است كه از دير باز به عنوان متن درسى در سال اول حوزه هاى علميه 

تدريس مى شده است.
اين  ويژگى هاى  پيرامون  بيشتر  مطالعه  براي   .6

تبويب رك: الحدائق الندية، ج1، صص36-35.
7. نام برخى ديگر از كسانى كه تا كنون شرحى بر 

اين كتاب نوشته اند عبارت است از:
بن  احمد  الحرفوشى،  احمد  بن  على  بن  محمد 
جزائرى  مؤمن  محمد  بهبهانى،  اصفهانى  على  محمد 

بن عبد  تنكابنى، شيخ جواد طارمى، محمد  بن سليمان  شيرازى، محمد 
الوهاب همدانى، محمد تقى نقوى لكهنوى، احمد بن محمد رضا كروسى، 
سيد محمد بن سيد حسن حلى اعرجى، سيد عبد العظيم حسينى، حجت 

هاشمى خراسانى، مدرس افغانى و...
8. سيد على خان سه شرح بر صمديه نوشت: الف) الحدائق الندية 
شرح صغير  البهية: كه ظاهراً  الفرائد  دارد. ب)  به شرح كبير شهرت  كه 
بر الفوائد الصمدية است. ج) شرحى است كه مجهول االسم مى باشد و 

مشهور به شرح متوسط است.
ج11،  الغدير،  رك:  مدنى  خان  على  سيد  با  كامل تر  آشنايى   .9

صص346-354 و نيز: اعيان الشيعه، ج8، ص152.
از اجداد سيد على خان نقل است كه گفت: ليس فى  از يكى   .10
نسبنا اال ذو فضل و حلم، حتى نقف على باب مدينه العلم (سالفة العصر، 

ص10)
11. اين كتاب  موسوعه جامعى در علم بديع است. شناسه كتاب در 

كتاب نامه موجود است.
12. اين كتاب شرح جامعى با رويكرد ادبى بر صحيفه سجاديه است. 

شناسه كتاب در كتاب نامه موجود است.
13. اين كتاب معجم لغوى مبسوطى است كه تا آخر حرف صاد را در 

بر گرفته است. شناسه كتاب در كتاب نامه موجود است.
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14. از ديگر تأليفات سيد على خان مدنى مى توان به اين موارد اشاره 
كرد: الدرجات الرفيعة فى طبقات االمامية من الشيعة، التذكرة فى الفوائد 
النادرة، ديوان شعر، رسالة فى اغالط الفيروزآبادى فى القاموس، رسالة 
الغريب،  سلوه  العصر،  سالفه  النحو،  فى  الزهره  باآلباء،  المسلسله  فى 
كتاب محكم القريض، الكلم الطيب، المخاله، موضح الرشاد فى شرح 

اإلرشاد، نغمه االغانى فى عشره االخوانى، نفثه المصدور و...
متن  با  چنان  را  خود  مطالب  شارح،  كه  است  آن  مزجى  شرح   .15
مصنف بياميزد كه اگر قرينه اى نباشد، كسى نتواند بين متن و شرح تمييز 

دهد. (رك: فوائد الحجتيه، ج1، ص30)
16. الحدائق الندية، ج2، صص441-432.

17. رك: همان، ج1، ص711.
18. رك: همان، ج2، ص19.

19. همان، ج2، صص441-432.
20. همان، ج2، ص522.
21. همان، ج2، ص406.
22. همان، ج1، ص711.

23. همان، ج2، ص519.

24. همان، ج2، ص440.
25. رك: همان، ج1، صص302-294.

26. رك: همان، ج1، ص490.
27. رك: همان، ج1، ص556 و ج2، ص572.

28. رك: همان، ج1، ص280 و 720.
29. رك: همان، ج1، ص351.

30. همان، ج1، ص717.

31. همان، ج1، ص679.
32. همان، ج2، صص245-244.

33. رك: همان، ج2، ص155.

34. رك: همان، ج2، ص464.

35. رك: همان، ج1، ص269.
36. همان، ج1، ص276.

37. رك: همان، ج2، ص241.

38. رك: همان، ج2، ص197.

39. رك: همان، ج1، ص281.
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دارالتعارف  امين،  سيد حسن  الشيعه،  اعيان  محسن،  سيد  امين،   .1

للمطبوعات، بيروت، 1403 ه.ق.
 1397 بيروت،  العربى،  دارالكتاب  الغدير،  الحسين،  عبد  امينى،   .2

ه.ق.
3. مدنى، سيد على خان، انوار الربيع فى انواع البديع، شاكر هادى 

شكر، مطبعه النعمان، نجف، 1388 ه.ق.
4. مدنى، سيد على خان، الحدائق الندية فى شرح الفوائد الصمدية، 
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5. مدنى، سيد على خان، رياض السالكين فى شرح صحيفة سيد 

الساجدين، سيد محسن حسينى، نشر اسالمى، قم، 1409 ه.ق.
الشعراء بكل  العصر فى محاسن  6. مدنى، سيد على خان، سالفة 

مصر، انتشارات مرتضوى، تهران، 1383 ه.ش.
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