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 شماخي صفوي در مدرس شاه سلیمان

 جعفريان رسول 

بخش مھمي از تاريخ دوره صفوي به ويژه تاريخ مذھبي و اجتماعي آن، در البالي آثار غیر تاريخي است؛ 
ھايي وجود دارد كه مي آثاري كه موضوع آنھا به طور مستقیم در تاريخ نیست، اما در جاي جاي آنھا، آگاھي 

توان بر اساس آنھا، تصويري درست از تاريخ مذھبي ـ فرھنگي و نیز تاريخ اجتماعي دوره صفوي به دست 
اين قبیل اطالعات در درجه نخست، در مقدمه يا خاتمه اين كتابھا و در بسیاري از اوقات در البالي . آورد

 .مطالب و میانه اين قبیل آثارديده مي شود

رياض كتابي با عنوان . جا با كتابي كه مشتمل بر ادعیه و اذكار روزانه و ماھانه است سروكار داريمدر اين
از اين نويسنده اطالعي در دست نداريم و مرحوم شیخ آقابزرگ . از حاجي محمد بن محمد تبريزي الزاھدين

آن را ثبت كرده ) ١١/٣٢٥(در ذريعه ھم از طريق كتابي وقايع االيام از فاضل تبريزي با نام آن آشنايي يافته و 
  .است

طبعا اين اثر ھم در كنار آن آثار  [1]١.ايم شرحي مفصل ارائه كرده نزھة الزاھددر باره ادبیات دعا، در مقدمه 
نويسنده در اين مقدمه . اما آنچه در اينجا توجه را به خود جلب مي كند، مقدمه آن است. قابل ذكر است

ماخي به دست داده كوتاه اما سخت ادي َ بانه و ممتاز، اطالعاتي در باره خود و منصب مدرسي اش در شھر ش
  .است

  :اطالعاتي كه از اين مقدمه به دست مي آيد بدين ترتیب است

نكته از نويسندۀ آن حاجي محمد بن محمد تبريزي است كه علي القاعده عالمي فرھیخته بوده و اين .  ١
  .آيد ھمین كتاب و نیز نثر عالي او در مقدمه به دست مي

ّل است با عنوان. ٢ االذكار در بیان ادعیه و اوراد ائمه  روضة : وي نويسنده كتابي ديگر در ادعیه و اذكار اما مفص
  ).ع( اطھار

ِ از دوستانش از او خواسته. ٣ در اين باب بنگارد كه  اند تا آن كتاب را تخلیص كرده و اثري مختصرتر مؤمنین
  .اش ھمین كتاب حاضر است نتیجه

  .ديدار كرده است) ١١٠٥ـ ١٠٧٧(در شھر قزوين با شاه سلیمان صفوي  ١٠٨٥مؤلف در سال . ٤

ماخي كه كرسي ايالت شروان بوده به وي داده است. ٥ َ ّسي در شھر ش   .در اين ديدار شاه منصب مدر

ا بسیار ستايش كرده و از آب و ھوا و فضاي آن بسیار گفته و وي به محض ورود به شماخي، اين شھر ر. ٦
  .چند بیتي ھم كه در وصف اين شھر بوده، در مقدمه درج كرده كه به لحاظ ادبي زيباست

ھايي پیش آمده و با آن ھمه تعريف، محیط آنجا به مذاق وي سازگار نیامده و نتوانسته  در آنجا نگراني. ٧
  .تخلیص كتاب عملي سازد است خواسته مؤمنین را براي

در اين وقت حاكم جديدي براي شھر آمده كه از نظر وي بسیار مطلوب بوده و توانسته است ھمه آن . ٨
زنگارھايي كه اسباب ناراحتي وي بوده است بزاديد و فضا را آنچنان مناسب كند تا وي بتواند آن خواسته را 

  .توي اين حاكم را بسیار ستايش كرده اس. عملي سازد
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بگذارد و  رياض الزاھديناين زمان بوده كه وي مصمم شده است تا آن كتاب را تخلیص كرده و نامش را . ٩
  .چنین كرده است

نسخه اي كه در اختیار است ـ و اصل آن متعلق به دوستي اصفھاني با نام آقاي روح هللا رباني، استاد  ١٠
عبارت پايان . كتابت شده است ١١١٦محرم از سال  ١٥دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد  است ـ در تاريخ 

بنابراين بايد . »...تمام شد كتاب رياض الزاھدين در بیان اذكار ائمه طاھرين به تاريخ «: كتاب چنین است كه
  .تصور كرد كه مؤلف تا آن سال زنده بوده و به احتمال زياد در ھمان شماخي بسر مي برده است

ّسي يكي از مشاغ ھايي از آن در اختیار  ل علماي و روحانیون در دوره صفوي است كه آگاھياما شغل مدر
. اين منصب مي بايست از دوراني كه حركت مدرسه سازي در عصر صفوي آغاز شده، برپا شده باشد. داريم

در باره ساختن مسجد و مدرسه شیخ لطف هللا به دست شاه عباس آمده است كه وي توسط شاه عباس 
ّيپیشن«به عنوان     [2]٢.آن مدرسه و مسجد تعیین گرديد» ماز و متولي و مدرس و متصد

ورودش به اصفھان (كمپفر آلماني كه درست ھمین زمان شاه سلیمان به ايران آمده 
  :نويسد مي مدرسي وگزارش سفرش را نوشته درباره منصب)است بوده١٦٨٤/١٠٩٦درسال

ّس با توافق شاه از طرف صدر خاصه عملي مي گ اين در صورتي است كه مدرسه از موقوفات . رددنصب مدر
البته ھر گاه شخص واقف . در ساير موارد، صدر، با توافق واقف، مدرس را تعیین مي كند. شخص شاه باشد

در مدارسي كه از . حقوق مدرس كامال مكفي است و ساالنه پرداخته مي شود. ھنوز در قید حیات باشد
در ساير مدراس اين حقوق كمتر و . يك صد تومان بالغ مي شود طرف شاه وقف شده است حقوق مدرس به

ولي بايد دانست كه اين حقوق درست در روز مقرر و بدون كم و كاست . غالبا در حدود پنجاه تومان است
 [3]٣.كاش در آلمان نیز به استادان اين فروزندگان چراغ دانش چنین موھبتي ارزاني مي شد. تأديه مي شود

   [4]٤.ب علما در دوره صفوي و نیز شغل مدرسي ما در جاي ديگري به تفصیل سخن گفته ايمدر باره مناص

اي كه كمپفر بیان كرده درست باشد معلوم مي شود كه شاه سلیمان يا پدران وي، از موقوفات  اگر قاعده
  .اند خاص خود در شماخي مدرسه داشته

ماخي  اما َ آيد، از نخستین مناطقي است كه  شھري كه مركز يا به عبارتي كرسي شیروان به شمار ميش
در اختیار دولت صفوي قرار گرفت، جايي كه شیخ جنید در آنجا كشته شد و شیخ حیدر ھم براي تصرفش 

ُرن ذيل عنوان  . جنگید  حكام محلي شیروان پس از مدتي وابستگي: مي نويسد» )شماخي(شیراون «رھر ب
در زمان ... م به صورت قطعي از فرمانروايي بر كنار شدند١٥٣٨/  ٩٤٥به حكومت صفوي، سرانجام در سال 

شاه عباس اول در ابتداي سال . شیروان نیز به تصرف عثماني ھا درآمد) ٩٩٥ـ  ٩٨٥(شاه محمد 
  [5]٥.باز آن را به كشور ملحق ساخت ١٠١٦/١٦٠٧

انه و ھمراه با اشعاري است كه مي بايد آنھا را در باره يك شھر وصف شماخي در اين مقدمه عالي و اديب 
ذيل مدخل شماخي، وصفي كامل از اين  بستان السیاحهسالھا بعد زين العابدين شرواني در . مغتنم شمرد

خاكش . و آن در میان جبال اتفاق افتاده آبش گوارا و ھوايش بھجت فزاست: شھر به دست داده نوشت
قرب دو ھزار باب خانه شیعه و سه . باغاتش فراوان و غالتش ارزانست. طرب انگیز استحسن خیز و زمینش 

و ششھزار خانه قزلباش در آن ديار مسكن دارند ... ھزار خانه اھل سنت و ھزار خانه ارامنه و يھود در اوست
ل مردمش عموما سفید رخسار و از متاع حسن و جما. و ھمیشه طريق يیالمشي و قشالمشي سپارند

   [6]٦...برخوردارند و
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اين مطالب مؤيد ھمان وصفي است كه يك صد و پنجاه سال پیش از تألیف رياض السیاحه، مؤلف تبريزي ما 
  .از شماخي دارد

 * * *  

  بسم هللا الرحمن الرحیم 

ّس اساس خداوندي را  آللي متأللي حمد و سپاس و جواھر زواھر مدح ممتنع القیاس نثار بارگاه مقد
كه به شمول پرتو تجلّیات شموس الطاف عديم االوصاف، نوع انساني را از جملۀ كاينات و زمرۀ  سزاست

َحرمیت حريم حرم مناجات گردانید و فرايد نضايد ستايش بال آاليش كیاس التباس و  ممكنات گزيده، ممتاز به م
ني اساس سعادت اقتباس، ھديۀ درگاه عرش كرياس فیوض اقتب َ احدي را  اس،طرايف تحايف سناي س

رواست كه به بدرقۀ انوار كواكب بروج اين مسترشدان،  مسالك ھدايت را از غواصي مھالك غوايت خالصي 
ِ مستقیم نجات گردانید، وكرايم انوار صلوات وافیات  ِ قويم و منھج ِ قديم داده، سرافراز سلوك مسلك طريق

ار مرقد انور و دثار تربت اطھر سرور و مھتري را عوالي زاكیات و شرايف ازھار تحیات باھرات غواصي نامیات، نث
احري است كه وجود خیر محض سراسر جود و خلقت محض خیر سراير محمودش، علت غايي ايجاد انجم و 

ُ االفالك افالك، مشارالیه مصدوقۀ   . است لوالك لما خلقت

گلشن امید مجرمان  شفیعي كه گلزار آمال عاصیان گنه كار به آبیاري حرمت آبرويش ريان و سیراب و
  . روزگار از جويبار شفاعتش شكفته و شاداب است تبه

پادشاه تخت اِسريـ صلوات هللا علیه و علي آله المجتبي الي يوم الجزاـ   محمّدمه ياسین و شمس برج طاھا 
ّه اسناي ملك جبھه ساي  د ُ و لوايح مدايح ابھي و ثواقب مناقب اسني، تحفۀ عتبۀ علیاي فلك فرسا و س

  قطره اي از كماالت بحر او؛ » ال فَتي«آيت قدر اوست و منطوق  ھل اتي سورۀواليي را اولي است كه م

رسولي است از مماثلتش با رسول خدا و خطابت لیلة  االسري دلیلي است بر  سورۀ برائترسالت 
  مناسبتش با بتول عذرا؛ 

ُ هللاكريمه  ّي است قاطع، و صحیفۀ  انّما ولیكُم ُ مَوالهدر واليتش نص در امامتش برھاني است  مَن كُنت
ّ شمس«ساطع؛ يك گل از بوستان نعوت فضلش  أظھر من » انا أعطیناك الكوثر«است و احسان » رد

  الشمس؛ 

  ذي شأني كه حق ـ تعالي شأنه ـ مدح شأن او گويد

  بندۀ قاصر طريق وصف او چه سان پويد

  تعالي هللا، زھي قدر و زھي شأن

  ذوالجالل او را ثنان خوانكه باشد 

  بدين الكن كه عقل او را زبان گفت

  ثناي ھم چو اويي چون توان گفت؟

  :و نعم ما قال

  اوصاف علي به گفتگو ممكن نیست

  گنجايش بحر در سبو ممكن نیست
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  من ذات علي به واجبي نشناسم

  اما دانم كه مثل او ممكن نیست

  .الم الي يوم القیامعلیه و علي آله الكرام صلوات هللا الملك الع

  اما بعد

  :به مسامع ارباب دانش و مناظر اصحاب بینش مي رساند

ّه الصمد  االذكار در بیان  روضة كه بعد از فراغ از تألیف كتاب  حاجي محمد بن محمد التبريزيالالجي الي رب
ّ  ادعیه و اوراد ائمه اطھار عین كه با داعي اتحاد و جمعي از اخالء ديني و برخي از اخبار يقیني از جمله متور

اختصاص صداقت از حیث قرائت عرفان الھي داشتند، التماس اختصار و استدعاي ايجاز كتاب مذكور مي 
  . نمودند

بنابر عاليق و عوايق روزگار و حوادث و سوانح لیل و نھار، چھره اين مقصود در حجاب تعويق و رخسار اين 
به امداد بخت بلند و ] ١٠٨٥[ا موافق سنه ھزار و ھشتاد پنج مطلوب در پردۀ تسويف محتجب و مختفي بود ت

به شرف  قزوينفیروزي طالع ارجمند، كوكب آمال از افق اقبال و مَشرف اعتدال سر بر زده، در دار السلطنه 
ّج دين منیف اثني  تقبیل سرير معدلت میر پادشاه اسالم و اسالم پناه، جمشید تخت، سلیمان بارگاه، مرو

مناب قايم آل خیر البشر، شاھنشاھي كه از پرتو تیغ آفتاب شعاعش اكاسره خفاش وار اختفاي  عشر، نايب
پرده ظلمت عدم را از جمله مغتنمات دانند و با لمعات برق سنان شعله فشانش، قیاصره سموم جانسوز 

ُمحش جدول زاللي است كه اعدا از آن جدو. صحراي ھبا و فنا را فوز عظیم انعامات شمارند ل دست از حیات ر
اد از آن طريق راه ممات پويند، كف جود دريا نوالش دست بذل  ّ شويند، ني ني صراط مستقیم است كه حس

لطفش درياي   حاتم طايي را بر تخته بسته، صیت عدل دادگسترش تخته بر فرق عدالت نوشیروان شكسته،
شرر باري است كه ظلمت آباد آجام رحمتي است كه جويبار آمال ھر مستمال از آن ماالمال، قھرش صاعقۀ 

. صفدري است كه گاه ھیجا بھرام خون آشام، گلگونه غازه از  قمر دريوزه كند. اعمار اشرار از آن در اشتعال
  شرزه اي است كه حین پیكار، رخنه ملك از تار و پود حیات اعدا شیرازه كند؛ 

حامي بیضۀ اسالم، سالله ذرية خیر   تصار،بھرام ان  جھاندار خسرو، كیوان صولت،  خديو جوانبخت، اعني
جور و عدوان، السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن  [7]٧االنام، ماحي ظلم و طغیان، كاشم

ـ خلد هللا ملكه و سلطانه و افاض علي  شاه سلیمان الصفوي الموسوي بھادر خان الخاقان بن الخاقان
ّه  ّھر مخدود،  العالمین بر و احسانه و عدله، الزال اطناب دولته باوتاد االقبال مشدود و مدي سلطانه بامتداد الد

ّه بي مقدار را به پرتو  ّف گرديده و آن شھريار اسالم و كیقباد خورشید غالم، اين كمینه خاكسار و ذر مشر
  . بین االقران ممتاز گردانیده تدريس شماخيالطاف بي كران سرافراز و به 

  ! بعد از ورود بدان خطه علیه سنیه، چه بلده اي

دشت   جبال و تَاللش خرمن ھاي گل ونسترن،. قطعه اي از روضۀ رضوان و نمونه اي از بھشت جاودان است
فضاي چمنش قطعه اي است از رياض خضرا اما پر از گل، نسیم   و ھامونش دامن ھاي چمن ھاي پر ياسمن،

ھزار  [8]٨ز جنت المأوي معطر از بوي سنبل، تصوير گلزار جبال جبانیشعطر آمیز صحرايش شمیمي است ا
تحرير رنگیني الله زارش خون در دل لعل بدخشاني وداغ برسینه   بھزاد و ماني را پشت بر ديوار حیراني داده،

اني نھاده ّ م ُ آب و ھوا از ازدواج، امھات دھر را چون او خلف مسقیم المزاجي نزاده و ز اعتدال مزاج . ياقوت ر
  :طبیبان فالطون راي بوعلي قانون را نه طالق داده و نعم ما قال
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  ارم با وي ندارد قدر محسوس

  جھان سنجیده مقدار شماخي

  زرنگ بوي گل، مشاطۀ صنع

  نھد برقع به رخسار شماخي

دايد سبزه اش زنگ از غم دل ُ   ز

  دھد صیقل ز زنگاري شماخي

  زالل خضر مي غلطد چو سنبل

  سار شماخيبه زير تیغ كھ

  طراوت را ز بوي جان دھد آب

  ھواي طرف گلزار شماخي

با وجود اين ھمه اسباب دلگشاي و جھات فرح افزاي، از ھجوم ھموم و ورود غمومي كه به سبب حوادث 
غنچه خاطر پر گوناگون بر خاطر اصحاب و ضمیر احباب انجابي استیال يافته بود، از تماشاي خنده گلشنش 

    .خار و از سیر سبزۀ چمنش آغوش ضمیر لبريز نشتر آبدار مي شد

عرصۀ شھرش بیت . آبش چاشني سرشك جگر خستگان و ھواش خاصیت تف آه دل سوختگان مي بخشید
سرانجام   .الحزان بل مخزن ھزار گونه اندوه، وسعت صحرايش وادي المِحن بل تنگناي غم ھاي انبوه بود

 ِ آب و ھوايش   ھا به سامان و سامان جمعیت دلھا پريشان، گل در نظرھا خار و سیر چمن ناگوار،تفرقه خاطر
  .بھشت چناني در ديده ھا دوزخ مي نمود  شكر در مذاقھا تلخ،  سموم و شور، فضاي دشتش تنگناي كور،

لت آن خطّۀ نوبت ايا  تا آن كه اختر طالع منحوس و كواكب بخت منكوس سكنۀ آن واليت سعادتمند شده،
ارجمند به نام نامي و اسم سامي مملكت مداري بلند گرديد كه ذات شريفش ممتاز  بین االنام و نام نامیش 

نفس سلیمش از آزادگي ھا، ديو طمع را سربريده، طبع مستقیمش طريق حق   پسند خاص و عام است؛
سد و در جالدت او را سام سوار بندة در صالبت او را افراسیاب ترك حلقه بو  شناسي را به رأي العین ديده؛

درگاه نیوشد؛ در صیانت مملكت داري گرگ و میش را در ھم آمیخته و در سیاست دادگستري و رعیت پروري 
  زنجیر عدالت آويخته؛ 

ھمت وااليش را ذخاير كنوز قارون وفا نكند؛ و صالبت بي منتھايش را حاتم طايي عطا نكند؛ ديده بیدار روزگار 
لت شعاري كم ديده و گوش دھر پر صیت، چنین مملكت مداري كم شنیده؛ از بس كه سطوتش چنین معد

آثار ] ي[ھمانا تاريخ رعیت پرورش الھامي است؛ چشم مردم آن واليت از غبار توتیا  رعايا را حامي است،
انام  پريشاني از احوال. موكبش روشن و فضاي عرصۀ آن خطّه از فیض رشحات ركاب عاطفتش گلشن گرديد

زلف خوبان گريخت و فتنه از میان خاص و عام به بیغوله چشم ) به معناي پیچیده و مجعد(به مرغوله 
  .شاھدان خزيد

رخسار اين چمن كه از صرصر حوادثات روزگار خزاني شده بود، رنگ بھار گرفت و ساحت اين مأمن كه از 
ي كه غم او را غنچه سان فراھم داشت چون گل تراكم نوايب ناگوار خارزار گشته بود مانند گلزار شكفته، لب

شكفته و خندان گرديد، ولي گه افسردگي روزگار او را در ھم داشت، چون شب عید اطفال خرم و شادان 
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َّا «ديده امید به مشاھده ديدار مقصود و مفقود بینا و زبان حال به مقال   گرديده، ن َذْھَبَ عَ ُ لِلَّهِ الَّذِي أ د مْ الْحَ
زَنَ    .گويا گشت )٣٤:فاطر(»  الْحَ

ّت نشان و ايام بھجت توأمان كه ابواب نشاط گشاده و سرانجام انبساط آماده بود و خاطر را به  درين اوان مسر
انديشه متوجه اجابت   يمن لطف و مرحمت اين طراوت افزاي چمن احسان و مكرمت فراغي دست داده،

به تألیف اين كتاب مستطاب بر نھج   تساب شده،ملتمس احباب و عازم تمشیت اشاره دوستان  صداقت ان
   .مأمور و بر ترتیب اين مجموعه منیفه علي حسب المقدور اقدام نمود

اگر چه از حاي عنان بنان در ھر باب رعاية الختصار المطلوب لالحباب نموده شد، اما در بعضي از فوايد مھام  
فوايد مأثوره چندي كه حلیۀ روضه از آن خالي بود در داري قلم دو زبان ننموده  نظر به مقتضاي مقام، عنان

  مختصر نگاشت ـ و با التوفیق و علیه التكالن ـ 

گردانید و چون » رياض الزاھدين در ادعیه و اذكار ائمه طاھرين«و آن را مشتمل بر شصت باب و مسمي به 
نیفش تاريخ تألیفش بود؛ اللّھم وفقنا واخواننا ال ُ مؤمنین للعمل بما فیه مسطور و متعنا و مالحظه نمود نام م

اياھم الستخالصنا به في يوم النشور بالنبي المحبور وآله المبرور صلوات هللا علیه وعلیھم الي يوم ينفخ في 
  .الصور

میرزا زين العابدين شرواني، تھران، كتابخانه (در يادداشت باال از كتاب رياض السیاحه، : مشخصات منابع
رھر برن، ترجمه كیكاوس جھانداري، تھران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، (الت در دوره صفويه، نظام ايا) سنائي
و خلد برين ) ١٣٦٠انگلبرت كمپفر، ترجمه كیكاوس جھانداري، تھران، خوارزمي، (سفرنامه كمپفر ) ش١٣٥٧

  .شداستفاده ) ش ١٣٧٢واله اصفھاني، تصحیح میر ھاشم محدث، تھران، بنیاد موقوفات افشار، (

   

  
  

  
ش ١٣٧٥در سال توسط مؤلف ھمین سطور تصحیح و  ٥٩٨العابد تألیف سال  نزھة الزاھد و نھزة كتاب.  [1]٩

  .توسط نشر میراث مكتوب و اھل قلم به چاپ رسید
  ٤٣٩: خلد برين.  [2]١٠
  ١٤١: سفرنامه كمپفر.  [3]١١
  ٢٥٠ -  ١/١٩٠: صفويه در عرصه دين، سیاست و فرھنگ.  [4]١٢
  ٣: نظام اياالت در دوره صفوي.  [5]١٣
  ٣٤٨: بستان السیاحه.  [6]١٤
  .ثصال است و تواند بود كه از اين معني، ريشه گرفته باشدقطع االنف باالست» كشم«يك معناي .  [7]١٥
  .جبان به معناي صحرا و مرغزار آمده است.  [8]١٦

  
  
  
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 


