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 (موضوعات منازعات مذھبي در قرن دھم ھجري) نورهللا شوشتري مروري بر مصائب النواصب قاضي

 نجعفريا رسول 

  

  

  :منبع
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  مقدمه

استوار يکي از استوانه ھاي ) ١٠١٩ – ٩۶۵(قاضي شھید سید نورهللا بن شرف الدين مرعشي حسیني شوشتري 

تشیع در ھند قرن دھم ھجري و يک نابغه علمي در روزگار خويش است که پس از شھادت و تا به امروز، مزارش در 

اش  وجه بارز زندگي علمي وي، به طور عمده در تالش ھاي علمي. شھر آگره، زيارتگاه شیعیان و عالقه مندان است

  . ني آن در برابر معترضان و مخالفان عقايد شیعه استدر دفاع از ھويت شیعه، بسط آن و دفاع جانانه از مبا

اثر مشھور وي مجالس المؤمنین نخستین تاريخ شیعه آن ھم به . در اين باره ھر آنچه نوشت، در دفاع از تشیع بود

  .سبکي کامال نو و جديد و در نوع خود واقعا بي مانند است

ن آن ھم با خروش تمام در تمامي مراحل زندگي علمي اش دفاع وي از تشیع، در قالب پاسخ گويي به شبھات مخالفا

  :در اين زمینه سه رديه علیه سه کتاب دارد. آشکار است

کتاب احقاق الحق که در رد بر کتاب فضل بن روزبھان خنجي با عنوان ابطال نھج الباطل نوشت و فضل آن کتاب را در . ١

يت هللا مرعشي چاپ کرد اما ھمچنان بخشي برجاي مانده و احقاق را آ. رد بر نھج الحق عالمه حلي پرداخته بود

  .بیشتر به کار محلقات احقاق پرداخته شد

را مرحوم » صوارم«اين . نوشته شد) ٩٧٣م(الصوارم المھرقه که در پاسخ به کتاب صواعق المحرقه ابن حجر ھیتمي . ٢

  .ق چاپ کرد ١٣۶٧محدث ارموي در سال 

عربي آن تاکنون . نوشته شد) ٩٩۵يا  ٩٨٨م (کتاب نواقض الروافض میرمخدوم شريفي  مصائب النواصب که در برابر. ٣

  .چاپ نشده بود اما فارسي آن توسط مدرس چھاردھي چاپ شده است

تسلط قاضي در دفاع از تشیع، دقت وي در پاسخگويي به شبھات، بکار بردن روش ھاي جدلي ، و اعتقاد وي به 

ترين ويژگي ھاي قاضي شھید است که عاقبت جانش را ھم در دفاع از مرامش اعتدال علمي و عقیدتي از مھم 

مصحح . ٢/١٨٩(وي در اين زمینه، متأثر از عبدالجلیل رازي بود و در ھمین کتاب ھم از آن نقل کرده است . گذاشت

  ).نیافته است» نقض«نوشته است که اين عبارت را در متن چاپي کتاب 

د را شیخ شیعه تراش مي نامند و در برابر کساني او را شیخ شیعه شناس مي برخي از اھل طعنه، قاضي شھی

اين ممکن است که در باره نسبت تشیع به کساني به . واقعیت آن است که وي بسیار دقیق و ظريف است. شناسند

ريفي به دل اي در سنجش عقايد افراد دارد و تالش مي کند تا از راه ھاي ظ خطا رفته باشد، اما دقت فوق العاده

  .واقعیت برسد

چند دھه پیش، محمدعلي مدرس رشتي چھاردھي ترجمه فارسي کتاب مصائب النواصب را منتشر کرد، اما تا آنجا که 

و اين امر بسیار شگفتي است، به خصوص که بسیاري از . مي دانیم نسخه عربي آن تاکنون به چاپ نرسیده بود
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سال پیش به اين طرف، به صورت سنگي در آن ديار چاپ مي شد، اما  ١۵٠کتابھاي شیعه، آن ھم شیعیان ھند، از 

  .اين کتاب مورد غفلت قرار گرفته و اثر ياد شده تاکنون در نجف و ايران ھم به چاپ نرسیده بود

در دو مجلد منتشر شده و مصحح محترم آقاي قیس العطار، ضمن آن که کتاب را بر » مصائب النواصب«اکنون کتاب 

ين نسخه تصحیح کرده و نسخه بدلھا و حواشي مؤلف را آورده، مقدمه اي در شرح حال قاضي ھمراه با اساس چند

مع االسف نسخه ھاي مورد استفاده . فھارس جامعي از کتاب در پايان مجلد دوم به عالقه مندان عرضه کرده است

حاج سید محمدعلي روضاتي عرض کردم که ايشان غالبا دچار نقص بوده و زماني که بنده به استاد ارجمند جناب آقاي 

  .کتاب چاپ شده است فرمودند که ايشان دست کم چھار نسخه عالي از اين اثر را در اختیار دارند

اما بايد گفت در تصحیح اين . ھا، ستوده است تالش مصحح براي ارائه متني صحیح بر اساس انتخاب خودشان از نسخه

شايد مھم ترين اشکال اين باشد که مصحح، نسخه اي از نواقض . ص جدي وجود دارداثر، در ارجاع به منابع ديگر نواق

از آن بد تر اين که شرح حالي از میرمخدوم در مقدمه نیامده و گويا به آنچه مؤلف در . الروافض در اختیار نداشته است

که اين اثر در آن تألیف شده، نکته  به عالوه در باره ظرف زماني. مقدمه کتاب در باره اجداد وي آورده بسنده شده است

ّل کتاب . خورد اي در مقدمه به چشم نمي صفويه در عرصه دين، «شايد اين اشاره سودمند باشد که ما در مجلد او

مروري بر تحرير مختصر نواقض کرده و در آن کتاب، اطالعات پراکنده اي از زندگي وي به دست داده » فرھنگ و سیاست

  .ست اعالم مي توان آن موارد را به دست آوردايم که بر اساس فھر

شیعي نیست بلکه سرشار از نکات ظريف تاريخي است که  –کتاب مصائب مانند آثار ديگر شھید، تنھا يک اثر کالمي 

در چھارچوب مباحث تاريخ تشیع، و ادبیات منازعه علمي میان شیعه و سني در قرن اول دولت صفوي، مي تواند راه 

  .ید با فضاي ايران اين دوره و نیز از مسائل دوره اسماعیل و طھماسب وقوف داشته استشھ. گشا باشد

  . البته متن کتاب نواقض الروافض ھم که از میرمخدوم است، اثري سرشار از مواد تاريخي است

ش به تقیه که در قزوين مي زيسته در سايه دولت صفوي تسنن خود را حفظ کرده و کمابی) ٩۴۶گويا متولد (میرمخدوم 

روي کار آمد و تالش کرد تا با محدود کردن  ٩٨۵-۴روزگار را مي گذرانده است تا آن که شاه اسماعیل دوم در سال 

وي بامقاومت اين دو گروه يعني قزلباشان و علما . قزلباشان و علماي شیعه، اوضاع مذھبي ايران را تحت کنترل درآورد

ر اين وقت، میرمخدوم که در دوره اسماعیل دوم کروفري داشت، به اجبار از د. روبرو شده و در نھايت سرنگون گرديد

در تقدير از وي وي بود که منصب قضاوت مکه بدو . ايران به کشور عثماني گريخت و در آنجا مورد نوازش قرار گرفت

  .سپرده شد و گويا ھمانجا بود تا بمرد

دولت صفوي در دوره طھماسب بود، سبب شده بود تا وي از  زندگي طوالني وي در ايران آن ھم در قزوين که پايتخت

به ھمین دلیل در جاي جاي کتابش از . نزديک با تحوالتي که در اين دوره در ارتباط با تشیع رخ داده بود، آشنا باشد

مردم  چنان که از رسم و رسوم فراوان. معاصران خود از علماي شیعه يا شاعران و برخي چھره ھاي ديگر ياد مي کند

سخن به میان مي آورد و نشان مي دھد که بر آن است تا نه تنھا تشیع را از ديد کالمي ـ تاريخي نقد کند بلکه با 

کوشد تا روند توسعه تشیع و آداب و رسوم آن را ھم زير باد انتقادھاي خود  وقوف به آنچه در اين دوره در جريان بوده مي

  .بگیرد

توان اين نکته را دريافت اما با  ا محقق کرکي است که البته در نقد قاضي نميدشمني اصلي وي در اين نوشته ب

  .مراجعه به متن مفصل نواقض اين امر کامال مشھود است

بدين ترتیب و با توجه به تسلط قاضي بر مسائل تاريخي و آگاھي او نسبت به ايران، مي توان دريافت که اين دو اثر 

ردن برخي از منازعات فکري ـ مذھبي اين دوره تاريخي، آن ھم به صورت عیني و مي توانند نقش مھمي در بازگو ک
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  .تاريخي در اختیار ما بگذراند

به نظر مي رسد آنچه در اينجا از طرف قاضي نقد . گفتني است که نواقض دست کم دو تحرير مفصل و مختصر دارد

از مصائب النواصب، سخني از فخررازي نقل مجلد دوم  ٢٢۵شاھد آن که، در ص . شده است تحرير مختصر آن است

مگر آن که . »فعلیه بأصل النواقض«شده که ناقص نقل شده و آخرش آمده است که ھر کس متن کامل را مي خواھد 

  .قاضي است» اقول«اين عبارت را قاضي ملخص کرده باشد که بعید مي نمايد زيرا قبل از عبارت 

به انجام رسید و اين گويا ھفت  ٩٩۵نخستین ھمین مصائب است که در سال  .در برابر نواقض چندين رديه نوشته شد

درگذشت او را ) مانند اسکندربیک در عالم آراء(گرچه برخي . در مکه بود ٩٨٨سال پس از درگذشت میرمخدوم به سال 

  ).۶۴، ص ٣٩مجله آينه پژوھش، ش : بنگريد. (اند دانسته ٩٩۵در ھمین سال 

آمده  ١۵/٢۴٠: است که ياد آن در ذريعه) ١٢١۵م (صب علي الجاھد الناصب از ابوعلي حائري رديه ديگر العذب الوا

  .است

چنان که میر . جد آيت هللا مرعشي نجفي است) ١٢۶۵م (رديه ديگر محق الباطل از سید محمد حسیني مرعشي 

به مقدمه آيت هللا مرعشي در اين باره بنگريد . (محمد بن محمد ھادي حسیني مرعشي ھم نقدي بر آن نوشته است

آقاي مرعشي ھمانجا از کتابي با عنوان نوروزيه ھم که توسط مالباقر اسماعیل ). ١۵در مصائب النواصب فارسي، ص

  .کجوري در رد بر نواقض نوشته شده، ياد کرده است

عمل آورده نوشته از نواقض به ) ١١٢٣م (الشھب الثاقبة الناصبة رد بر خالصه اي که سید محمد بن رسول برزنجي 

  ).١۴/٢۵٨: ذريعه(شده است 

  

  مرور بر کتاب

ند است که به ترتیب بر آن مرور کرده و اطالعات  ُ کتاب مصائب به تناسب خود نواقض، شامل چند مقدمه و چند ج

ه قضاي مقدمه کوتاھي نوشته و در حاشیه اي که بعدا تحرير کرده است مي گويد ک. تاريخي آنھا را عرضه خواھیم کرد

چون میرمخدوم کتابش را به سلطان عثماني تقديم کرده است، من ھم کتابم را به سلطان صفوي يعني شاه عباس 

در اين . طبعا اين حاشیه مي تواند مدت زماني پس از تألیف به اصل کتاب افزوده شده باشد). ١/۶٢(تقديم مي کنم 

عبارت ياد شده تنھا در . شاه عباس به عمل آمده است عبارت با بکار بردن تعابیر بسیار شگفت، ستايش فراواني از

  .يکي از چند نسخه مورد استفاده مصحح آمده است

قاضي در نخستین مقدمه خود، بحث را با نسب میرمخدوم آغاز کرده و در اين باره مي نويسد، وي از فرزندان دختر میر 

د شريف مي کوشد و مي گويد که وي بنا به قاضي در اثبات تشیع میر سی. سید شريف جرجاني اديب مشھور است

وصف مي » بالء و ابتالء«سفرش را به بالء ماوراءالنھر » مفتاح«تصريح خودش جرجاني است و در خطبه شرحش بر

قاضي مي نويسد، مردمان بالد ماوراءالنھر از زمان فتح تا زمان ما، به طور خاصل اھل سنت و جماعتند؛ چنان که . کند

  ). ١/۶۶ص (سترآباد از زمان شیوع اسالم در آنھا بر مذھب امامیه بوده اند اھل جرجان و ا

گفتني است که در قرن نھم و با برآمدن چراغ علم در ماوراءالنھر، بسیاري از جرجاني ھا براي تحصیل به آن ديار مي 

  .رفتند و اين رويه تا آغاز عصر صفوي ادامه داشت

آورده و حکايت از تشیعیش دارد » شرح مفتاح العلوم«در مقدمه کتابش قاضي به نکات ظريفي که میرسید شريف 

آورد و يکي از آن اشعار که جزو ادبیات شیعه فارسي زبان پیش  اشاره مي کند و در البالي بحث گاه اشعار فارسي مي

  :از صفوي در خراسان است، يک رباعي از ابوبکر تايبادي است که مي گويد
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  نزل تو وز کـوثر اگـر سـرشته گردد گل توگـر منظـر افـالک شود م

  چون مھر علي نباشد اندر دل تو مسکن تو و رنج ھاي بي حاصل تو

سني ماوراءالنھري «برابر » سید شیعي استرآبادي«وي مقدمه میرسید شريف را بر کتاب مفتاح العلومش، مقدمه يک 

  . اوستاين ھمان نگاه شیعه شناسانه ). ١/۶٧(مي داند » نھرواني خارجي

شاھدش سخن عالمه . در ادامه اشاره دارد که بسیاري از عالماني که در ديار سني مي زيستند، در واقع شیعه بودند

کنم احدي که مخلص باشد و بر جزئیات مکتب ما واقف شود،  تصور نمي: حلي در منھاج الکرامه است که مي گويد

ھا بايد به  زيرا در ظاھر، با وجود مدارس و رباطھا و موقوفه مذھبي جز مذھب ما اختیار کند، حتي اگردر خفا باشد،

بسیاري را مي بینیم که در باطن امامي مذھبند، اما حب دنیا و رياست : عالمه مي افزايد. دنبال زندگي دنیائیش باشد

کم البغالت و لیس في مذھب: من يکي از ائمه حنابله را ديدم که مي گفت. طلبي، آنان را از اظھار آن باز مي دارد

ھمچنین يکي از بزرگترين مدرسان شافعي زمان ماه ھم وقتي مرد، وصیت کرد که شیعیان او را تغسیل و . المشاھرات

منھاج الکرامه، (دھم که او مذھب امامي داشت  تکفین کنند و او را در مشھد امام کاظم دفن کنند و من شھادت مي

  ).۶٧ص 

ھاي مذھبي شخصي به تشیع مي ِيابد او را  با اندک اشاره اي که در گرايش اين تحلیل قاضي مباني ھمان است که

  .شیعه مي شمرد

به ) بر چه کتابي؟(قاضي ادامه مي دھد که پسر میرسید شريف، تشیع خود را آشکار کرد و در شرحي که نوشت 

  ).١/۶٩(است » حاللکتقديم الحرام علي ال«نويسنده اعتراض کرد که چرا اصحاب را بر آل مقدم داشت و اين 

ھمان که در حمله به خراسان ھمراه شاه . اما جد میرمخدوم، شريف دوم است که صدر شاه اسماعیل اول بود

وقتي محقق کرکي رسید، از اين کار تأسف خورد و گفت اگر . اسماعیل بود و فتواي به کشتن شیخ االسالم ھرات دارد

  ) ١/٧٠. (مناظره مي کرديم و او را قانع مي ساختماو را نگاه داشته بوديد بھتر بود که با وي 

قاضي در باره . آمده است٣٩۵ - ٣٩۴اين شخص سیف الدين احمد تفتازاني بود و شرح اين ماجرا در جھانگشاي خاقان 

در اين (سرانجام اين شريف مطلبي نگفته است اما از منابع ديگر آگاھیم که بعدھا در جنگ چالدران به شھادت رسید 

  ).٧١ – ٧٠تاريخ تشیع در جرجان و استرآباد، ص : ه بنگريدبار

در اينجا قاضي چنان وصفي از طھماسب دارد که . شريف سوم ھم از نسل ھمو، و از امراي دولت شاه طھماسب بود

نشانگر نھايت اعتباري است که وي براي اين شاه صفوي که باني و باعث گسترش فرھنگ تشیع در ايران است، قائل 

  .است

قاضي در اينجا به میرمخدوم مي رسد و شرحي از گرايش شاه اسماعیل دوم به تسنن و حمايت میرمخدوم و برخي 

با کشته شدن اسماعیل دوم، میرمخدوم که شافعي بود . ديگر مانند زين العابدين کاشي و میرزاخان صديقي از او دارد

  .ي چسباند و منصب قضاي مکه را به دست آوردبه عثماني گريخت و آنجا حنفي شد و خود را به دولت عثمان

. قاضي گويد که میرمخدوم نزد شاه اسماعیل دوم اظھار کرد شافعي است، مسأله از فقه شافعي پرسیدند، ندانست

  :کسي حاضر بود، اين شعر را مرتجال گفت. از فقه حنفي پرسیدند، ندانست. حنفي است: گفت

  ).١/٧٣(کن در کفر ھم صادق نه اي زنار را رسوا م

  ).١/٧۵(مقدمه دوم در باره تعريف ايمان و اسالم است 

  )١/٩٧(مقدمه سوم در باره تعريف فرقه ناجیه است 

  )١/١٢۵(مقدمه چھارم در باره تعريف صحابي از ديدگاه دو مذھب است 
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  ).١/١۵١. (مقدمه پنجم در نقد اجمالي احاديث اھل سنت است

یرمخدوم نقل و سپس نقد شده و به مناسبت مطالبي ھم از اين طرف و آن در اين مباحث برخي از ديدگاه ھاي م

از جمله برخي از اشعار فارسي است که اشاره به آن است که خون شھداي کربال بر عھده . طرف نقل مي شود

  .کساني است که از ابتدا سنگ نخست را کج گذاشتند

  )١/١۵٩(اوستبد کردن شمر ھم ز بد کردن اوست خون شھدا تمام در گردن 

اين شعر از جمله ادبیات منظوم مذھبي است که در ايران پیش از صفوي در میان شیعیان خراسان و جرجان شیوع 

) ١/٣٢١: براي مثال(است که آنھا ھم از جمله ھمان ادبیات است ) ع(گھگاه اشعاري ھم در مدح امام علي . داشت

  :وي يا اين شعر

. اين ادبیات در ايران، بسیار کھن بود). ١/٣۵۴(گر چه سینه اشتر کنند پیشاني مخالفان علي را نماز نیست درست ا

شعري که . آورده از آن حکايت دارد) ٢/١٨٩(در يکي از حواشي خود بر مصائب » نقض«شعر زير که قضاي به نقل کتاب 

  : به ادعاي مصحح در متن چاي فعلي نقض ھم نیست

  ر دلت از بغض علي نیم سپندانگر فعل حمید ثقلین جمـله تو داري واند

  فردا کـه بـرازند حسـاب ھـمه عالم ھمراه تو باش بھره ھـاويـه ھـامـان

و اوالد ) ع(مقدمه ششم که بسیار کوتاه است، در باره روش استدالل شیعه به روايات اھل سنت در باره امام علي

  .نقل از پدرش آورده است قاضي در اين مقدمه، متني را به فارسي در دو صفحه به. ايشان است

در اينجا وي مروري بر مشکالت تاريخي شیعه . مقدمه ھفتم آن است که مذھب امامیه ھمان مذھب اھل بیت است

وي مي گويد که اکثر ائمه ما . دارد و اين که شیعه ھمیشه در پرده خفا بوده و با اين حال، استوار برجاي مانده است

ند و علماي ما بیشتر اوقات در تقیه بسر مي بردند و با وجود اکثريت داشتن به شمشیر يا زھر به شھادت رسید

وي به نمونه ھاي جالبي از تعصب علماي اھل سنت . ثابت و استوار مانده است) ع(مخالفان، مذھب حق اھل بیت 

ھو الذي «آيه به مقتضاي : مواردي از اين قبیل که زمخشري مي نويسد. در برابر ديدگاه ھاي شیعه اشاره مي کند

توان بر ھمه مسلمانان صلوات فرستاد، اما چون روافض اين را در باره ائمه خود شعار کرده  مي» يصلي علیکم و مالئکته

  ).١٨٧ – ١/١٨۶(اند، ما از آن منع مي کنیم، و موارد ديگر 

ب و اتھامات بي دلیلي که بحث وي در اينجا در تفکیک میان لعن و س. مقدمه ھشتم در باره حکم لعن و موارد آن است

البته وضعیت قاضي که فضاي تند آن دوره مي زيسته آن ھم در ھند، . به شیعه نسبت داده مي شود، جالب است

  .روشن است

ند اول و دوم و ُ   .ادامه مي دھد... پس از اين مقدمه ھشت گانه، قاضي مباحث کتابش را با تعبیر ج

  .مخدوم آنھا را به عنون دلیل فضل صحابه به طور عموم ارائه کرده استجند اول در باره باره آياتي است که میر

  .است جند دوم در باره احاديثي است که میرمخدوم در ھمین زمینه به آنھا استناد کرده

جند سوم در رد ادله اي است که میرمخدوم در باره حقانیت خلفاي سه گانه در مستولي شدن بر احکام خدا پس از 

  .به آنھا استناد کرده است )ص(رحلت رسول

گويد ھیچ سلطان امامي تا زمان ما  در جند سوم، جايي صاحب نواقض، تشیع امامي آل بويه را نفي مي کند و مي

 ١/٣٧۴(قاضي در برابر مطالبي در باره آل بويه و ديگر سالطین امامي مذھب مانند خدابنده ارائه مي کند . نبوده است

– ٣٧٧.(  

قاضي اين اتھام را . نواقض، حمالتي به شاه اسماعیل دارد و اين که او شرابخوار بوده است در ضمن بحث، صاحب
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وي تأيید مي کند که در . به خصوص در آغاز کار تا سلطنت که عادل و متقي شناخته مي شود. کذب و بھتان مي داند

وي ھمچنین نسبت . ري پذيرفتني استاواخر عمر به اين مسائل متھم شد که نھايت گناه کرده، و توبه از ھر گنه کا

. قاضي تأيید مي کند که اگر ھم چنین مي کرده، فاسق بوده است. ھاي زنا و لواط را ھم به وي تکذيب مي کند

قاضي از اين سخن میرمخدوم که گفته است شاه اسماعیل، خونريز بوده و اشاره اش به کشتن سنیان است، چنین 

وده باشد، اما اين نخستین بار طلحه و زبیر و عايشه بودند که بغي بر امام علي پاسخ مي دھد که فرضا که چنین ب

پذيرد که خونريزي آنان را ناشي از  در اينجا از پدرش به نقد اين ادعاي اھل سنت مي. کردند و خونريزي کردند) ع(

  ).۴١٠ – ١/۴٠٩(اجتھادشان مي داند 

اتھاماتي است که وي متوجه برخي از عقايد خاص امامیه کرده  جند چھارم در باره تناقضات موجود در نسبت ھا و

میرمخدوم در مقدمه اين مبحث، اظھار مي دارد که وي بیش از ھر کس ـ از کساني که آن وقت در عثماني . است

. یستاند ـ به متون و عادات و آداب رافضه آگاھي دارد و مطالبي را بیان مي کند که براي ديگران قابل دسترسي ن بوده

وي به طور ضمني اظھار مي دارد که برخي از آنچه در کتب کالمي سنیان در گذشته به روافض نسبت مي دادند در 

به ھمین دلیل، اينان، به آن اتھامات به ديده . واقع مربوط به اثناعشريه که امروزه مصداق رفض ھستند صادق نیست

االحکام الدينیه في «ياد مي کند که حسن شیرواني در کتاب  وي حتي براي نمونه از انتقاد ھايي. تمسخر مي نگرند

بیان کرده و گفته است که اينان به حلول خدا در وجود شاه اسماعیل و نیز به تناسخ و استحالل خمر و » تکفیر قزلباش

میرمخدوم . انداعتقاد دارند در حالي که اينھا حقیقت ندارد و دروغ است و علماي عصر ما از بابت آنھا خجلت زده ... 

وي تأکید مي کند که برخي از . اظھار مي دارد که در اين کتاب، بر آن است تا مطالب جدي تري را در نقد شیعه بگويد

اين انتقادھا، مطالبي است که در کتابھاي شیعه آمده اما بخشي ھم میانشان شايع است، گرچه در کتابي از کتب 

  )٢/١٣. (مخبثه و قسم دوم را عادات خبیثه مي نامدقسم اول را ھفوات . آنان يافت نمي شود

اي که وي با عنوان االحکام الدينیه از حسن شیرواني دانسته ھمان است که ما آن را در کتاب صفويه در عرصه  رساله

چاپ کرديم تا نشان دھیم سنیان کشور عثماني چه تصوري از عقايد شیعیان ) ١٠٧ـ  ١/٨٧(دين، فرھنگ و سیاست 

  .داشته اندامامي 

نخستین موردي که میرمخدوم بیان کرده بحث تقیه است که قاضي به اجمال به وي جواب داده اما در اينجا، اشاره 

قاضي در اين بخش نمونه ھاي فراواني . نکرده است که خود میرمخدوم از ترس قزلباشھا سالھا در قزوين تقیه مي کرد

اند ـ مانند احمد بن حنبل و برخي ديگر در دوره مأمون و ماجراي  دهکه سنیان معروف در وقت فشار دست به تقیه ز

نکته لطیفي را به قنل از تفسیر کبیر فخررازي در باره جواز تقیه در ) ٢٨ص (در حاشیه ). ٢/٢٩(بیان کرده است  -محنه 

جواز تقیه مربوط به پیش  مجاھد گفته است که. برخي از امور و نیز آرائي در اين باره از قدما نقل کرده که جالب است

التفسیر . (ان التقیة جائزة للمؤمنین الي يوم القیامه: اما از حسن بصري نقل شده است که گويد. از قوت اسالم بود

  )٨/١۴: الکبیر

بحث ديگر ). ۵٢ – ٢/٣٨(مورد ديگر بحث از ازدواج ام کلثوم با عمر و مسائلي است که در اطراف آن مطرح شده است 

بحث بعدي در باره اين سخن صاحب نواقض است که شیعیان ائمه افضل از انبیاء ). ۶٨ – ٢/۵٢(جعت است در باره ر

و نیز تکفیر صدر اول از صحابه و رواياتي ) ١٠٨ – ٢/٨٢(بحث در باره مفھوم عصمت نزد شیعیان ) ٨٢ – ٢/۶٨(مي دانند 

و تکلیف سنیان ) ١١۴(برخورد عثمان با قرآن ). ١١۴ – ٢/١٠٨(که در باب فراگیر شدن ارتداد آمده، در ادامه آمده است 

  . از ديگر موارد است) ١٢٢(و رد کردن احاديث کتب صحاح سني ) ١١٩(در روز قیامت از ديد شیعه 

عقیده : در باره اين اتھام که شیعیان معتقدند که عثمان بخشي از آيات قرآن را از آن حذف کرده است، قاضي مي گويد
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» شرذمة قلیلة منھم الاعتداد بھم«، عقیده جمھور امامیه نیست و عدة اندکي که قابل اعتنا نیستند به تحريف قرآن

قاضي در . چنین حرفي را مطرح کرده اند، کما اين که شیخ طبرسي در تفسیر خود به نقل از سید مرتضي آورده است

اما کساني از حشويه : تحريف قرآن مي گويدحاشیه خود بر اين بخش بحث را مفصل تر مطرح کرده و با اشاره به عدم 

اين افراد کساني از محدثان ھستند که به برخي از اخبار ضعاف توجه . که مخالف با اين نظر ھستند، قابل اعتنا نیستند

  ).١١۶ـ ٢/١١۵(کرده اند 

دلیلش آن . عطیل مي کنندمیرمخدوم در اينجا اتھام ديگري را مطرح مي کند و آن اين که اينان برخي از احکام الھي را ت

است که اينان بر اين باورند که حکومت از آن امام معصوم يا نايب او، نايب خاص يا عام است؛ و مقصودشان از نايب 

  .وقتي امام نیست، برخي از احکام الھي تعطیل است. عام، مجتھد است که قائم مقام امام در تمام امور است

. ه شیعیان قائل ھستند که مجتھد در ھمه امور قائم مقام امام معصوم استوي خودش مي گويد ک: قاضي مي گويد

در ادامه از شرايط مجتھدي که مي بايست نايب امام باشد بحث شده . بنابرين براي چه بايد احکام الھي تعطیل شود

  ).١٣٧ – ٢/١٣١(که به لحاظ عقايد سیاسي شیعه، مبحث جالبي است 

که شیعیان در بسیاري از احکام فقھي خود حالت سھلگیرانه دارند و در احکام الھي اتھام ديگر میرمخدوم آن است 

وي سپس به بیان برخي از احکام شرعي از ديد شیعه پرداخته و براي مثال نمونه . ساده گیر و اھل تسامح ھستند

يا جمع بین نماز . شودھايي را از جمله پاک دانستن باطن دھن و دماغ و چشم را مثال مي زند که اينھا نجس نمي 

يکي ھم آن است که قائلند که با زنانشان مي توانند از پشت، رابطه جنسي داشته . ظھر و عصر را روا مي شمرند

قاضي به يکايک اين موارد که فراوان ھم ھست، پاسخ داده و تالش مي ). ١۴٠ – ٢/١٣٧(باشند و نمونه ھاي ديگر 

مثال در پاک دانستن قي، حنفي . م موافق با نظرات شیعه ھستند، بیان کندکند تا مواردي را که علماي اھل سنت ھ

ھا ھم با شیعیان مشترکند، يا اين که حنفیان ھم با شعیان در پاک دانستن بول و غايط حیواني که گوشتش حالل 

رخي از موارد ھاي مشابھي از تساھل فقھاي اربعه سني در ب آنگاه نمونه. است با شیعه مشترکند، و از ھمین قبیل

  . فقھي بر مي شمرد

اين از روي تساھل نیست بلکه : قاضي مي گويد. مورد ديگري که میرمخدوم مثال زده بود، نشستن پا در وضوست

به عالوه به جز مالک، فقھاي ديگر سني مسح بر کفش را . مسح پا نص قرآن و شستن آن بر خالف نص قرآن است

اما بحث . اين قسمت براي يک فقه تطبیقي جالب توجه است. خالف نص قرآن استھم جايز مي دانند با اين که اين م

ّفق علیه فقھاي ما نیست کساني ھم که آن را جايز مي دانند . دخول از پشت، وي اشاره مي کند که اين از موارد مت

نساءکم «ا مصداق آيه اما در اصل جواز، مالک بن انس موافق است و اصرار دارد و آن ر. قائل به کراھت شديد ھستند

من ھمین االن : مالک گفت. سیوطي نقل مي کند که کسي حکم اين مسأله را از مالک پرسید. مي داند» حرث لکم

  :جامي ھم در بھارستان اين را به شعر درآورده. غسل اين عمل را انجام دادم

  گفت مملوکه اي به مالک خويش کــزقـفـايش گـرفتـه راه فـسـاد

  کن که جايز نیست نزد ديـن پـروروان شــرع نھــاد ترک اين فعل

ُش که شیخ دين مالک بچنین عیــش رخصــت مــا داد   گفـت خام

و به » لف الحرير«تازه حنفیان که . چیزي در حرمت و حلیت آن نرسیده است) ص(شافعي ھم مي گفت که از رسول 

ضي مي گويد که اين قبیل تساھالت در مذاھب اربعه قا. قائلند، چرا اين اشکال را مي کنند» امھات«دخول آن در 

  :ھست و کساني به ھر کدام که راحت تر است از ھر مذھب استناد مي کنند و اين شعر حاصل آن است
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  شـافعي گـفـت کـه شطرنج مباح است مدام

  راست گفته است چنین است که فرموده امام

  خواجه مالک سـخـنـي گـفـت از اين نازکتر

  ديک خـردمـنـد مبـاح اسـت غـالمکه به نز

  بوحنیفـه بـه از ايـن گـويـد در بـاب شراب

  که ز جوشیده بخـور کـان نبـود ھیـچ حـرام

  حنبلي گـفـت اگـر آن کـه بـه غـم درمـانـي

  پسـتـه بـنـگ تـنـاول کن و خوش باش مدام

  خور و کون مي کن و میباز قمار بنگ و مي مي

  )٢/١۵٩(ام است تمام که مسلماني ازاين چار ام

  

يکي ديگر از اتھامات میرمخدوم آن است که رافضیان ايران، مخالف تصوف و تصفیه باطن ھستند و ھر کسي را گمان 

براي ھمین است که قساوت قلب در . متھم مي کنند» نقشبندي«برند به تصفیه باطن مشغول است، او را به 

بادي ياد مي کند که که بیست سال در نجف مقیم و از زاھدترين سپس از فضل هللا استرآ. میانشان فراوان است

دلیلش يکي ھم اين بود که او میل اندکي به سب : وي مي گويد. رافضیان بود، اما کسي او را از اولیاء به شمار نیاورد

  .داشت

ّ  قاضي که خود تمايالت صوفیانه دارد و دست کم در دو مورد از اين کتاب تالش مي کند غزالي را ھم به خاطر تألیف سر

شاھد آن که اصحاب امامیه در مباحث کالمي خود نوشته اند از . شمرد العالمین شیعه بداند، اين نسبت را افتراء مي

سپس به کتاب . کنند آن است که تمامي صوفیه و ارباب اشارات و حقیقت خود را بدو منسوب مي) ع(فضائل امام علي

شايد دلیلش ھمان : در باره فضل هللا ھم مي گويد. زند و شرح فصوص و غیره مثل مي» جامع االسرار و منبع االنوار«

میل اندک او به سب کسي باشد که استحقاق سب دارد، چرا که اين خود شرک خفي است که با صفاي جلي جمع 

ھار تنفر مي کند و وي از نقشبنديه ھم که ابوبکر را به سر سلسله معرفت افزوده اند اظ). ١۶۴ – ٢/١۶١. (نمي شود

  ).١۶۵. (اين که اين اوضاع را سالطین ازبکیه از روي بغضشان نسبت به حضرت علیه علويه درست کرده اند

آنچه ھست اين که تصور میرمخدوم در میانه قرن دھم ھجري در قزوين که پايتخت صفويه بوده، و به خصوص تحت 

  .فضاي ضد تصوف بوده است سیطره علماي جبل عامل بوده، چنین است که فضاي آن،

در باره جواز سجده براي عبد است که » ابن عبدالعالي«ايراد ديگر صاحب نواقض سخن محقق کرکي يا به قول وي 

  .براي توجیه جواز سجده مردم برابر شاه اسماعیل درست کرده است

کردند و خبر آن در قرآن ھم آمده  قاضي اصل آن را بعید نمي شمرد، کما اين که برادران يوسف، برابر برادرشان سجده

قاضي مي . آنچه حرام است، سجده تعظیم است نه سجده شکر. يا شیطان که مقرر بود برابر آدم سجده کند. است

. سجده فرزند برابر پدرش مي تواند سجده شکر باشد. گويد اصحاب ما ھیچ کدام، سجده تعظیمي را جايز نمي دانند

  ).١۶٨ – ٢/١۶۶(وقتي در ايران بود، برابر برخي از خوانین قزلباش سجده مي کرد  قاضي مي گويد ھمین میرمخدوم

وي مي گويد که ھر . قول به جواز متعه، اشکال ديگر میرمخدوم به رافضیان ايران است چیزي که به زعم او رواج زناست

ل ببیند و اعتراض کند، آنان فرياد اگر کسي زن و مردي را در اين حا. گیرد شب در ايران بیش از صد ھزار زنا صورت مي

میرمخدوم مي گويد که نخستین چیزي که سبب دشمني قزلباشھا با او شده، . مي زنند که آھاي اين سني است
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توجیه وي براي جواز متعه آن است که چون روافض جھاد در زمان غیبت را جايز نمي . مخالفت وي با متعه بوده است

وي مي گويد که بر اساس فتواي . توانند بگیرند، متعه را حالل کرده اند تا راحت باشندکنند و بدين ترتیب کنیز نمي 

شیعه، در يک شب چندين نفر مي توانند زني را صیغه کنند و مي گويد که اين را از عبدالعال پسر محقق کرکي 

قاضي پاسخ . مامیه استپرسیده که آيا فتواي پدرت اين است؟ او ھم پاسخ داده است که اين مجمع علیه فقھاي ا

  ). ٢/١٨٢(مي دھد که وي در نقل برخي از شرايط خیانت کرده و اين مربوط به يائسه است 

اما قاضي در اصل قصه متعه، به پاسخ مي نشیند و شرحي از فتاوي علماي قرن اول و دوم سني به خصوص علماي 

اذا لف الحرير علي عورته «فت ابوحنیفه را در باره بعد ھم مشتي از فتاوي شگ. مکه را در جواز متعه به دست مي دھد

ھاي نقضي از موارد  در اين بخش پاسخ ھاي قاضي نوعا جواب. و غیر ذلک نقل مي کند» فوطيء االم فال يجب أن يحد

نھا در فتوايي ابوحنیفه و ديگران است و مي گويد که البته ما براي متعه داليل قرآني و روايي داريم که نیازي به ارائه آ

  .اينجا نیست

اما اين که گفته اند که نطفه زنا در رحم منعقد نمي شود : میرمخدوم در قدح شیعیان مي گويد. اما دو طنز برابر ھم

فمن اين : سخني بدون دلیل است، چنان که از لطايف مشھور است که اين سخن را به سني ظريفي گفتند و او گفت

  )٢/١٧٠(حصل ھؤالء التبرائیون؟ 

يک شیعي و سني مباحثه مي کردند و : ي مي گويد اين داستان تحريف طنزي است که اصلش چنین استقاض

اگر مردي که در ماوراءالنھر است زني را که در مکه است عقد کند و آن زن بچه دار «شیعي اين فتواي ابوحنیفه را که 

احتمال مي دھي که اين بچه محصول زنا  نکند: آن سني نگفت. را انکار کرد» شود، بچه به آن پدر ملحق مي شود

فمن أين حصل ھؤالء : شیعي گفت. باشد، در حالي که ما مسلم مي دانیم نطفه زنا در رحم منعقد نمي شود

  ).٢/١٨٠... (الماوراءالنھريون 

را معادل ثواب زيارت صد ) ع(اشکال ديگر میرمخدوم نقل اين روايت توسط شیخ طوسي است که زيارت امام حسین

با اين حال، اين روافض باز زحمت : میرمخدوم مي گويد. ھزار پیغمبر و چندين عمره است و رواياتي ديگر در ھمین باب

قاضي جواب کلي مي دھد و نیازي به پاسخگويي به ). ٢/١٨٧(کشند که بايد براي ريا و خدعه باشد  سفر حج را مي

  .اين ترھات نمي بیند

  :آورد مي) ع(جامي را در باره زيارت امام حسینوي جايي بعد از اين، اين اشعار 

  

  کــردم ز ديــده پـا بـه سوي مشھد حسین

  ھست اين سفر به مذھب عشاق فرض عین

  کـنـد طــواف کعبه به گـرد روضـه او مـي

َين اَين   رکــب الـحـجـیـج ايـن تَروحون ا

  از قاف تا به قاف پـر اسـت از کـرامـتـش

  ترک شید و شینآن به که حیله جوي کند 

)٢/٢١٩(  

  :اشکال ديگر ترک نماز جمعه توسط شیعه است و اين شعر که

  به مذھب که درست و به ملت که تمام

  جـمـاع متعـه حالل و نماز جمعه حرام
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  .بعدھم اشاره به سختگیري شیعیان در عدالت و کاھش نماز جماعت در میان آنان کرده است

باب نماز جمعه داده آراء مختلف از جمله اين رأي که اقامه جمعه در عصر قاضي شرحي از اقوال علماي شیعه در 

غیبت واجب است آورده، شرحي در باره ھر کدام داده و مقايسه اي میان شرايط اقامه جمعه بر فتواي شیعه و علماي 

است و بیت آخر  بعد ھم اشعاري از سروده ھاي خود در اين باره به دست داده که جالب. اھل سنت انجام داده است

  :اين است

  به مذھب که درست و به ملت که تمام

  نکاح مادر و خواھر حالل و متعه حرام

)١٩٨ – ٢/١٩٧(  

درباره نماز جماعت ھم شرحي در باره عدالت مي دھد و سپس در پاسخ نقضي اشاره به مواردي دارد که کساني از 

  ).٢٠١ – ٢/٢٠٠(رده و سالھا به ھمین روش ادامه دادند صحابه يا حتي مالک از حضور در جمعه و جماعت خودداري ک

اشکال ديگر میرمخدوم به محقق کرکي در باره اقدام وي در تغییر قبله برخي از مساجد معروف برخالف چیزي جھتي 

در اينجا ھم قاضي پاسخ ھايي داده و مطالبي از اھل نجوم و ھیئت و . است که از قبل و از آغاز اسالم بوده است

  .اضي نقل کرده استري

اين امام را ھفتصد . اشکال ديگر میرمخدوم بحث از اين است که شیعیان، سلطان حقیقي را امام معصوم مي دانند

يک اشکال . سال است غايب است و جاي او مجتھد است که ھمه وظايف امام معصوم را به جز جھاد بر عھده دارد

ي شود؟ اشکال ديگر میرمخدوم آن است که پس، اين طھماسب صاحب نواقض آن است که اگر مجتھد نبود، چه م

يعني يک امام غاصب . حتي برخي در عدالتش ھم ترديد دارند. مجتھد است ؟ خیر. کیست؟ امام معصوم است؟ خیر

  پس چرا شیعیان او را لعن نمي کنند؟. است

ارھاي را انجام مي دھند و بنابرين قاضي مي گويد پاسخ پرسش اول آن است که در غیاب مجتھد عدول مؤمنین اين ک

اما شاه طھماسب، ادعا نداشت که جاي امام معصوم نشسته . در غیبت امام و مجتھد ھم مشکلي پیش نمي آيد

او خود را رعیت امام مي دانست که کارش حفظ ثغور مسلمین است، آن ھم از باب اين که ھر کسي قادر به . است

اما اين که میرمخدوم او را فاسق دانسته، در باره او . بايد وظیفه اش را انجام دھد امر به معروف و نھي از منکر است،

  ).٢١۶ – ٢/٢١۵(نارواست و خبر توبه نصوح او در ھمه جا ھست 

  .داند ھايي است که میرمخدوم آنھا را عادات زشت شیعیان مي جند پنجم در باره نسبت

وي . مي کنند) ص(اي واجب، لعن بر صحابه و زوجات رسول نخستین مورد آن است که اين جماعت به جاي نمازھ

و بھانه اش اين که من وسواسي ھستم و نماز . ادامه مي دھد که شاه طھماسب جز روز عاشورا نماز نمي خواند

قاضي پاسخ مي دھد، اين اتھام که اينان به جاي نماز، لعن مي . خواندن برايم سخت و مزاحم کارھاي سلطنت است

اين نسبت ھا ھم به شاه طھماسب که با داشتن مقام سلطنت نیازي به رياکاري نداشت، . ب محض استکنند، کذ

وي مي گويد که طھماسب، به خاطر شدت تدين، از شعر خواني و غنا ھم پرھیز داشت، چه رسد به اين . کذب است

اين نکته دارد که بله، طھماسب از قاضي در حاشیه اشاره به . که نمازھاي يومیه را که برترين اعمال است ترک کند

گذشت و او به خاطر وسواس نتوانسته بود نیت  بس در نیت وضو و نماز وسواس داشت گاه مي شد که وقت نماز مي

  ).٢/٢٣٢. (کند

اتھام ديگر آن که اين جماعت براي رفع بال و بیماري و فقر، معتقدند که اگر ھفتاد بار فالن را لعن کنند، اوضاع 

قاضي پاسخ مي دھد که اين . داستاني ھم در باره مالجان صدقي نقل مي کند. نشان درست مي شودنابساما
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سپس مي گويد داستان مالجان ھم تتمه اي دارد . مسأله مبناي فتوايي از علما ندارد و ھر چه ھست از عوام است

ين دولت، يعني دولت صفوي، اھل در متن میرمخدوم اشاره اي ھست که در ا. که وي حذف کرده و آن را نقل مي کند

اين اشاره اي است به اين که در دوره طھماسب ) ٢/٢٣٣. (ھستند» فقراء ضعفاء«و شیعه » اکابر اغنیاء«سنت 

  .ھمچنان سنیان در اين دولت حضور داشته و موقعیت اجتماعي و مالي مناسبي ھم داشته اند

صي و گناھانشان با حب علي و بغض مخالفین پاک مي شود اتھام ديگر آن است که اين جماعت معتقدند که ھمه معا

در باره حیرتي ) ع(قاضي ضمن تأيید اھمیت حب علي . و براي ھمین جھت است که حیرتي شاعر را احترام مي کنند

زماني ھم شاه طھماسب قصد . اشاره مي کند که ھمه مي دانند اين شاعري بود که ظاھرش بر عدالت نبود

احترامي ھم که کساني به او مي گذاشتند براي آن بود که از زبانش . به طبرستان گريخت کشتنش را داشت که

توجه داريم که حیرتي شاعر يکي از شاعران ). ٢/٢٣۶(با اين حال، سگ او بھتر از صاحب نواقض است . آسوده باشند

  ).١/٣٧۵ :خالصه التواريخ(پر شعر اين دوره است که فراوان بر ضد سنیان ھم شعر گفته است 

بلکه عید . نکته ديگر آن است که شیعیان، نوروز را که يک عید جاھلي است بزرگ مي شمرند و آن را عید مي دانند

ابن فھدشان شروع شده که » مھذب«اين حرف ھم از کتاب . غدير و نوروز را از عید فطر و قربان مھم تر مي شمرند

  .غسل نوروز را ھم مستحب دانسته است

در نھايت اين است که اعتبار به نوروز از باب عید جاھلي بودن آن نیست بلکه به خاطر نقلھايي است که پاسخ قاضي 

در آن روز به دنیا آمده يا روزي است که عثمان در آن روز کشته شده ) ع(در باره اعتبار اين روز به جھت آن که امام علي

نوشته گفته است که نوروز جاھلي زمانش غـیر از نـوروز فعـلي  اي که قاضي در اينجا در حاشیه. باشد و امثال اينھا مي

  ).٢/٢٣٨. (اسـت که از زمـان ملکشاه بـاب شده و روز اول فروردين است

میرمخدوم در اشکال بعدي مي گويد که اين شیعیان، قبور بسیاري از صوفیه را تخريب کردند که از آن جمله قبر قاضي 

ويل و ھمین طور ابواسحاق کازروني است که قطب االقطاب عصر خود و ھمین طور بیضاوي صاحب تفسیر اسرار التأ

  .وي اشاره اي ھم به قبر ابوحنیفه دارد که در بغداد بوده است. قبر عین القضات ھمداني و عده اي ديگر است

ھاي ھمیشه بوده  اما اين افراط کاري. قاضي مي گويد اين کارھا به اشاره جد ھمین آقا، يعني شريف دوم بوده است

که نمونه اش برخورد صحابه پیغمبر با عثمان است که او را کشتند و بعدھم اجازه دفنش را در قبرستان بقیع ندادند 

)٢/٢۴٠.(  

شرح . از ديگر عاداتي که میرمخدوم از آن به عنوان عادت بد شیعیان ياد مي کند، برگزاري عید بابا شجاع الدين است

وي در . اشان بر اين تصورند که ابولؤلؤه قاتل خلیفه دوم، از مدينه فرار کرده و به کاشان آمدآن اين است که مردم ک

ذي حجه اجتماع  ٢۶کاشاني ھا که جايي در عراق عجم بین قم و اصفھان است در روز . بیرون کاشان مدفون است

رگزار مي کنند و بعدھم کاردي کرده آدمي را از عجین درست کرده داخل شکمش شیره خرما ريخته و جشن و شادي ب

عمر در کاشان مثل صديق در سبزوار است : میرمخدوم مي گويد. ريزد در شکم او مي زنند تا شیره خرما بیرون مي

  :چنان که حیرتي مي گويد

  خوارم اندر واليت قزوين چون عمر در واليت کاشان

  :و اين شعر مالي روم

  ريم در وي خوار و زارسـبزوار است اين جھان کج مدار ما چو بوبک

ثَل َ   :و مِثل اين م

  ).٢/٢۴٢(و علي في عمان مثل عمر في قاشان 
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اينھا کارھايي است که . گذرد، نداده است ھیچ يک از علماي امامیه فتواي به آنچه در کاشان مي: قاضي مي گويد

ابن کثیر . بغداد انجام مي داند اين قبیل بازي ھا را سني ھا ھم در. آورند افراد جلف و سبک کرده از خودشان در مي

مي خواھیم با : مي نويسد که در آنجا زني را به عنوان عايشه و کساني را به عنوان طلحه و زبیر درآورده مي گويند

آنچه از تعصبات اھل کاشان و قم و : افزايد قاضي مي. بعدھم درگیري شده عده زيادي کشته شدند. علي بجنگیم

مخصوصا . گذرد، شھري که میرمخدوم ھم به آنجا منسوب است ي است از آنچه درجرجان ميا گويد، قطره سبزوار مي

  ).٢/٢۴۴(اش را با خود آورده از ھمان جرجان است  مالجان صدقي که داستان معارضه

 اين نکته که جرجان شھري شیعه بوده و فوق العاده در تشیع جدي بوده و اشعار زيادي در قدح خلفا در آن شھر تولید

  .بخشي از آن مطالب را در کتاب تاريخ تشیع در جرجان و استرآباد آورده ايم. شده، از منابع ديگر ھم استفاده مي شود

میرمخدوم مي گويد که اينھا با شمشیرھاي . اشکال بعدي در باره سبک سوگواري شیعیان در عشر اول محرم است

خود در بازار و محالت مي چرخند و اسم آن را تعزيه حسین مي تزيین شده و تفاخر بیرون مي آيند و ھمراه با امردان 

اينھا کارھاي . ظاھرشان حسیني و باطنشان يزيدي است. در اين وقت مرثیه سرايي کرده و صیحه مي کشند. گذراند

  . روزشان است و شب ھم به لواط و زنا مشغولند

اين . در حالي که نظم و نثرشان مسخره است علما ھم ھمراه شاگردانشان بیرون مي آيند و مرثیه مي خوانند،

روز عاشورا . جماعت، با اين کارھا، روزه گرفتن روز عاشورا را ، با آن فضیلتي که دارد، مکروه مي دانند و ترک مي کنند

  . شايد انکار صوم عاشورا شاھدي بر کفر آنان باشد. چیزي نمي خورند و بعد از ظھر با تربت حسین، افطار مي کنند

دھد و آن اين که اين دولت، يعني دولت  ر اين وقت میرمخدوم پس از آن که از خشم و تنفر خود ياد کرده بشارتي ميد

 ١۵يکي شرعي است که . وي مي گويد که دو شاھد دارد که اين دولت در حال زوال است. صفوي دوام نخواھد آورد

ياضت مي کشیده و کتب صوفیه مي خوانده و مراقب سال پیش به او الھام شده است، آن ھنگام که در اربعینات ر

از حج بر مي گشته است در شام زاھدي  ٩٧٢سالگي در سال  ٢۵وي مي گويد وقتي در . نفس خود بوده است

مغربي را در مسجد اموي ديده و از غلبه روافض گـاليه کـرده و او به وي بشارت داده است که به زودي از بین مي 

ره به شرح مقدماتي پرداخته و نتیجه مي گیرد که عمر اين دولت کمتر از دولت اموي است و ھزار وي در اين با. روند

آمده اند، بر اساس ھزار ماه عمر دولتشان ھشتاد و سه سال و يک  ٩٠۵ماه حداکثر آن است و چون اينھا از سال 

  ). ٢۵٠ – ٢/٢۴۴... (يک شاھد نجومي ھم ھست. سوم سال خواھد بود

اين قبیل اعمالي که در ماه محرم از سوي عوام برگزار مي شود، مورد رضايت علماي کرام : احت مي گويدقاضي به صر

اما ھمه مجالس . اختصاص به بالد شیعه ھم ندارد بلکه در میان عوام روم و ماوراء النھر ھم بوده است. و صلحا نیست

لمايي که حاضر مي شوند طاعت است نه به عالوه، در آن قبیل مجالس ھم، نیت ع. عاشورا ھم چنین نیست

  .اگر کسي در اين مجالس معصیت مي کند بر عھده خود اوست. معصیت

نه تنھا دلیلي بر استحباب روزه عاشورا نداريم که شاھد داريم اين کار از : قاضي در باره روزه روز عاشورا مي گويد

ائمه : است در کتاب سفر السعاده مي گويدچنان که صاحب قاموس که خود سني . بدعت ھاي قاتالن حسین است

  ).١۴٢:سفرالسعاده(حديث گفته اند که سرمه زدن روز عاشورا بدعتي است که قاتالن حسین درست کردند 

قاضي سپس به تمسخر پیشگويي او پرداخته و آنچه را که او به عنوان نشانه شرعي ياد کرده، نوعي وساوس ذھني 

در باره آن زاھد مغربي مي گويد بسا از ھمین نقشبندي ھا بوده که افکار ). ٢/٢۵٣( و توھم و تخیل شیطاني مي نامد

  :خرکي و گوساله وار در ذھنش بوده است و شاھدش اين شعر

  اين فـسـون ديـو در دلھاي کج ھمچو کفش کج بود در پاي کج
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قاعدتا اين بر . ال مي داشته استس ٢۶ساله بوده اشتباه مي کند، آن زمان بايد  ٢۵قاضي مي گويد اين که او گفته 

  .و سال ھم نشان مي دھد» تاريخ«بدين ترتیب دقت خود را در . اساس سال تولد اوست

چرا که آغاز دولت اينان از . دانسته اشتباه است ٩٠۵قاضي مي گويد اين که میرمخدوم تاريخ دولت قزلباش را سال 

ّف آنج وقتي او را کشتند خداوند با اسماعیل انتقام او را . ا بوده استزمان خروج سلطان حیدر بر حاکم شیروان و تصر

  ).٢/٢۵۵(گرفت 

اين چیزي بود . جند ششم اختصاص به برخي از مطالب کفريات دارد که شماري از فقھاي سني به آنھا فتوا داده اند

اين . ول بیانش را داده بودکه قاضي در برخي از مباحث قبلي در برابر برخي از مستندات میر مخدوم از آثار شیعه، ق

  بخش رد بر نواقض نیست بلکه مناظره اي میان حجازي و عراقي در نقد برخي از ديدگاه ھا و فتاوي دو طرف است

 

 


