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ِ صفوي اثري در) محافل المؤمنین و نقدي بر تصحیح گزارش  ( تاريخ و تراجم علماي روزگار

 نجعفريا رسول 

  

  :منبع

http://www.historylib.com  

   

 

   مقدمه

  

  

بن میرزا بھاءالدين محمد بن میرزا محمد شفیع بن میرزا (  شفیع، میرزا محمد  محافل المؤمنینمؤلف کتاب ارجمند 

است که مانند پدرانش )  میرحسین مجتھد کرکي بھاءالدين محمد بن میرزا کمال الدين حسین بن میر سید علي بن 

، نواده دختري )فرزند سید حسن بن سید جعفر) (١٠٠١م (شیخ االسالم قزوين بوده و جدش میر سید حسین کرکي 

هللا حسیني است که کتاب محافل به يمن تالش  ، میرزا فضل اما فرزند محمد شفیع.  بوده است) ٩۴٠م (محقق کرکي 

فرزند اين فضل هللا و مشھور به عضدالملک است که سال ھا   میر محمد حسین.  او در يک نسخه برجاي مانده است

رالممالک مشھور به صدر قزويني ھم باز چند سال صد میرزا محمد علي .  تولیت آستان قدس رضوي را داشته است

تولیت آستان قدس  ١٣٢٩ق تا سال  ١٣٢۴بعد از آن میرزا شفیع باز از سال .  تولیت آستان قدس رضوي را داشته است

، روي اين نسخه نگاشته و در  ، واقف نسخه محافل اين ھا مطالبي است که محمد تقي شھابي.  را داشته است

  . آمده است)  ص نوزده(مقدمه محافل 

  

مؤلف چندين اثر تاريخي و ادبي دارد که مصححان کتاب . در باره خاندان وي توضیحاتي از زبان خود وي خواھد آمد

  ).٢۵ـ  ٢٢مقدمه (اند  شان يادآور شده در مقدمه از آن ھا و نسخ  محافل

  

آالف التحیة والثناء ـ بوده و اکنون به زيور طبع  اما کتاب محافل که تنھا نسخه آن در کتابخانه آستان قدس رضوي ـ علیه

شیفتگي مؤلف .  ، اثري است در تاريخ و تراجم که در يکي دو دھه پاياني قرن دوازدھم تألیف شده است آراسته شده

کتاب فیض آيین ...  مخفي نماناد که:  قاضي نورهللا از مقدمه محافل آشکار است نسبت به کتاب مجالس المؤمنین 

المؤمنین نسخه شريفه اي است که مبتدي و منتھي را به کار مي آيد و اساس دين و بنیان منھج اھل يقین را  لسمجا

  ).٧ص (» ...محکم مي نمايد ديده بصیرت به احوال مؤمنین مي گشايد

  

و سیاق  کتاب ياد کند و سبک  ، اثر خود را به عنوان مجلد دو آن اين شیفتگي سبب شده است تا میرزا محمد شفیع

.  است»  ماه گردون«تا »  ماه من«تفاوت میان ,  میان آن دو  ، تفاوت نوشته خود را بمانند آن ترتیب دھد؛ گرچه بايد گفت

 زوال يافته دوره  ِ بنابر اين مؤلف وارث میراث.  ھجري ١١٩٠آمده رويدادي است از سال   آخرين تاريخي که در اين کتاب

ملوک الطوايف در ايران بوده  گیري  ره افشاريه و زنديه و پیامدھاي تاريخي آن در شکلھاي دو صفوي و ناظر آشفتگي 
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  . وي از زنديه به ھمان اندازه راضي و خشنود است که از افشاريه ناراضي.  است

  

؛  دست مايه مؤلف در تدوين اين اثر، کتاب ھاي تاريخ و تراجم رايج و اطالعات شخصي و محلي او از قزوين بوده است

که چندين مورد از آن ياد مي کند، نیز امل االمل شیخ حر، بیشترين استفاده را   اما در استفاده از عالم آراي عباسي

، بسیار فراوان بوده و در بسیاري از موارد جزء به  استفاده وي از کتاب اسکندر بیک، آن ھم بخش تراجم آن.  کرده است

ياد مي کند، بار ) ٢٣ص (يک بار از تاريخ جھان آراء .  مطالبي بر آن افزوده استگرچه گھگاه .  جزء آن را نقل کرده است

بسا مواردي ديگراز اين ھا استفاده کرده اما از نام ). ١٠٠ص (ديگر از عالم آراي وحید که مقصودش عباسنامه است 

اما اين که مؤلف . مي کند  تصريحسالفه العصر ھم يکي از منابع مؤلف است که در مواردي به آن .  آنھا ياد نکرده است

  .خورد و بعید مي نمايد اي در اين کتاب به چشم نمي ، اشاره خبري از رياض العلماء داشته است يا نه

  

ّرين نقل کرده  مؤلف به مناسبت يا از قول ) ٢٩٠ص (، نقل ھاي شفاھي ھم دارد، چنان که گاه مطلبي را از يکي از معم

چنان که در معرفي اندکي از افراد ) ٢٩۴ص (ته است نسخه فالن کتاب نزد من است فالن شخص نقل مي کند که گف

دانسته اما بر  براي نمونه وي در باره میر سید احمد علوي چیزي نمي. به اجازاتي که در اختیار داشته استناد مي کند

از  يي در باره او روي نسخه اي نوشته اي که از شیخ بھا  اي که میرداماد براي او نوشته بوده يا دست اساس اجازه

 مربوط به روزگار خود،  ِھاي تاريخي توان گفت که در بخش). ٣٣٣ص (، شرح حالش را نوشته است  تشريح االفالک بوده

  . از مشاھداتش ھم استفاده کرده است

  

لچین معاني و برخي ، گ ، مدرس رضوي اين اثر، کم و بیش مورد استفاده يا رؤيت برخي از محققان از جمله آقا بزرگ

آن را معرفي کرده و در ) ١۶۵.٧ص (گلچین در مجلد ھفتم فھرست نسخ خطي کتابخانه آستان قدس .  ديگر بوده است

را از مجالس المؤمنین گرفته و نیم ديگر را از عالم  محافل المؤمنینمؤلف نیمي از مطالب کتاب :  است اش نوشته باره

اند دقیقا حدود  ق مورد انتقاد مصححان کتاب قرار گرفته اما با اين حال طي کار نتوانستهبه ح اين ارزيابي !  آراي عباسي

ھا، به ويژه نیمه دوم که  در شرح حال. ھاي مؤلف از عالم آرا و آنچه را که خود از منابع ديگر آورده مشخص سازند نقل

طلب به خصوص در باره چند قزويني که نامشان اين م.  مربوط به بعد از عصر عباس اول ھستند، نکات تازه فراوان است

از آن جمله شرح حال آقا رضي است که پدر و جد و فرزندش را مي شناساند و .  است ، بیشتر صادق در اين کتاب آمده

  .ديگر  اشعاري از آن ھا نقل مي کند و مطالب

  

،  پیش از اين.  ره صفوي نقل کرده است، مطالبي از آن در دين و سیاست در دو ، سال ھا پیش نويسنده اين سطور ھم

تا آنجا که نويسنده اين سطور به خاطر  ١٣۶٩از سال (، اراده جناب استاد نجیب مايل ھروي  شايد قريب پانزده سال

ر شد تا ضمن منشورات بنیاد پژوھش ھاي اسالمي به چاپ  بر تصحیح اين اثر ـ در کنار مجالس ـ قرار گرفته) دارد ّ ، مقر

ا به دلیل دشواري ھايي که پیش آمد و به درازا کشیدن دوره بارداري اين نوزاد، بنیاد تصحیح آن را به دو نفر برسد، ام

چاپ شد و ديدگان عالقمندان را ) ١٣٨٣(ديگر ـ آقايان ابراھیم عرب پور ومنصور جغتايي سپرد و عاقبت در سال جاري 

  . روشن ساخت

  

به کوشش (، با نام مرآت واردات  در تاريخ دوره اخیر صفويه و اوائل افشاريهجالب آن که در ھمین روزھا، اثر ديگري 
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چاپ شد که از قضا مؤلف آن ھم محمد شفیع )  دوست عزيز جناب آقاي دکتر صفت گل توسط مرکز نشر میراث مکتوب

  . تنام دارد، و تقريبا معاصر محمد شفیع ما بوده و نیز مانند او شاعر و مورخ بوده اس)  طھراني(

  

  . مالحظات ما بر تصحیح اين کتاب  ، بخش دوم بخش نخست گزارش محتواي کتاب. مطالب در دو بخش ارائه خواھد شد

  

  

  

  

  

  : بخش اول

  

  

  

    محتواي کتاب ِگزارش

  

  

  

ّلي از  مؤلف در مقدمه نخست کتاب ّس مفص خم ُ ، پس از حمد و ستايش باري تعالي و ياد از رسول و آل او، و ذکر م

، به بحث از انگیزه و ضرورت تألیف اين کتاب مي  ستايش امام علي علیه السالم با مضامین بسیار عالي خودش در

در تحقیق «آن کتاب اثري عالي  وي که کتابش را مجلد ثاني مجالس المؤمنین مي داند، اشاره مي کند که . پردازد

تا زمان سالطین  از ابتداي امر اسالم «ني آن است که حوزه زما»  اسامي مؤمنین عالي مقام و شیعیان ذواالحترام

ّت مکین صفويه   صفويه  يعني از زمان روي کار آمدن]قريب به سیصد سال از آن تاريخ «اما اکنون که .  بوده است»  جن

ّان خاندان طیبین را به طور کتاب مجالس المؤمنین احدي ا[ ز گذشته و به نظر قاصر نرسیده که ذکر آن اعاظم دين و محب

 العالمین شروع به تألیف آن  ّ دانشمندان فصاحت قرين به رشته تحرير بیان کشیده باشد، لھذا توکّالً علي هللا رب

  ).٨ـ  ٧ ص(»  نمـوده

  

، اشاره به تفاوت  اي به درستي ، مانند بسیاري از مؤلفان ديگر، و اين بار البته تا اندازه مؤلف ما، در ھمان آغاز کتابش

قماش کاسد «در اين زمان . ، با زمان صفويان دارد دوران آشفتگي ايران در زمان افشاريه و زنديه زمان خود، يعني

. » ، و نه از طالب و خريدار آن اثري است عصر نه از اين کاال و صاحب کاال خبري در اين «کمتر مشتري دارد، زيرا »  تألیف

ّ «به تعبیر زيباي وي  که   اصفھان ام دولت صفويه و غیرھم محل ارباب کمال و موضع صاحبان فضل ھمیشه آن واليت در اي

خوانین ذوي االحترام را ھمت به تحصیل نان مقصور »  اکنون از آن جايگاه علمي افول کرده و حضرات»  و افضال بوده

ھدم«و آن آثار ھمه »  گرديده ْ ن ُ ْطمس و م ن ُ اصفھان به ھر در اين روزگار اوضاع چنان شده است که در .  گرديده است»  م

  . ، بھتر از تصنیف ارباب طلب است  طرب ِ، تصنیف ارباب در اين ايام: مي رسید بگويید طلبه که 
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و »  مدح از اھل دنیا نگرديده عنوان آن آلوده به «مؤلف شادمان است که اثر خويش را به ھیچ سلطاني تقديم نکرده و 

بنمايد »  که آقاي شیعیان است)  ع(سرکار امام عصر  کش تحفه به رسم پیش«بنابر اين شايسته ديده است که آن را 

عبارت وي در وصف . تقديم مي کند)  ع(کسي نوشته خود را به امام عصر  شايد اين نخستین بار باشد که ). ٩ص (

  :تر ، عالي اي ھم که از خود درباره آن امام آورده است و قصیده)  ع(امام زمان 

  

  ه او مستورامام عالم و عادل که گشت

  

  ھا ز براي مصالح جمھور ز ديده

  

   مدار مقصد کار جھانیان از اوست

  

  براي او شده حکم قضاي حق مقصور

  

   به فرق چرخ بود خاک پاي او چون تاج

  

  به آب تیغ نشاند شرار اھل شرور

  

  : ، اھداف مؤلف از نگارش اين اثر است افتتاح کتاب در شرح فوايد کتاب حاضر و در واقع

  

شرح احوالشان در کتاب قاضي  يده نخست آن که اين کتاب مشتمل بر شرح احوال شماري از رجال شیعه است که فا

  . نیامده است

  

، اما از آن  مجالس المؤمنین بوده فايده دوم آن که شرح حال رجالي از شیعه که مربوط به زمان مورد نظر در تألیف کتاب 

  .ل و متمم آن را دارد، حکم مکمّ  بنابرين اين کتاب.  افتاده

  

و اثبات آن و مسائل ديگر آورده   ھا و مطالب کوتاھي است که مؤلف در جاي جاي کتاب در باره امامت فايده سوم رساله

  . است

  

چندي است که مؤلف ضمن ده مورد، از  ، و تاريخ را فوايد و ثمرات  فايده چھارم آن است که اين اثر، يک اثر تاريخي است

  . يخ سخن گفته که بسیار عالي استفوايد تار

  

ّمي و بشاشت است. ١   . علم تاريخ موجب خر

  

  . علمي سھل المأخذ است. ٢
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  . راھبر انسان به صدق و کذب اخبار است. ٣

  

  . تقويت عقل تجاربي انسان است. ۴

  

  . مشاور انسان در اعمال نیازمند مشورت است. ۵

  

  .سبب معرفت اشخاص گذشته مي شود. ۶

  

  . م تاريخ موجب زيادتي عقل آدمي استعل. ٧

  

  . اطمینان بخش افکار آدمي است. ٨

  

  . ، صبورتر است انسان آگاه به تاريخ. ٩

  

  . انسان آگاه داند که نعمت و نقمت ھیچ کدام مستدام نیست. ١٠

  

  

  

مردمان . ات غريبه اي از عرفااي از شعرا وحکاي اي است از قصايد و اخبار نادره اما فايده پنجم در اين کتاب مطالب پراکنده

ّت مذھب آباء و اجداد«بايد اين اثر را بخوانند، چرا که  اين . خويش را در آن مي بینند» احوال اجداد کرام ايشان و حقّی

اند را در  ؛ زيرا شرحي از پدران خويش را که به ايران آمده تر است ھاي ساکن ايران جالب کتاب به خصوص براي عاملي

ّع در جبل عامل دارد و مي کوشد رواياتي که در فضائل شام آمده وي ھمین جا اشاره. مي بیننداين کتاب  ،  اي به تشی

شام «که   اين تطبیق مشکل ذھني مولف را در اين که چرا اين روايات در باره شام آمده با آن. تطبیق بر جبل عامل کند

  موالي متقیان مي شد، و اکثر ايشان ناصبي بودند و بلکه  ّ اکثر اوقات مسکن ذوات االذناب و مدت ھا در آنجا سب

ّکه مي دانند اگر آن روايات بر جبل عامل تطبیق شود يا آن .  وارد شده است» ھستند و بالفعل روز عاشورا را از ايام متبر

د، پاسخ اين پرسش ، قدسیت آن مکان به خاطر ظھور انبیاء الھي باش ، مقصود از آن روايات برخي از روايات  که بنا به

  .داده مي شود

  

  :کتاب به چند بخش تقسیم مي شود

  

   در تاريخ شاھان صفوي, بخش اول

  

   احوال والیان و بیگلربیگیان, بخش دوم
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  ، شرح حال پنج نفر از سالطین ھند بخش سوم

  

  ).نفر ١٢۵(  در بیان احوال دانشمندان و سخنوران, بخش پنجم

  

  . ترين بخش کتاب به حساب مي آيد گرچه بخش اول نیز خالي از فوايد عالي نیست ترين و مفصل ، مھم بخش پنجم

  

نکته اي که مؤلف در میانه کتاب آورده و حق آن بود که در ھمین جا مي آمد، آن است که وي بناي تاريخنگاري 

، صرفا ھدفش  نوشته يعني اگر شرح احوال سالطین صفوي را گفته يا اخبار عامالن و بیگلربیگیان را.  است نداشته

ّین سعي موفور به ظھور   تحقیق حاالت« ھج خیر الوصی ْ ن َ بین و م ُ مؤمنین و کساني که در طريق اَنیق ترويج دين م

،  به ھمین جھت. »بھم رساند  تواند قابلیت جلد ثاني مجالس المؤمنین«طوري که کتابش  ، به  بوده است» اند رسانیده

،  اند، مفصل ال اسماعیل و طھماسب و عباس اول که تأثیر زيادي در رواج تشیع داشته، شرح ح از میان سالطین صفويه

وي در جاي ) ٩٧ص (اند، اخبارشان به طور مختصر درج شده است » عظیم نبوده![  عزم]صاحب عظم «اما بقیه که 

ص (است »  جلد اول اين کتاب ... و کتاب مجالس المؤمنین«تأکید دارد که   ، ضمن بیان شرح احوال قاضي نورهللا ديگري

٣٠۶.(  

  

  

  

  

  

   در محافل»   صفويه ِ سالطین ِتاريخ«

  

  

زندگي عالمان و فرھیختگان  ، نه تنھا از اين جھت که  يک منبع تاريخي براي دوره صفوي است  بدون ترديد کتاب محافل

سالطین صفويه را تدوين کرده و کوشیده يک دوره زندگي  ، بلکه بیشتر از آن روي که  اين دوره را به رشته تحرير کشیده

و  ھاي تحلیلي  ، توجه مؤلف به جنبه ويژگي خاص کتاب در اين زمینه. ترين نکات زندگي آنان را ثبت کند است تا برجسته

،  طور که خود يادآور شده  ھايي است که از ادوار مختلف عصر صفوي بیشتر از زاويه مذھبي دارد و ھمان بندي جمع

  .اند ح حال کساني بوده که دستي در رواج تشیع داشتهبنايش شر

  

ِ زندگي شاھان ِدر اينجا الزم است به ترتیب در باره فعالیت آنان در رواج   ھاي مؤلف ترين ديدگاه ، مروري بر مھم  سیر

قاجار، شیفته تشیع داشته باشیم و پیش از آن البته آگاه باشیم که او ھمانند بسیاري از عالمان دوره میاني صفويه ـ 

بعدھا ھم ادامه پیدا کرد، اما در روزگاري که ھمه چیز در حال از ھم پاشیدن بود و  البته اين گرايش .  عصر صفوي است

تر و نیرومندتر  قوي صفوي به طور کل آسیب ديده بود، و خاطره آن ھمچنان در اذھان باقي مانده بود، اين حس تمدن 

، نوعي  ، پس از زوال آن دولت ، نشان از آن دارد که اين جماعت ن عالمان اين دورهقدسیت شاھان صفوي در اذھا. بود
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که گزارش زندگي   اين تصوير در نخستین بخش از کتاب محافل. اند نگاه داشته تصوير آرماني از آن زمان در ذھن خويش 

، آن ھم به نقل  مجعول وي در آغاز روايتي .  ، بازتاب يافته است ، در تعابیر زيباي او براي اين پادشاه اسماعیل است شاه 

شود ـ در باره ظھور  شیخ طوسي ـ که چنین روايتي نه در آن بلکه در مأخذ کھن ديگري ھم يافت نمي  از کتاب الغیبه

مردي از ديلم مي آورد که زمین را پر از عدل و داد مي کند و قدرتش فراگیر مي شود و ھمه مردمان از خوب و بد از او 

اما اين که شاه اسماعیل از . بشناساند  وي تالش مي کند تا شاه اسماعیل را مصداق اين روايت. پیروي مي کنند

اين تطبیق سابقه داشته و وي از مال .  ديلم ظھور کرده باشد، اشاره به حضور او در الھیجان در اوائل کودکي است

عباس دوم  ؛ شاھدش آن که شاه  س دوم تطبیق کرده استخلیل قزويني نقل مي کند که روايت مزبور را بر شاه عبا

پذيرد، و  محمد شفیع آن تطبیق را نمي.  در محله اي به نام ديلمه کوچه جايي است[ ؟]اش در قزوين  دولت خانه مبارکه

.  است ، پس اصالت با خود ديلم  مي گويد نام اين دروازه در اصل به آن جھت است که برابر ورودي راه ديلمستان است

که البته روايت اين در )...  ص(  ّيخرج بقزوين رجل اسمه اسم النبي:  مال خلیل به حديث ديگري ھم استناد کرده است

  . موجود است) ۴۴۴ص (شیخ طوسي  الغیبه 

  

؛ و به صورت معترضه ابیاتي از  در اينجا يادي از شمس الدين خفري شده که مصحح به اشتباه آن را فخري ياد کرده

، و آنگاه دنباله عبارت که آن زمان بسیاري از علماي اھل سنت از ايران گريختند، اما  در باره شاه اسماعیل آمده  ؤلفم

معموال براي موردي است »  لمؤلفه«تعبیر . ( خفري در کاشان ماند و به سرعت مذھب امامي را پذيرفت شمس الدين 

ي با ھمین تعبیر، شعري از مثنوي مولوي در باره حديث غدير آورده ، و که مؤلف از خود شعري مي آورد، اما بر خالف

بنابر اين بسا ـ به دلیل آن که شعر گفتن از يک شاعر آخر . »زين سبب پیغمبر با اجتھاد ـ نام خود وان علي موال نھاد«

اه اسماعیل از ديگري اسماعیل آن ھم در آن قالب بعید مي نمايد ـ اين اشعار در باره ش قرن دوازدھم در باره شاه 

جنابذي باشد که شاھنامه اي در باره شاه اسماعیل و اشعاري در باره شاه  آيا ممکن است از میرزا قاسم . باشد

گفتني است ). ٢١١ـ  ٢٠٨ص (،  ؟ محافل آورده)  ع(طھماسب داشته و مؤلف محافل شعري از او در منقبت موال علي 

  .)که در اين باره بايد تحقیق شود

  

فتوا مي »  به مقتضاي عقل سلیم«ؤلف مي افزايد که چون کتاب ھاي فقھي امامي در دسترس نبود، ھمین خفري م

تمامي موافق قانون شريعت «روشن شد که »  فتاوي مزبوره را طلبیده«پس از آمدن محقق کرکي به اين شھر، او . داد

ر زود، تسلیم شاه اسماعیل شد و نه تنھا از خلفا اين ھمان خِفري است که بسیا). ٢٧ص . (» است  ائمه اثنا عشري

ھم براي آن ارائه داد که چرا من بايد جانم !  تندي ھم در حق آنان گفت و توجیھي فلسفي  اعالم برائت کرد که سخن

تمامي اين حکايت يعني فتاوي خفري و آمدن کرکي و آن سخنان و موضع (؟ . بدھم  از دست...  را به خاطر چند عرب

  ).١٩۶، ص ٧ج ,  روضات الجنات: ي را در باره شیعه شدنش را بنگريد درخفر

  

مناسبت شعري از شاه نعمت  پس از آن به .  ارائه داده است)  ع(در اينجا به مناسبت شرحي از روايات مربوط به مھدي 

، بر اين باور است که  است اعتقاد به اين مطالب ما که بي هللا ولي آورده که پیشگويي حوادث روزگار را دارد و مؤلف 

مقتضاي شعر . »براي خود تأويل مي کنند«و اخبار ائمه را ھم » علوم ناقصه جفر و نجوم و رمل و غیره قائلند«اينان به 

مقترن )  ص(منتھاي دولت صفويه را با ظھور حضرت صاحب االمر »   چنان است که ّهللا ولي پیشگويانه شاه نعمت

بود که در اواخر دولت او به ) ١١۶٠م (، ظھور سلطان نادرشاه افشار  عد از انصرام دولت صفويه، و حال آن که ب ساخته
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،  براي روشن شدن بھتر صورت مسأله) ٣٨ص (» . تمامي ممالک محروسه او بسیار ناخوش گذشت«، بلکه  اھالي ايران

بیق و فھم اِشکال آن قبیل پیشگويي تا تط) ٣٨ـ  ٣٧ص (داده   مؤلف جدولي ھم از سنوات حکمراني صفويان به دست

و از «، زنديه در اکثر ايران و خاندان نادر در خراسان ھستند  وي مي گويد که البته پس از سقوط صفويه. تر باشد آسان

ي ديگر ھم که »برخي از علما«شمرده از کار  وي ھمین جا فرصت را مغتنم ). ٣٩ص (»  ظھور امام شیعیان اثري نیست

» اند اند و اتصاف دولت صفويه را به ظھور حضرت صاحب االمر علیه اسالم مذکور ساخته ين باب نوشتهرسائل در ا«

  ).٣٣ص (» گرديد چنانچه خالف آن مشاھده !  خالي از چیزي نیست«انتقاد مي کند که نظرشان 

  

از سختي و دشواري طوالني  ، پس از يک دوره  اند که پادشاھي شاه اسماعیل مورخان صفوي معموال توجه داشته

، يک پیروزي  ، آن ھم پس از يک ھزار سال ، ظھور يک دولت امامي مذھب را سبب شده و اين پیروزي براي شیعه

اين مورخان معموال اشاراتي به دوره آل بويه و تالش سلطان محمد خدابنده و حتي اشارتي به .  بسیار باارزش است

،  ، به درستي دارند، اما نیک واقفند که کار شاه اسماعیل)  ع(ئمه اثنا عشر تالش سلطان حسین بايقرا براي رواج نام ا

مذھب حقي را که در اين نھصد «کار دولت شاه اسماعیل آن بود که .  خدمت بسیار بزرگي براي شیعه بوده است

  :ديگر مي نويسدو جاي ). ٢۵ص (» .به احسن وجھي تمشیت داد[ و]بیان نمود ... حجاب مانده بود  سال در پس پرده

  

ر نمي ّ شد و بسا فرمانفرمايان که به  آنچه سال ھا در خاطر سالطین با وقار و خوانین عظیم المقدار مي گذشت و میس

شأن  اين حسرت سر به زيرخاک برده بودند، در اين وقت به تأيید الھي و توفیق اليتناھي و اخالص باطني سلطان ذي

ر گرديد، آنچه بايست و شايست به عمل آورد  جنت مکان و اعانت پاک ائمه طاھرين ّ . »اين دولت ابد قرين به او میس

  ).۴۵ص (

  

  

  

مؤلف شرحي تاريخي اما کوتاه از عملیات نظامي شاه اسماعیل را به دست داده که طبعا ارزشي تاريخي دست اول 

  .ندارد

  

شاه اسماعیل «است که  اعیل در آن ، از نظر وي تفاوتش با شاه اسم ساله داشت ۵۴اما شاه طھماسب که سلطنت 

اين طھماسب ). ۴٨ص (» شاه طھماسب واالمقدار، نگھدار آن گرديد«، اما »در تحصیل مذھب حق سعي جمیل فرمود

، يعني زمان  وي در ھمین جا، به مقايسه سه دوره متفاوت از روزگار صفوي. کرد»  بیضه شرع پرستاري«بود که از 

،   نیکوثمر را شاه اسماعیل تحصیل و غرس ِمي توان گفت که اين نھال«: ل مي نويسداسماعیل وطھماسب و عباس او

، به  مثال  طوبي ِآن درخت  باغبان در محافظت و خدمت و آبیاري آن مشغول و در ايام شاه عباس  و شاه طھماسب چون

َق اجمال آن که شاه ) ۵٠ص . (»شدگرديده با» أصلھا ثابت و فرعھا في السماء«  ِ ثمر نشسته و آن شجر دلگشا ماصَد

  .عباس از بار و بر آن بھره برد  ، شاه طھماسب بزرگش کرد، و شاه اسماعیل نھال را کاشت

  

، مي توانیم بر اين نکته تأکید کنیم که سخن مؤلف بسیار متین و عالي  با توجه به رويدادھاي فرھنگي دوره طھماسب

محمد شفیع در باره .  ي و اقتصادي خاصي را در پیش گرفت، سیاست فرھنگ طھماسب در رواج تشیع.  است 
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توبه واقعي او، تالش براي رسیدگي به عرايض مردم که نمونه اي جالب را بیان : طھماسب بر چندين نکته تأکید دارد

بالد، و  ، رسیدگي به سادات يقین التشیع و تأمین نان فقراي شھرھا و»معروف و نھي از منکر امر به «، تأکید در  کرده

اين که علما و دانشمندان را به نگارش کتاب در باره فضائل امام علي برانگیخته و به عالوه مداحان و شاعران را به 

، تخفیف  ، براي مناطق شیعه نشین به عالوه. جناب و ساير ائمه اطھار فرا خواند  سرايش قصايد و غزلیات در فضايل آن

  ).۵۴ ص(مالیاتي قائل شد 

  

، و دومي دوازده سال در آشوب سلطنت کرد،  اسماعیل دوم و محمد خدابنده پدر شاه عباس که اولي يکسال در باره

، جز آن که شعر بلند محتشم را که در ھر مصراع آن يک ماده تاريخ براي سلطنت اسماعیل دوم  مطلب کوتاھي گفته

آن گوھر ارزنده را به رشته نظم «ونه جايي ھم حسرت مي خورد که محتشم چگ.  ، تشريح رياضي کرده است است

  ).٩۶ص (»  خزف فروخت ، به جاي  کشیده

  

مؤلف به حق تأکید مي کند که .  ھاست ، اوج دولت صفوي در تمامي عرصه اما آشکار است که روزگار شاه عباس اول

، اوقاف و  معاندين تدبیر نموده، در ترويج دين مبین و قلع بنیان  کار ايران و ايرانیان رونقي تمام گرفته«در اين دوره 

، از اقصا ممالک  پادشاھان عرصه گیتي از مسلم و غیر مسلم. شمار، و آثارش در واليت ايران بسیار بي  صدقاتش

ّت و ھندوستان با آن حضرت طرح الفت و آشنايي افکنده و سالطین فرنگیه و  فرنگستان و اروس و کاشغر و تب

ل و رسائل آمیزش نموده  لپادشاھان مسیحیه با او از ارسا ُ ُس   ).۶٣ص (»  ر

  

   شاه عباس چون به تخت نشست

  

   ، سخت نشست  ايران نشست ِنقش

  

  . اين عبارات در باره عصر شاه عباس بسیار رسا و درست و نشانگر فھم تاريخي مؤلف ما از آن عھد است

  

جنگ ھاي او در غرب و شرق  س دارد که، اشاراتي به تحوالت سیزده سال نخست سلطنت شاه عبا وي به اجمال تمام

وي در اين باره توضیحي مي دھد و در . پیاده دارد  ، قصد رفتن مشھد با پاي شاه عباس ١٠٠٩سال .  ايران است

زيارت بیت المقدس را داشتند، با اين تفاوت  مقايسه به سفر برخي از سالطین روم اشاره دارد که قصد پیاده رفتن به 

خدمتکاران و فراشان در راه »  اما براي آن سالطین»  پا گرديده در اکثر منازل متحمل آبله[  عباسشاه ]گويند «که 

اقامت سه ماه وي در   ادامه ماجراي). ٨۴ص (» ھا مي ريختند ، گل و ريحان بر روي آن فرشھاي زيبا وملون گسترانیده

  . به صورت کوتاه آمده است»  رجب و شعبان و رمضان«مشھد 

  

را يکي از افتخارات شاه عباس مي داند و تأکید »  جماعت فرنگیه پرتغالیه«، تصرف بحرين و بیرون راندن  شفیعمحمد 

نامدار از آن خطه دلگشا   ، بحرين در تصرف پادشاھان شیعه مي باشد و فضالي  الحمد تا به حال«دارد که 

  ).٨۶ص . (»اند برخاسته
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، اعم از آن که سالطین سني از شیعیان بگیرند، يا سالطین  گرفتن مسلمانان ، شرحي از اسیري در اينجا به اشارت

لحاظ تاريخي سوابق آن را تا روزگار خود آورده و از آن  وي به .  ، به دست داده که موضوع جالبي است شیعه از سنیان

  . اماني را پديد آورده استو اوضاع نابس»  روز به روز تزايد گرفته«اي ياد مي کند که » شیوه مذمومه«به عنوان 

  

، در زمان حیاتش خود  کرده»  وقف حضرات عالیات چھارده معصوم«تمامي دارايي خود را  ١٠١۵شاه عباس در سال 

ھا عمدتا برگرفته از کتاب عالم آراي  اين گزارش). ٨٧ص (متولي آن و پس از وي پادشاھان بعدي را متولي آن قرار داد 

  .ي نداردا است و سخن تازه عباسي

  

، مؤلف تأکید دارد که تاريخ سالطین بعدي را مختصر مي آورد، زيرا ھدف وي نگارش شرح حال کساني  از اين پس

اند، اما سالطین بعدي صفوي  داشته» در طريق انیق ترويج دين مبین و منھج خیر الوصیین سعي موفور«است که  بوده

گزارش خواھد شد » مختصر...  حاالت خجسته دالالت ايشان«مین جھت اند و به ھ نداشته»  عَظْم عظیم»  در اين باره

  ).٩٧ص (

  

زده بود، اشارتي شده و گفته شده که بعدا در شرح زندگي سید حسین کرکي به او  به اسماعیل دوم که سني

شرح  مي دھد و سپس اندکي فزونتر، به از زندگي شاه صفي ھم گزارش کوتاھي ). ٢٨٨ص : بنگريد(خواھد پرداخت 

مال خلیل قزويني و مال محمد   ، اوامري است که به فھرستي از کارھاي فرھنگي وي. شاه عباس دوم مي پردازد  احوال

فیض کاشاني به  نیز اشاره به دعوت مال محسن .  و من اليحضر داده است  ، براي شرح کافي ، به ترتیب تقي مجلسي

دست کم از سه مورد . ( ، در قزوين ثبت کرده است الف ديگر مورخاناصفھان و اقامه نماز پشت سر او که آن را، برخ

يکي در شرح حديث !  ، چنین به نظر مي رسد که او ھمچنان پايتخت صفويه را قزوين مي دانسته است اشتباه مشابه

، ديگري در اينجا  خروج مردي از ديلم و تطبیق آن بر شاه عباس ثاني و اين که دولتخانه مبارکه او در ديلمه کوچه بوده 

، و سوم ذيل شرح حال شاه سلطان )١٠٠ص (عباس ثاني در قزوين پشت سر فیض کاشاني نماز خوانده   که شاه

  !) و اين شگفت است. ، سطر آخر)١٠٩ص (حسین 

  

عالي  ، و شیعیان عبادهللا را اوقات در کمال رفاھیت گذران«اما شاه سلیمان که دوران آرامي را گذراند و در روزگارش 

ر با ...  ، علما و فضال به تدوين کتب دين پرداخته ، در مساجد و معابد به دعاگويي خسرو عادل اشتغال نموده مکان ّ مکر

بدون ترديد بايد انحطاط صفوي را در اين دوره مالحظه . »محشور و فضالي مقدس را کمال احترام مي فرمود دانشمندان 

،  واالجاه«و »  صاحب صولت«لف را با تأمل درنگريست که فقط يک بار، اين شاه ، اين خبر مؤ اغراق است کرد و گرچه 

ّت داشته مدت ھفت سال از حرم محترم ،  يا ناسازي!  ، به تقريب عالقه اي که با يکي از حجله نشینان سرادق عف

  ).١٠۵ص . (» یده، مطلقا اختاللي در امر مملکت بھم نرس وجود آن«، با  و البته به نظر مؤلف» بیرون نیامد

  

»  خالي از سطوت و مھابت سلطان حسین «نوبت به شاه سلطان حسین رسید که ترجیح او بر سام میرزا آن بود که 

، مقدم بر ديگر سالطین  خدمات فرھنگي و ديني ، به لحاظ  ، اين شاه با اين ھمه). ١٠۶ص (بود و اين به نفع وزراء 

، در ھیچ قرني کس  دولت روزافزون او به جھت طلبه علوم دين اتفاق افتاده يام در ا«، چرا که کارھايي که  صفوي است

آنچه از کتب علمي که در زمان دولت ابد «مؤلف باز تأکید دارد که .  از آن جمله بناي مدرسه شاه است. » نشان نداده
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ّف گرديده ر نگرديده اين دولت ، در زمان ھیچ يک از سالطین به جھت فضالي شیعه  مقرون او مصن ّ و باز تأکید بر »  میس

دريغش از جھاد اعدا در غالف بود، لکن در باب جھاد علم نھايت جھد مي نمود و به ترويج دين  اگرچه تیغ بي«اين که 

  ).١٠٨ص . (»مبین مي افزود

  

آن چندان بود که  بزرگي اين حادثه و نکبت ناشي از.  اي از رخداد سقوط صفويه را مالحظه مي کنیم در اينجا صفحه تازه

جا  از آن. بسیاري از افراد در باره علت اين سقوط در ھمان زمان به عنوان يک پرسش علمي از خود سؤال مي کردند

، بیش از  مؤلف ما در اين باره. ، به طور معمول او را مقصر مي دانند سقوط در دوره شاه سلطان حسین رخ داده که اين

،  بعضي از ناقص فھمان: او مي نويسد. تقد باشد، به قضا و قدر الھي مي انديشدآن که به علل وعوامل زمیني مع

ّت اما ). ١٠٨ص (» آن سلطان معدلت نشان پرداخته مي گويند که او ايران را به باد فنا داد  شمشیر زبان آخته و به مذم

ّه و بني عباس و سالطین  بني، موعدي دارد،  ، ھر دولتي گويد به ھر حال وي که آن نظر را نادرست مي داند مي امی

ھر امري وابسته به قضا است و جمیع کلیات و «اند و  ترک چنگیزي و تیموري ھم اين دوران را پشت سر گذاشته

  . » جزئیات موقوف به رضاي خداست

  

به . .. مبلغ چھل تومان«بود »  کالغي را در درخت زده«يک بار که . ، شخصیتي آرام بود اما شخصیت سلطان حسین

از اوائل . »ھر امري که رو مي داد، دست توکل به دامن توسل زده به دعا و تصدق رفع مي نمود«. »مصرف فقرا رساند

، افغانان از يک سو، ملک محمود سیستاني از سوي ديگر، ترکمانان استرآباد از سمت  اوضاع به ھم ريخته ١١٢١سال 

، ھمه چیز را به ضرر صفويان به پیش برد و اين  ھاي داخلي و غیره گيھا از ناحیه چھارم و ديگر آشفت ، و عثماني سوم

ـ  ١١٠ص (ھا به اختصار اما گويا به دست مي دھد  وي گزارشي از باال گرفتن ھمه اين آشفتگي. دولت را ساقط کرد

١١٣.(  

  

بخشي از متن .  مده استگزارش برآمدن شاه طھماسب ثاني و نبردھاي او، در حالي که نادر در کنارش بوده در ادامه آ

  . آمده است ١١٩تا ١١٧صلحنامچه او با سلطان محمود عثماني ضمن صفحات 

  

  اي به حرکت او در وادار کردن بزرگان ايراني در پذيرفتن وثیقه اي دارد که در عین حفظ مذھب در باره نادر ھم اشاره

  ).١٢۴ـ  ١٢١ص (قه ھم آمده است متن اين وثی. ، بايد بپذيرند که از رفض و سب دوري ورزند جعفري

  

برخي از کشمکش ھا و   ، شرحي است از جنگ ھاي نادر شاه که در ضمن اشارتي ھم به ادامه بخش تاريخي کتاب

. » آشفته مزاج گشت«نادر با کشتن پسرش رضا قلي میرزا ). ١٢٩، ١٢۶ص (ھا دارد  ھا میان او و عثماني نامه مصالحه

،  اندکي بعد، علیقلي پسر ابراھیم خان. رفت که اطرافیان نادر مجبور به کشتن او شدند زان پس رويدادھا چنان پیش

، وي مجبور شد با شاھرخ شاه  با به قدرت رسیدن برادرش ابراھیم شاه. برادر زاده نادر با نام علي شاه به قدرت رسید

، وي منزوي و گريزان شد تا  شاھرخ به با پیوستن سپاھش . که اکنون در مشھد مسلط بر اوضاع شده بود، روبرو شود

از سوي ديگر، سید محمد پسر میرزا داود متولي آستان قدس رضوي که از مادر، نواده شاه . آن که به قتل رسید

سلیمان بود، ادعاي سلطنت کرد که چھل روز بیشتر دوام نیاورد، در حالي که بر اساس شعر منسوب به شاه 

اما شعر ). ١٣۴ص (آمیزي ھم در باره او سروده شد  اشعار طعنه. چھل سال مي ماند  تصور مي کرد ّهللا ولي نعمت



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٢ 
 

  ):٣۶ص (، چنین است  شاه نعمت هللا که پسر میرزا داود به آن تمسک کرده

  

  ديگري از صلب او چون ابن داود آشکار

  

   اين جھان را ھمچو خاتم در میان خواھدگرفت

  

   هچون چھل سال او بود نايب به فرمان ال

  

   مھدي صاحب زمان روي جھان خواھد گرفت

  

،  احوال عراق و اکثر ممالک ايران مختل گرديده«اشاره مي کند که از بعد از نادر شاه  ١١٨۵مؤلف در ضمن وقايع سال 

ّنان ت َ ف ُ ّک خود را. » ، در ھر دھي فرمانروايي بھم رسیده سر برآورده...  اشرار و م آغاز  اين زمان قاجارھاي استرآباد تحر

  ).١٣۵ص ... (از بازماندگان صفويه که او را شاه اسماعیل نامیده بودند، به قزوين تاختند و  کرده و به نام يکي

  

، طي سال ھاي پس از ظھور نادر، گزارشي دقیق و جالب ھمراه با ذکر برخي از  گزارش وي از وضع فقر و ناداري مردم

اکثر مردم چون بھايم در علفزارھا چرا مي «، روزگاري که  جانشینان اوستھا و قوانین تحمیلي دولت نظامي نادر و  نرخ

فشار نادر شاه . »رسید و اين قحط در اکثر ممالک ايران شايع بود نمودند و مي مردند، دست کسي به کفن و دفن نمي

  : اش چندان فشاري بر مردم آورده بود که ھاي لشکرکشي براي تأمین ھزينه

  

  

  

بودند، به افغان و اوزبک به   ، اطفال ذکور و اناث خود را که پرورده مھد راحت ر عوض يک من و دو من غلهرعايا و برايا د

مي شدند   ، بعضي اشرار منتھز فرصت عالمي را کارد به استخوان و جان به لب رسیده. ، مي فروختند  اسیري داده ّذل

ِ خانه توانستند نمود، البد شب که جماعت آبرو که روز سؤال نمي ھا مي رفتند، آن ھا را دو سه نفر  به تاريکي به در

، گاھي که يقین به خاطر ايشان مي  ، مي گرفتند و مي کشتند و به گوشت و روغن آن ھا مدارا کرده متفق شده

ال... ، مي فروختند رسید، روغن انسان را آورده ّ  باشي و اکثر اوقات گراني و قحط و غال بوده به مرتبه اي که غس

  ).١٣٧ـ  ١٣۶ص . (» اصفھان نقل نموده بود به خبر صحیح که بیست ھزار نفر که از گرسنگي مرده بود، شسته

  

  

  

،  در فھرست کتابخانه مرکزي دانشگاه تھران. ( ، به خصوص دوره اخیر آن است ، وي منتقد جدي دوره نادري به ھر روي

او از :  ، آمده است ھم که شرح عیون اخبار الرضا است مؤلف) ٢٩٩٠نسخه (در معرفي زالل العیون  ١٩١۶، ص ١٠ ج

  .)آن کتاب سخن مي گويد ۶٠دوره نادر شاه در برگ   ھاي ستم
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، و  عباد هللا در آسايش«ظاھر شد و اوضاع آرام گرفت و ) ١١٩٣ـ  ١١۶٣(اين اوضاع فجیع بود تا محمد کريم خان زند 

). ١٣٨ص (مي نمايند »  به ساختن مساجد و بقاع الخیر و آباداني، و خاليق اوقات خود را مصروف  مأکوالت ارزان

ارزش کريم خان از نظر مؤلف ما اين است که او، به رغم آن ). ١٣٩ـ  ١٣٨ص (مانند است  خان بي از کريم  ستايش مؤلف

دست قلعه از  ، قريب ھزار ، ھر يوم لباس درويشانه به جھت خوشنودي خاطر ضعفا پرداخته  به«ھمه خزانه و دارايي 

ّس گرديده[  ترمه]تیرمه  ص . (» و سمور و بادله و زربفت به عموم ناس شفقت مي فرمايد، خود به لباس چیت ژنده ملب

  ).١۴٠ـ  ١٣٩

  

است که اشارتي به فتح بصره توسط   ھجري ١١٩٠آخرين تاريخي که مؤلف در بخش تاريخي کتاب خود آورده از سال 

واليتي که از زمان امیرالمؤمنین تا به حال به تصرف سالطین شیعه «:ان دارد با اين تعبیرمحمد صادق خان برادر کريم خ

ّف اولیــاي اين دولت ابـد مـدت در آمـد ١١٩٠نیامده بود به تاريخ شھر صفر المظفر سنه    ).١۴٠ص . (»به تصر

  

  در اين باره بايد مطالب. ست اول باشد، مي تواند روايت د بدون ترديد، برخي از مطالبي که مؤلف در قسمت اخیر آورده

  .، سنجید و بعد اظھار نظر کرد را با آنچه در منابع مشابه آمده

  

  

  

  

  

   در محافل»  تراجم والیان و عالمان«

  

  

ھاي سرشناس اين جماعت انتخاب  وي افرادي را از چھره.  ھاست بخش بعدي کتاب بیان احوال والیان و بیگلربیگي

سید مبارک خان «. ک وي آن بوده که آن افراد دستي در کار ترويج علم و دين و تشیع داشته باشند، و گويا مال کرده

علي «، )١۴٠ص (»  در ترويج مذھب حق بذل جھد نموده...  پاک اعتقاد ِسید شیعي مذھب...  والي عربستان و ھويزه

ّه باعث رواج بازار تشیع ...  وغمش سلطانکند«، )١۴٢ص (»... شیعه خالص شده...  پاشا رومي از امراي بزرگ رومی

ِ بسیار در راه دين از او صادرگرديده...  خان هللا وردي«، )١۴٣ص (»  گرديده مدرسه ...  امام قلي خان«). ١۴۶ص (»  امور

بعد از مدرسه شاه سلطان حسین در دارالسلطنه اصفھان آن مدرسه به جمیع ...  عالیه او که حال آثاري از آن برپاست

) ١۴٨(»  در تقويت دين و محافظت ثغور سعي موفور فرموده...  علي قلي خان«، )١۴٧ص (»  رس عالم ترجیح داشتهمدا

ّم فرستاده...  امیر گونه خان« در محاربات ... قاجار  امام قلي خان«، )١۴٩ص (»  جمعي کثیر از کفره گرجي را به جھن

  ).١۴٩ص (»  ھا از او ظھور يافته رومیه مردانگي

  

لَم بوده«امي خلفاي شاه اسماعیل اس َ   ، در فتوحات دين و ترويج مذھب حق يقین که ھر يک صاحب نقاره و طبل و ع

سپس نام پادشاھان شیعه ھند فھرست شده و شرح حال کوتاھي از آنان .  در ادامه آمده» اند ھاي موفور نموده سعي

،  ، سلطان محمد قطب شاه نظام شاه والي دکن:  تبرخي نقل ھا که حکايت از تشیع آنان دارد، آمده اس  ھمراه
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ابراھیم عادلشاه و نیز اکبرشاه ـ که حتي باورش به اسالم ثابت نیست چه رسد به آن که شیعه باشد ـ و اورنگ زيب ـ 

که سني متعصب بوده ـ از کساني ھستند که وي آنان را از شاھان شیعه مذھب دانسته و به خصوص در باره 

مصححان کتاب نسبت به تشیع اکبر شاه و اورنگ . ثابت کند»  خاندان طیبین« کرده تا اخالص او را به  اکبرشاه تالش

  .اند ، توضیحاتي در پاورقي آورده زيب و نفي آن

  

شماري از آنان شاعرند و مؤلف در نگارش شرح حال .  بخش ديگر کتاب در بیان احوال دانشمندان و سخنوران است

به نظر مي رسد عمده . آورده که بسا در جاي ديگر نباشد ، اشعار اندکي از آنان  ھاي رايج عمل کرده ، بسان تذکره آنان

برخي ھم از عالمان دين يا دبیران و احیانا وزيران ھستند که به طور معمول . تمام مي شود ١٩۴اين موارد تا صفحه 

، دو کتاب  ول از آثار پیشین گرفته شده و در اين زمینهھا، طبق معم اين شرح حال.  شرحي فزونتر در باره آنان داده است

ھاي موجود در آن در  نخست عالم آراي عباسي که بیشتر شرح حال:  از ھمه بیشتر مورد استفاده مؤلف بوده است

َل االمِل   . شیخ حر عاملي  اين کتاب آمده و ديگري اَم

  

.  عران برجسته اين روزگار وجود دارد که بسیار مغتنم استھا گھگاه مطالب تازه و اشعاري نغز از شا در اين شرح حال

استاد مقصود «و به ھمین خاطر توسط » تسنن مشھور بود بین الجمھور به «از آن جمله در باره میر عماد حسني که 

. شد نوشته ـ کشته) ٢٠٨ـ  ٢٠٧، صص  ، تذکره نصرآبادي( ـ البته به دستور شاه عباس آن گونه که نصر آبادي » مسگر

، لھذا  راقم الحروف چون بعضي قطعات به خط او ديده که رباعیات مشتمل بر تشیع او نوشته بوده: مؤلف مي افزايد

ّه شیعه ، ارزيابي  در باره تأثیر محتشم و سبک شعر او در معاصران خودش ھم). ١٧٣ص (او را آورد »  داخل طبقه علی

، طبع احدي راغب به غزلیات ديگر  بنیان است رالعمل استادان فصاحتالحال بجز آن ديوان که دستو«قابل توجھي دارد 

ّز است ِ، مگر بعضي از متأخرين مثل درويش مشتاق و غیره که چون غزلیات نیست ، لھذا به   ايشان نیز به آن طراز مطر

  ).١٧۴ص . (»نظیر ايشان نیز اختالط مي شود اشعار دلپذير بي

  

اوال حکايت معروف که در مقامات سید نعمة . دس اردبیلي ھم نکته اي تازه داردشرح زندگي مال احمد مشھور به مق

در اينجا به صورتي » ...باني ملک عاريت بداند«جزائري نقل شده و نامه وي به شاه عباس با اين عبارت است که  هللا 

  : شده است متفاوت نقل

  

  

  

لومـي مي نويسد، در عنوان آن مرقوم مي نمايد که گويند رقعه اي که به يکي از سالطین عصر به جھت شفاعت مظ

آن را .  تعريف ظالم است»  جاللت و رفعت«در حین نوشتن نادم مي شود که . » سعادت پناه فالن شاه جاللت و رفعت«

،  حضرت صاحب ـ علیه السالم ـ است» شاه عصر«به شاه نیز پشیمان شده که » سلطان عصر«، در ذکر  قلم کشیده

  ).٢١٢ ص. (» سیادت پناه عباس را اعالم آن که: مي نويسد
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میرزا ابراھیم قزويني ـ که از جمله مشاھیر علما و «، از  ، در نسبت حديقة الشیعه به اردبیلي در ھمین شرح حال

ّس سره ـ عل  الشیعة  حديقة ُلیس کتاب:   خود نوشته ّبه خط«نقل کرده که » مجتھدين زمان بود ي ما من مؤلّفاته ـ قُد

قَّق عندي َ   ).٢١٣ص . (» تَح

  

آقا حسین افضل : از شاه سلیمان نقل مي کند که گفته بود  در مقام مقايسه میان آقا حسین خوانساري و آقا جمال

ّم ابواب فضیلت به روي خود گشاده  ، به جھت است ص (»  آن که تحصیل علوم را به رياضت نموده و آقا جمال به تنع

  ).٢١٣ص. (» ھاي مديد با نان خشک افطار مي کرده مدت«قا حسین اند که آ گفته). ٢١۴

  

سلیمان و متھم کردن او به  ھم برخالف داستاني که از وي در باره شاه ) ١٠٩٨م (  مال محمد طاھر قمي  در شرح حال

بزرگي مال ، اينجا حکايت ديگري است که به نوعي  شده شرابخواري و احضار او و مسائل ديگر در قصص العلماء نقل

دارد، با احترام از اين عالم ضد صوفي ياد مي کند و  مؤلف که عاليق صوفیانه ). ٢١٧ص (محمد طاھر را نشان مي دھد 

  .به مباحثات او با مال محمد تقي مجلسي ھم اشاره دارد

  

حسین کرکي ، میر سید  در معرفي برخي از اعضاي خاندان کرکي از جمله سید حسن داماد او و پسر اين سید حسن

ما ). ٢۴١ـ  ٢٢۴ص (است  ، نکات بکر و بديعي به دست داده  و فرزندان و نوادگان وي که از آن جمله خود مؤلف است

  .برخي از اين نکات را ضمن مطالبي که در باره خاندان مؤلف بود، اشاره خواھیم کرد

  

تحصیل علم را به نحوي با فقر  گويند که «که نخست آن :  دو نکته لطیف آمده) ١٠٨٩م (در شرح حال مال خلیل قزويني 

ّاري مي نموده چیزي مطالعه شب را در دکان  و فاقه فرموده که از بي ديگر آن که شاه عباس به آقا حسین . » عص

ول مال خلیل قزويني را تدريس کند، اما  ُ ّة االص فضالي دانش پیشه که در حوزه «خوانساري دستور داده است تا عد

مداخله ). ٢۵٩ص (»  االمر شاه است اند، اما مي فرموده که حسب د، بعضي ايرادات مذکور مي ساختهان درس بوده

  . شاه در اين قبیل امور جالب است

  

ّل آورده  گرچه بیشتر مطالب از عالم ) ٢٧٩ تا ص(شرح حال شیخ حسین بن عبدالصمد و فرزندش شیخ بھايي را مفص

  . آراء و سالفه العصر است

  

، باز اقدام کساني را به خاطر مي آورد که به خاطر  مي و تشیع او و تالش مؤلف در نشان دادن تشیع ويبحث از جا

، اما  ، خود قاضي نورهللا متھم است در اين باره. ، آنان را شیعه معرفي مي کنند ھاي سنیان اي در نوشته اندک اشاره

و برخي )  ع(به قصیده جامي در ستايش امیرمؤمنان وي .  مؤلف ما نشان مي دھد در مواردي از او جلو زده است

حکايت قاضي سمنان «، و لطیف آن که )٣١٠ص (، يک شیعه بسازد  اشارات ديگر، بناي آن دارد تا از اين سني متعصب

ا نموده و  مشھور عالمیان است که موالنا جامي بعد از معاودت از حج بیت هللا در خانه قاضي سمنان ّ ، چھار بار تبر

  ).٣١١ـ  ٣١٠ص (» رسانند  یت کرده که بعد از او به شیعیانوص
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   ھاي مؤلف در باره خود و خاندانش آگاھي بخشي

  

  

نويسنده اين سطور رساله اي بلند در باره نفوذ دويست ساله خاندان کرکي در دولت صفوي نوشته که در مجلد 

اله به خوبي نشان مي دھد که پس از آن که محقق محتواي آن رس.  مقاالت تاريخي به چاپ رسیده است دوازدھم 

،  ، عمدتا نوادگان دختري کرکي ، اين خانواده کرکي به ايران آمد، از آغازيـن سال ھاي دولت صفوي تا پايان اين دولت

ھا ھمین میرزا محمد  يکي از آن چھره. اند ھاي سیاسي و فرھنگي و مذھبي داشته عرصه حضور بسیار فعالي در ھمه 

وي به دلیل داشتن اطالعات . اند خود و پدرانش شیخ االسالم قزوين بوده  نويسنده محافل است که  فیع عامليش

ھاي اين  ھايي بر زندگي برخي از چھره خاص از مسائل داخلي خانواده و نیز برخي از اسناد، توانسته است روشني

،  ھاي مختلف آورده ، در بخش ھا را که وي به صورت پراکنده ھيآگا در اينجا برخي از اين . خاندان در روزگار صفوي بیندازد

  : ارائه مي کنیم

  

، شیخ االسالم  عاملي محمد شفیع بن بھاءالدين الحسیني «نخستین اشاره مؤلف به خودش آن است که نامش را 

  ).١١ص (نامیده است »  الساکن بالقزوين

  

آمده و آگاھیم که شیخ حسن   اين خبر در ديگر منابع ھم). ٢٧ ص(نخستین بار اشاره به آمدن کرکي به کاشان دارد 

  .کرکي و شیخ عبدالعال فرزندان او در ھمین شھر ماندگار شدند

  

منصور دشتکي و محقق کرکي  ، به ماجراي نزاع مشھور میان میرغیاث الدين  دومین بار ضمن بیان سلطنت طھماسب

، به عکس  ريد نزد يکديگر، تخلف میر غیاث از خواندن قواعد نزد شیخاشاره کرده و از تعھد خواندن قواعد و شرح تج

ر آيینه خاطر شاه«شیخ که شرح تجريد را نزد وي يک روز خواند، اشاره کرده و افزوده است که اين سبب  ّ »  تکد

  ).۴٩ص (طھماسب و کنار گذاشتن میر از صدارت شد 

  

سلیمان عثماني به تبريز در سال  ب در جريان حمله سلطان خاطره ديگر مربوط به حضور کرکي در کنار شاه طھماس

میرزا محمد شفیع با اشاره به .  ، چون تا آنجا که مي دانیم در منبع ديگر نیامده است اين خبر نفیس است.  است ٩۴٠

ي گريخت عثمان  ھفت ھزار در مقابل پانصد ھزار که تازه يکھزار از قزلباش به سوي(شمار بسیار اندک سپاه طھماسب 

خدمت شیخ علي عبدالعال عرض مي نمايد که چه بايد کرد، سپاه دور «مي گويد شاه !) و تنھا سه ھزار سوار داشتند

و اگر بنشینم سه ھزار ...  اگر از مقابل برخیزم تمام واليات شیعه باز میل به تسنن نموده.  و دشمن نزديک است

عالج آن است که به مضمون : شیخ جلیل مي فرمايد«. »اند نمود؟با پانصد ھزار چگونه معارضه تو[ اسب سوار]نفر

ّوا الي اللّه  ر ِ ّت رفع و ظفر خواستن ِبايد دست بر دامن فَف شاه دين پناه مي فرمايد که کار از .   دعا زدن و از جناب احدي

ت او به جانب عراق ، موجب مراجع شیخ را از اين سخن ناخوش آمده.  در نورديده شده دعا گذشته و اسباب ظاھري 
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  .در اين نبرد، به دلیل سرماي شديد در آذربايجان لشکر عثماني به سمت بغداد مي رود). ۵١ص (» عرب مي گردد

  

ھمان گونه که گذشت اين داستان در منابع تاريخي مرسوم صفويه ديده نشد و نکته اي تازه در باب علت بازگشت 

  . در ھمان سال است و درگذشت او ٩۴٠کرکي به عراق عرب در سال 

  

کرکي اختصاص داده و آنچه در  ، يعني ھمان محقق  اي را به شیخ علي بن عبدالعال کرکي مدخل ويژه  صاحب محافل

، اما مشتمل بر نکات  اي است در ستايش وي در بیست و دو بیت که سراينده آن معرفي نشده آن تازگي دارد، قصیده

به نظر مي رسد قصیده متأخر باشد و از مجموعه اي شعر که در ). ٢۵٣ص (ست کرکي ا  تاريخي جالبي در باره محقق

اشعاري ھم به .  اين حدس بنده است و شاھدي بر درستي آن ندارم. باشد ، برگرفته شده  باره تاريخ صفويه بوده

  .در بخش مالحظات آن را بررسي خواھیم کرد  که) ٢۵۴ص (اشتباه از شھید ثاني در باره او آمده 

  

اختصاص داده که پسر خاله محقق کرکي و داماد او ) ٩٣٣م (مؤلف مدخلي را به میرحسن بن سید جعفر حسیني 

.  عالم بانفوذ عصر طھماسب و خدابنده تا اوائل سلطنت شاه عباس بوده است) ١٠٠م (بوده و پدر سید حسین کرکي 

، بسیار ارجمند و مغتنم  ود از اين خاندان استدر باره اين میرحسن اطالعات اندک است و نوشته صاحب محافل که خ

به کرک نوح تشريف برد، در خدمت سید حسن بن سید «، زماني  وي مي گويد که شھید ثاني). ٢٢۵ـ  ٢٢۴ص(است 

به دنبال آن مدخلي را به سید حسین کرکي ). ٢٩٨ ص(»  جعفر والد ماجد سید حسین مجتھد جمله فنون را خوانده

  ).٢٣٣ـ  ٢٢۶ص (دتا مطالب آن برگرفته از کتاب عالم آراي عباسي است اختصاص داده که عم

  

، از جدش میر سید علي به عنوان فرزند ارشد میر سید حسین  مؤلف ما که از نوادگان میر سید حسین کرکي است

میرزا ]بیب هللا ھاي سید محمد، سید ح ياد مي کند، در حالي که در منابع ديگر نام او نیامده و تنھا سه فرزند با نام

براي   مؤلف ضمن عباراتي که ھم). ۶٣/  ٢:  رياض(و سید احمد براي سید حسین ياد شده است [ حبیب هللا صدر

شناخت خاندان کرکي و موقعیت آنان اھمیت دارد و ھم اجداد مؤلف ما را مي شناساند، پس از معرفي میر سید علي 

  :مي گويد»  چراغ محفل حکمت و بینش است يگانه گوھر درياي معرفت و دانش و«با تعبیر 

  

  

  

به منصب جلیل تولیت مزار و نقابت و شیخ االسالمي داراالرشاد [ است   به نظرم مقصودش میر سید علي] و او 

و بعد از . بود اردبیل و قزوين مفتخر بود و رقم مطاع آن در نزد راقم الحروف بوده که القاب بسیاري در آن مرقوم گرديده 

ّت المأوي شتافتآن  ، میرزا کمال الدين حسین خلف ارجمند به شغل شیخ االسالمي قزوين  که سید مشارالیه به جن

ّت مکین  که ، خصوصا سلطان خلد آشیان شاه طھماسب ـ علیه الرحمه ـ بوده و داراالرشاد  دارالسلطنه سالطین جن

حمد نام از آن ذريه باقي است و متوجه شیخ االسالمي اردبیل به ولد ديگر مشارالیه انتقال يافته که حال میر سید م

، میرزا بھاءالدين محمد متوجه امر شیخ االسالمي  رحمت ايزدي شتافته و میرزا کمال الدين حسین که به .  است

افل مح. ( ، میرزا بھاءالدين محمد والد راقم الحروف ، و بعد از او میرزا محمد شفیع و بعد از میرزا محمد شفیع قزوين

  ).٢٣٩، ص  المؤمنین
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، مقامات شیخ اسالمي و تولیت  وي ھمانجا ديگر اوالد سید حسین کرکي و نوادگاني از وي را که نسل اندر نسل

وي در جاي ديگر از میر سید احمد، .  ھاي مقدس و اعتمادالدولگي و غیره را داشتند، به اجمال معرفي کرده است بقعه

ھمین طور شرح .  و مطالبي آورده که در مآخذ ديگر نیامده است) ٢٨٩ص (ي ياد کرده فرزند ديگر میر سید حسین کرک

  ).٢٩٠  ص(حال میرزا ابراھیم فرزند سید محمد و نواده سید حسین کرکي مفصل آمده است 

  

یرداماد به او اشاره به اجازه م ، داماد میرداماد و پسر خاله او اشارتي دارد که از آن جمله  در باره میر سید احمد علوي

نیز تعريفي که شیخ بھايي روي يک صفحه که در نسخه اي از تشريح االفالک بوده و اصل نسخه ھم در اختیار . دارد

  ).٣٣٣ص (، از او کرده است محمد شفیع عاملي يعني نويسنده محافل بوده

  

، چنان که ساقي نامه و  تاوس شاعري وي وجه مھمي از حیات علمي . نويسنده در باره خودش مطالب اندکي دارد

عنوان يکي از آثار  او به ) ١١٨۴خاتمه تألیف در سال (کتاب شعشعه ذوالفقار في غزوات حیدر الکرار . آثار ديگر دارد

شرحي از  معرفي شده است، که ناظم ) ٣١٩، ص ٧، ج  فھرست کتب خطي کتابخانه آستان قدس(منظوم حماسي 

در شرح بخشي از   زالل العیون.  و پس از آن به دست داده است)  ص(ار پیامبر در روزگ)  ع(نقش آفريني امام علي 

  .در کتابخانه مرکزي دانشگاه نسخه دارد ٢٩٩٠و شعشعه ھر دو به شماره )  ع(عیون اخبار الرضا 

  

ستي نیرومند از متن کتاب نیز آشکار است که در ادبیات د.  ، در چند مورد اشعاري از خود را آورده است ھم  در محافل

، مخمسي در ستايش امیر  يک مورد از شعر او در اين کتاب.  دارد؛ چنان که اشعار وي ھم نشانگر اين معنا ھست

  ):۵ ص(است با اين مطلع )  ع(مؤمنان 

  

   ھمتا علي است مطلع انوار صبح فیض بي

  

   منشأ آثار لطف واحدِ دانا علي است

  

  

  

شامل شش بیت  ۴مورد صفحه .  ، اشعاري از خود را نقل کرده است٢۶، ۴ت دست کم در چند مورد ديگر ھم در صفحا

بیت شعر در ستايش شاه اسماعیل  ٢٠آمده مشتمل بر  ٢۶اما آنچه در مورد صفحه .  در وصف خداي متعال است

  . صفوي است
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  » محافل«متن کامل ھفت رساله و چندين سند در کتاب 

  

  

  

اي مؤلف قابل توجه بوده و براي مثل او که وارث خانداني از علما و فضال آن ھم از  به نظر مي رسد سرمايه کتابخانه

،  به مقتضاي اين سرمايه.  ، چنین امري طبیعي است نسل عالماني شناخته شده در طول بیش از سیصد سال بوده

صور مي کرده که ممکن شايد وي به درستي ت.  ، رساله اي را يکجا در اين متن درج کرده است وي گاه به مناسبت

دو مورد از اين . ھا از میان برود و دست کم مي تواند نسخه اي از آن در اين متن باقي بماند است برخي از اين رساله

  . ھاي خود اوست و بقیه از ديگران ھا، رساله متن

  

در .  است آمده  ۴٢ـ  ٢٧رساله اي از خود مؤلف در باره حضرت مھدي و احاديث مربوط به آن حضرت که ضمن صفحات . ١

متصل به انقراض )  ع(گويي شاعرانه منسوب به شاه نعمت هللا ولي و اين که ظھور امام زمان  آنجا ضمن نقل پیش

  ، به دلیل روي کار آمدن افشاريه و زنديه و عدم صفويه است اين مطالب را درج کرده و تصريح مي کند که اين پیشگويي

  . آب در آمده است نادرست از)  ع(ظھور مھدي 

  

ّکُم. ٢ ّما ولی مطالب به نقل از مال خلیل قزويني  وي ـ ظاھرا تمام .   هللا است ُمورد ديگر، رساله مؤلف در باره معناي آيه ان

ـ با اشاره به روايات سني و شیعي تالش کرده است تا مصداق آيه را منحصرا امیرمؤمنان علیه السالم و اوالد او بداند 

  .، استداللي است که طھماسب به اين آيه و براي اثبات ھمین منظور کرده بود اين بحث علت طرح ). ۵٧ـ  ۵۴ص (

  

رستمداري به آن مکتوب که در   مکتوب علما و فضالي ماوراءالنھر در دفاع از تسنن و جواب موالنا محمد مشکک. ٣

رزا محمد شفیع عاملي ما ھم آن را در محافل درج ، و می و خالصه التواريخ آمده  ، عالم آراء عباسي مجالس المؤمنین

، سبب  زيبايي و مستدل بودن اين متن). ٨٣ـ  ۶۴(کتاب را به آن اختصاص داده است  کرده و قريب بیست صفحه از اين 

  .ھاي خطي برجاي بماند ھاي خطي فراواني ھم از آن در مجموعه است تا نسخه  شده

  

، اين ھمان  به نوشته مؤلف). ٢٠٧ـ ١٩٩ص (مداني در پاسخ پرسش علماي ھند رساله شجره مبارکه از نصیراي ھ. ۴

  . پرسشي که میرداماد ھم جذوات را در پاسخ آن نگاشت

  

اين رساله را عینا در صفحات   مؤلف متن). ٨٣۶ـ  ٨٣٠میان .  م(رساله شق قمر از خواجه صاين الدين ترکه اصفھاني . ۵

  . آورده است ٢۶۴ـ  ٢۶٠

  

شوشتري که گويا آقاي نجیب ھم به دلیل وجود آن ) ٣٢٩ـ  ٣١۵(از قاضي نورهللا   ه جواب شبھات ابلیس لعینرسال. ۶

  .، آن را در مجله معارف چاپ کرد در اين کتاب

  

درباره درستي اين رساله ترديدھاي ). ٣۴١ـ  ٣٣۵(کمیل بن زياد نخعي از موالنا مقیم کاشي   شرح حديث ماالحقیقه. ٧
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  .داردجدي وجود 

  

  : ھا چند متن سندي يا سندگونه ھم در آن آمده است عالوه بر اين رساله

  

  . است) ١١٩ـ  ١١٧ص (نخست آن صلح نامچه رومیه با شاه طھماسب ثاني است 

  

، بزرگان ايراني را در دشت مغان به پذيرش آن وادار کرد و مضمونش چنان بود که آنان  ديگر متن وثیقه اي که نادرشاه

  ).١٢۴ـ  ١٢١(د که در فروع به مذھب جعفري عمل مي کنند اما ديگر مراسم شیعي را کنار بگذارند بپذيرن

  

و ظاھرا در مجموعه منشآت او که بنیاد ) ١۴۵ص (يکي از منشآت خان احمد خان گیالني که بسیار عالي نوشته شده 

؛  ز احکام صادره در باره تعیین وزير استحال شگفت ا نمونه مھم و در عین .  موقوفات افشار چاپ کرده نیامده است

  . خودماني و خواندني

  

اين متن مربوط به .  آمده است) ٣۵٢ـ  ٣۴۵(ديگر صلحنامه و سنور نامه به زبان ترکي و ترجمه قديم آن به فارسي 

ه و ارتباط صلحنامه ھیچ توضیح و ارجاعي به آن صفحه نداد ، مع االسف مصحح در مقدمه  است  محافل  کتاب ٩٨صفحه 

  . آن با کتاب روشن نیست

  

اين کتاب درج شده  ٢۶۶بخش کوتاھي از اجازه مفصل شھید ثاني به شیخ حسین بن عبدالصمد ھم عینا در صفحه 

  . است

  

  

  

  

  

   نثر کتاب

  

  

ر است نثر کتاب بسیار پخته َ ده و در بسیاري از موارد، آنجا که حوادث تاريخي بازگو مي شود، متن سا.  ، متین و دلب

ِ ستايشي او، آنجا که براي مثال در باره کريم خان زند يا عالمه مجلسي يا برخي پیرايه است بي ديگر قلم مي   ، اما نثر

اين نوع .   بسیار عالي و نشانگر قدرت ادبي مؤلف و پیروي او از سنت رايج در شرح حال نگاري است ِزند، از نوع مصنوع

و  ، مشتمل بر کاربرد تعبیرھاي علمي و اخالقي  ، به ويژه در تراجم نگاري شايع بوده ، بر حسب آنچه در آن زمان نوشتن

، از نام کتاب  در اين کار، گاه ابتکاري ھم به خرج مي دھد و براي نمونه.  گونه در باره فردِ منظور است  اغراق ِاجتماعي

، نثر ستايشي مؤلف در باره عالمه  نمونهشايد براي . فرد، براي تدوين متن ستايشي خود بھره مي گیرد ھاي آن 

  :مجلسي بتواند گوشه اي از کار مؤلف را در نثرنويسي مصنوع اين روزگار نشان دھد
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ران و عمده مجتھدين زمان ْ َو حلّل عقايد المسائل آن قدوه افاضل د ُ امه الفضالء، م ّ نقّح غوامض  ، عالّمه العلما، فھ ُ ، م

ھج  ّ، باقر علوم آل النبي ، فريد عصره وحید دھره... ، کشاف غوامض الحقائق ق، حالّل مشکالت الدقائ الدالئل ْ َن ّج بم ، المرو

، مساعي جمیله او در طريقه حقّه اثنا عشريه بر  موالنا محمد تقي المجلسي االصفھاني  موالنا محمد باقر بن  ّالنبي

ّاني بحري   ش، بحار ، و مصابیح افکار او در شبستان آثار تابان عالیمان عیان ، و حیاه  پايان است بي در انواع علوم رب

، و زاد المعادش زاد  جالءالعیونش روشني ديده احباب. ھا ده روان بخش جان ھا، و حق الیقینش فیض زندگي  القلوبش

ظرايف   اش فوايد طريفه.  صفابخش صد گلشن  ، و شرح روضه کافیش چراغي است روشن چون   مقباسش.  روز حساب

.  ، و مالذاالخیارش مالذ اھل ايمان متقیان  زيور جان  آينه اصول دين و عقايد، حلیه المتقینش  وايد، و مرآت العقولشف

  ).٢١۵ص (زاد مسافر   مشکوه االنوارش چراغ خواطر، تحفه الزائرش

  

  

  

براي نمونه . مي آورد بناي مؤلف چنان است که در شرح مزاياي علمي افراد، نام کتاب ھايشان را ضمن نثر ستايشي 

.   و غش صافي ّ، و مرآت خاطرش از غل در نھايت ادراک او کافي  شرح کافیش:... در باره مال خلیل قزويني ھم گويد

مانند ). ٢۵٨ص (  ، و از حاشیه مجمع البیانش جمیع دقايق تفسیري معلوم جامع اصول و علوم  حاشیه عده االصولش

  ).٢٨۴ص (باره میرداماد نوشته شده است  زيباتر در  ھمین تعابیر، بلکه

  

  

  

* * *  

  

  

  

  

  

  : بخش دوم

  

  

  

   مالحظاتي بر تصحیح کتاب
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، اھل شناخت دوره صفوي نبوده و در آن دوره  اشکال عمده در تصحیح اين اثر، آن است که مصحح يا مصححان آن

ھا يا آنچه در متن بوده و اينان در  در پاورقياز اين رو، بسیاري از اشکاالت و اشتباھات رخ داده . اند تخصصي نداشته

در اينجا حقیقتا بدون آن که قصد نقد جدي اين تصحیح باشد ـ .  اند، نشأت گرفته از ھمین عدم تخصص است نیافته

روشن است که . خواھم کرد  کاري که از شايستگي بنده ھم خارج است ـ مالحظات چندي از متن و حواشي عرض

ِ مطالبي که خواھد آمد در پي يک مطالعه عمومي ، و بر حسب  به ارجاعات پاورقي بناي بنده مراجعه ھا نبوده و بیشتر

  : ، سپس در متن ادامه مي دھم مالحظات را از روي جلد آغازکرده.  اطالعات قبلي يادداشت شده است

  

کنم مطالعه کتاب و توضیحي  تصور مي.  في ذيل مجالس المؤمنین محافل المؤمنین:  عنوان روي جلد چنین است.  ١

، به معناي مصطلح  ، روشنگر اين نکته باشد که اين کتاب مؤلف در باره نسبت میان کتابش با کتاب مجالس داده که 

، عنوان ذيل را به کار نبرده  به ھمین دلیل مؤلف.  ، بلکه تتمیم و استدراک بر آن نیز ھست کتاب نیست صرفا ذيل بر آن 

ّي غفیر که در اين کتاب «:  تر متمم را آورده و در مقدمه نوشته است کلي، عنوان  که ھیچ اين که جمعي کثیر و جم

اند و در  مذکورند، اکثر آنھا از قبل از ظھور سلطان مغفرت نشان شاه اسماعیل صاحب قران شیعه اثنا عشري بوده

  ).١۵ص . (» حقیقت اين متمم مرام صاحب مجالس المؤمنیناست

  

ّل و آخر اين خاندان را از اين عبارات معین  ، چنان آشفته است که نمي مقدمه در باره خاندان مؤلفمطالب .  ٢ توان او

ب آنان از جايي آغاز شود و به مؤلف خاتمه يابد؛ از محقق کرکي َ ، از دامادش سید  کرد، در حالي که ممکن بود، نَس

مان قزوين و تا مؤلف که میرزا محمد شفیع باشد و اش میر حسین کرکي تا برسد به شیخ االسال ، از نواده حسن

در باره سید حسین مجتھد :  اما چند نمونه خطا در مقدمه. ھاي بعد سپس فرزندش سید فضل هللا و از آنجا تا دوره

ھمراه پدر بزرگش محقق ثاني به ايران .  ق. ھـ  ٩۵٩حدس زد که او در حدود  مي توان«:  کرکي گفته شده است

در اين صورت چگونه او .  ثبت کرده است ٩۴٠درگذشت محقق ثاني را سال  مصحح در ھمین جا در پاورقي تاريخ . » آمده

  ھمراه جد مادريش به ايران آمده باشد؟ ٩۵٩مي توانسته سال 

  

  ، کار روشني انجام نداده و بر غامض بودن آن ھیچ نوري مصححان در شرح نسب مؤلف تا سید حسین کرکي.  ٣

آنچه که در مقدمه به نقل از منابعي . اند تر آن است که يک اختالف آشکار را به روي خود نیاورده اما مھم. اند هنیفشاند

، فرزندي به نام  اند آن است که نسل نويسنده در نقطه اتصالش با سید حسین کرکي نقل کرده» مینودر«مانند 

د علي به عنوان فرزند ارشد سید حسین کرکي ياد کرده و که مؤلف در اين کتاب از میر سی در حالي .  عبدالعال است

ھنوز در باره میر سید علي صبحت مي کند يا پدرش سید حسین کرکي افزوده  سپس به طور مبھم که روشن نیست 

مزار و نقابت و شیخ االسالمي داراالرشاد اردبیل و قزوين مفتخر و رقم  به منصب جلیل تولیت [؟  چه کسي]و او «است 

ّت المأوي . اع آن نزد راقم الحروف بوده که القاب بسیاري درآن مرقوم گرديده بودمط ّد مشارالیه به جن و بعد از آن که سی

از عبارت چنین ). ٢٣٩ص (رسید » ... شیخ االسالمي قزوين   ارجمند به شغل ِ، میرزا کمال الدين حسین خلف شتافت

 ارجمند میر  ِ، خلف االسالمي قزوين را به دست آورده صب شیخمفھوم مي شود که میرزا کمال الدين حسین که من

، مربوط به جدش  نزد راقم الحروف بوده  بنابرين شايد آن رقم مطاع که.  سید علي پسر میر سید حسین کرکي است

قَم به طور قاطع) صفحه بیست و يک(میر سید علي شیخ االسالم قزوين باشد؛ در حالي که در مقدمه  َ به سید ،  ، آن ر
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کتاب در داخل گیومه به  ٢٣٩، عبارت ص  جالب آن که در صفحه ھفده مقدمه.  حسین کرکي نسبت داده شده است

ّصال آن  مؤلف  نامه اکنون ابھام آن است که در نسب.  صورت نقل قول آمده اما با تحريفي آشکار و طبعا متفاوت ، نقطه ات

، فرزند ارشد سید حسین میر سید علي )٢٣٣ص (  ن محافلدر مت. با سید حسین کرکي مشکله اي وجود دارد

، نام  نامه مدرسه مسعوديه به جاي وي ؛ اما در وقف معرفي شده که سرسلسله شیخ االسالمان قزوين است

آيا ممکن است ). اند اين مطلب را مصححان در آغاز مقدمه آورده). ١/۶١٢مینودر، (سید حسین کرکي آمده  عبدالعال بن 

، عبدالعال بوده باشد، يا آن که سید عبدالعال را کسي اشتباھا سید علي خوانده که البته بعید  گر سید علينام دي

، نام فرزندش را سید علي گذاشت تا نام جدش  صاحب محافل تصريح مي کند که سید حسین  به خصوص. مي نمايد

، مانند رياض تنھا سه فرزند براي  دوره صفوي ، در منابع ھر چه ھست. کرده باشد علي بن عبدالعال کرکي را زنده 

صاحب محافل در اين : اند به صراحت نوشته)  ص شانزده(در مقدمه .  است مؤلف ياد شده و سید علي از قلم افتاده 

شیخ االسالمي قزوين به میرزا کمال الدين فرزند سید حسین کرکي و شیخ االسالمي داراالرشاد : باره مي نويسد

، از  نیست اين نقل قول در ظاھر مستقیم و با گذاشتن گیومه  معلوم. » ولد ديگر سید مشار الیه انتقال يافتهاردبیل به 

  . درآمده است  کجاي عبارت صاحب محافل

  

» وي از فقھاي بزرگ جھان تشیع به شمار مي رود«:  در باره سید حسن بن سید جعفر کرکي نوشته شده.  ۴

اين (، و حتي در باره نام و لقبش ھم اختالفاتي ھست  اين که او استاد شھید ثاني بوده طبعا به صرف).  بیست صفحه(

در صفحه بیست . توان چنین تعبیري به او نسبت داد نمي)  تراب حسن نام داشته يا بدرالدين حسن ابي که ضیاءالدين 

درست آن ( ٢٢٣ـ  ٢٢١به محافل ص  ، فھرستي از تألیفات سید حسن معرفي شده و به منابع متعدد و از جمله مقدمه

کافي بود نويسنده در ھمان مطلب محافل که برگرفته از اجازه مفصل و مبسوط .  است ھم ارجاع داده شده ) ٢٢۵

در . نمود ، دقت مي کرد و اسامي کتاب ھا را به اين گونه اشتباه ثبت نمي شھید به شیخ حسین بن عبدالصمد است

ّه درست است و در متن کتاب ھم ]العمده الجلیله «:  سن چنین آمده، شرح تألیفات سید ح مقدمه ) ٢٢۵ص (که الجلی

ّه البیضاء، تفسیر االيات الفقھیه[ شده يکبار الجلیه و بار ديگر در ھمان صفحه الجلیله ضبط در » ...، ، کتاب الطھاره ، المحج

و من کتاب الطھاره آن را : سپس مي افزايد.  فقھي است  المحجه تفسیر آيات:  حالي که در عبارت شھید چنین آمده

و اشاره به  ١١۴١ـ  ١١١٢، ص ٢، ج  متن اجازه را بنگريد در رسائل الشھید الثاني. ( که چھل کراسه است در اختیار دارم

ّتَیه  ، ذي النفس الطاھره الزکیه شیخنا االجل االعلم االکمل: (١١١٧سید حسن در ص  لمیه الع ، أفضل المتأخرين في قو

....  ، السید حسن ابن السید جعفر ابن السید فخرالدين ابن السید حسن بن نجم الدين بن االعرج الحسیني و العملیه

اء جمع فیه بین فروع الشريعه و الحديث و التفسیر و لاليات الفقھیه عندنا  فمما صنفه کتاب المحجه ّ البیضاء و الحجه الغر

اسا ّ اين عبارت تبديل به سه عنوان .). ٨۶۵ -  ٨۶۴، ص ٢الشھید، ج  رسائل: و نیز بنگريد» منه کتاب الطھاره اربعون کر

حال خودنوشت شھید ـ تاريخ درگذشت سید   ـ به نقل از شرح  گفتني است که در متن محافل!  کتاب شده است

به نوشته  خطا بوده و بنا) ٨۶۵/ ٢:رسائل الشھید(آمده که برحسب تحقیق استاد رضا مختاري  ٩٣٣حسن سال 

  . درگذشته است ٩٣۶وي در ششم ماه رمضان سال  ١۶٧/ ١:  مرحوم افندي در رياض

  

، نه ھمه آنچه را که  نه تمام منابع را آورده.  ، نه بحث جامعي کرده نه مانع مقدمه نويس ضمن بیان منابع محافل.  ۵

، به عنوان منابع کتاب ياد کرده  اين کتاب آورده ھاي مستقلي را که مؤلف در رساله.  است  ، در شمار منابع محافل آورده

  ماالحقیقه)  مجھول(تر آن که رساله موالنا مقیم کاشي را که شرح حديث  اما خطاي جالب.  خطاست که به روشني
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، صفحه سي  مقدمه: بنگريد! ( ، به عنوان شرح دعاي کمیل معرفي کرده است در مقدمه) ٣۴١ـ ٣٣۵صص (کمیل است 

ّي شگفت).  و ھشت در حالي )  صفحه سي و ھشت(را از منابع مؤلف بر شمرده )  شیخ آقابزرگ(المَقال  تر آن که مصف

آن ھم در ) ٢٧٩، ٢٧۶(، دو جا اسم اين کتاب آمده  در پايان کتاب آمده ھا که  که بر اساس فھرستي از کتاب ھا و رساله

قد الرجال تفرشي را جزو منابع مؤلف محافل ذکر کند، اما به ن نويس آن بوده است تا عنوان  شايد بناي مقدمه.  پاورقي

نکته ديگر آن است که اصطالحات .  شده است  ، اسم کتاب شیخ آقا بزرگ به جاي آن ضبط دلیل مشکالت جاري

کاشي در شرح حديث ماالحقیقه  در حالي که مال مقیم .  عبدالرزاق کاشي ھم جزو منابع مؤلف آمده است  الصوفیه

). ٣٣٧ـ  ٣٣۶ص (اند  پیدا کرده ، چند سطري به نقل از صوفیه حقّه آورده که مصححان آن را در اصطالحات الصوفیه  کمیل

، در )٢١٢ص (مي کند  ، چگونه اين کتاب جزو منابع مؤلف شمرده مي شود؟ بحار که مؤلف از آن نقل در اين صورت

  . شمار منابع ذکر شده نیست

  

  ، از اين که او زمان خود تا زمان تألیف مجالس به مؤلف شده  ، تحت عنوان نقد محافل قدمهضمن اشکاالتي که در م.  ۶

مقدمه (، انتقاد شده و گفته شده است که اين فاصله يک صد و ھشتاد سال است  قاضي را سیصد سال دانسته

دوره صفويه آمده و کتاب او به لحاظ زماني تا اول   مجالس  در حالي که مقصود مؤلف آن است که).  سه سي دو، سي

ّل متن اين نکته را  ٨ـ  ٧دقت در عبارت ص .  ، و اين فاصله قريب سیصد سال است بعد از آن است  يعني محافل متکف

  .آشکار مي کند

  

َه«:  کتاب يک متن عربي را به نقل از تاريخ الخلفاء سیوطي آورده که چندين غلط در آن آمده ١٩در صفحه .  ٧ ن َ به »  س

عزّ «به جاي » للُمعزّ «؛ » ثالثمائة«به جاي ) با تاي گرده آخر(؛ »نةس« ُ گويا اصل آن ]»  يجتري لم«به جاي » يجترْ  لم«؛ »للم

االذان بین االصاله و : بنگريد(،  چنین ضبط شده  کما اين که در تاريخ االسالم ذھبي و النجوم الزاھره(بوده » يجسر لم«

ضبط »  يجتري لم«خوانده شده و براي ھمین » يجتر لم«اما اينجا ) ٣٧٧ـ  ٣٧۶صص ،  شھرستاني  ، سید علي التحريف

و بعدھا عال الرفض و ... «:  ، متن نقل شده توسط نويسنده محافل از سیوطي چنین بوده در ھمان عبارت.[  نشده است

آورده » فار«الخلفاء  مطابق نسخه چاپي تاريخ»  فاش«و مصحح به جاي »  فاش بمصر و الشام و المغرب والمشرق

َي« بـ  ِطبق قاعده بايد به صورت»   علي خیر العمل ّ ذان بحي¤اال أعلن المؤذنون بدمشق في«عبارت .  است لي خیر  ّ ح َ  ع

  . ضبط شود که نشده است»  العمل

  

،  رخي از اغالط، اما ب بي ترديد غلط اماليي در بسیاري از کتب مطبوعه در ايران اعم از تألیف و تصحیح رايج است.  ٨

»  شمس الدين فخري» « شمس الدين خفري«نام  ٢۶در ص . توجھي خاص دارد اغالط خاصي است که نشان از کم

به ويژه که . توان اين ادعا را باور کرد ، اما به سادگي نمي مي توان ادعا کرد که اين يک غلط اماليي است.  است آمده 

عالوه بر اين که مصحح محترم ھم او را نشناخته تا پاورقي بزند و او .  تضبط شده اس»  فخري«اعالم ھم   در فھرست

جمله مربوط به خفري ھم با گذاشته شدن يک نقطه يک ابھام شگفتي پیدا کرده :  اما نکته مھم آن که. را معرفي کند

، نام  در میانه جمله. يدمؤلف بناي آن دارد تا داستاني را در باره خفري و محقق کرکي بگو واقعیت آن است که .  است

و (»  لمولفه«بنابر دو سطر پیش از . شاه اسماعیل مي آيد و مؤلف ھوس مي کند اشعاري از خود در ستايش او بیاورد

ِ دنباله آن اما مصحح که اين نکته را . در باره خفري مي آورد و بعد از آن اشعار و دوباره بايد ادامه مطلب باشد)  اشعار

و اشعار آمده و »  لمولفه«سپس .  گذاشته و تمام کرده است طر اول را پس از نام شاه اسماعیل نقطه ، دو س درنیافته
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ھمین دلیل انسان در شگفت مي ماند که آن دو  به ). ٢٧ـ  ٢۶ص (بعد از اشعار جمله بعدي از نو آغاز شده است 

میان آن دو سطر و جمالت بعد از   يستدر حالي که مي با. سطر پیش از اشعار چه ارتباطي با جمالت بعدي دارد

  .اشعار، پیوندي برقرار مي شد و آن وقت جمله کامال مفھوم بود

  

ّه و الزندقه«نام کتاب ابن حجر ) ٢٧ص (در متن .  ٩ در .  ضبط شده است»  الصواعق المحرقه في الرد علي الرافضی

و بناي مصححان اين کتاب ھمین است که ھر چه (حالي که اگر قرار است مصحح نام دقیق آن را در پاورقي ضبط کند 

بايد يادآور مي شد که نام دقیق کتاب ) را درست مي پندارند در متن مي آوردند و اصل را در پاورقي ضبط مي کنند

  .الصواعق المحرقه في الرد علي اھل البدع و الزندقه:  چنین است

  

، مسأله اي است که  درج تعبیر علیا ولي هللا در اذان«: اند رمودهدر باره شھادت ثالثه مرقوم ف ۴٣در پاورقي صفحه .  ١٠

شايد اين جمله از »  روايي«به قرينه ھمین ]»  يافت[ کذا]در زمان شاه اسماعیل صفوي به تجويز علماي شیعه روايي 

و »  شیعه بوده است اما بايد دانست که اين مسأله از ديرباز مطمح نظر عامه«اند که  و سپس افزوده.[ باشد آقاي مايل

بھتر بود دوستان ما کتاب االذان بین االصاله و .   موجود در کتاب نقض عبدالجلیل استناد شده است ّآن وقت به نص

جھت رواج آن را به زمان شاه  التحريف استاد سید علي شھرستاني را که در مشھد ھم چاپ شده مي ديدند تا بي

تاب نشان داده است که ھرگاه شیعه فرصتي در ھر نقطه يافته آن جمله را در ک استاد در آن . اسماعیل نسبت ندھند

  . ، يک يک شرح داده شده است ھمه آن موارد به قید منبع و سال.  اذان مي آورده است

  

مع .  ، بر کتاب عالم آراي عباسي تکیه کلي داشته و مکرر از آن نقل کرده است گفتیم که مطالب کتاب محافل.  ١١

در بسیاري از موارد به طور کلي گفته شده که اين شرح حال يا .  ، متفاوت صورت گرفته است ارجاع به آن کتاب  االسف

در حالي که اين امکان .  چنان که در بسیاري از موارد سکوت شده است.  ، بر اساسعالم آرا نوشته شده است متن

، تفکیک شود و روشن گردد که دقیقا کجاي اين  بع ديگر آوردهبرگرفته از آن با آنچه مؤلف از منا  وجود داشت تا مطالب

  :  براي مثال.  است مطالب از عالم آرا گرفته شده 

  

ارجاعي » ... بعد از ذکر اين بیان فرموده  و در کتاب عالم آراي عباسي«با اين که مؤلف قید مي کند که  ٨٨مورد ص * 

  . کتاب در پاورقي داده نشده است به اين

  

باز ھم در پاورقي محل آن نقل در » ...در عالم آرا مذکور است که ھر چند«عبارت مؤلف اين است که  ٩٠رد ص مو* 

  . عالم آرا نشان داده نشده است

  

از آخوندھاي معروف مازندران  مال مراد مازندراني «:  در پاورقي در باره مل امراد مازندراني توضیح داده شده ٩۶مورد * 

عالم (در حالي که اصل مطلب متن از عالم آراء گرفته شده . ٧۴۶/  ١،  زندگاني شاه عباس اول... « محسوب بوده است

، ولي مصحح ما، که قاعدتا براي تصحیح اين اثر  و نصرهللا فلسفي ھم از ھمان جا گرفته)  ، چاپ رضواني١٧٩٣/  ٣آرااء، 

  . آن غفلت کرده و جمله سخیف گونه فلسفي را آورده است، از ارجاع به  بايد ھر لحظه عالم آرا را کنار خود مي داشت
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، نکته اي که خود مؤلف ھم اشاره کرده و مصحح ھم در  تقريبا ھمه از عباسنامه است ١٠١ـ  ١٠٠مطالب صفحه * 

اما مطالب داخل متن به کتاب ياد .  توضیح داده است که اين کتاب از کیست و چه کسي آن را چاپ کرده است پاورقي

  . نشده و محل آن ھم مشخص نشده است ه ارجاع داده شد

  

از نقد الرجال تفرشي است ـ از  تماما ـ به جز يک جمله که ) ٢۵۶ـ  ٢۵۵ص (شرح حال عبدالعال فرزند محقق کرکي * 

قي ، اما پاورقي نام اين کتاب ضمن نام منابع ديگري آمده که گويا منبع مطالب ذکر شده در پاور عالم آرا گرفته شده

  . متن از عالم آرا گرفته شده است ، نه به قصد نشان دادن اين که  است

  

ّد المحققین داماد بودم  راقم حروف.  پنجم مباھله است«:  در متن آمده است ٩٢در ص .  ١٢ ، از  روزي در حوزه درس سی

ل مي نمود که شبي از پھلوان محسن عاشقابادي سرکرده تفنگچیان محافظ روضه مقدسه شنیدم که با جناب میر نق

، کرامتي از احوال روضه  نويسنده در محفل درس میرداماد بوده و پھلوان محسن.  حکايت روشن است. »... روغني بي

که در اواخر قرن »  راقم حروف«، چنین انديشیده که چطور ممکن است  مصحح محترم.  بیان کرده است مقدسه 

حضور داشته باشد؟ براي رفع اشکال در پاورقي توضیح داده است که »  قیندر حوزه درس سید المحق«،  دوازدھم بوده

نه اين که راقم حروف خود ! »... برقرار بوده ٩٩٨در اصفھان است که پس از سال ) میرداماد(او   ظاھرا مراد حوزه درس«

است که ايشان در اشکال آن .  اين توضیح براي رفع ھمان ابھام داده شده است.  سر درس میرداماد بوده است

کتاب محافل  ٩٠؛ مبدأش از ص )چاپ افشار ١٠۵٢: عالم آراء(  اند که اين عبارت از عالم آراي عباسي است نیافته

»  انتھي«با کلمه  ٩٣که ارجاع به عالم آرا ندارد ـ و مصحح با زيرکي بايد در مي يافت ـ و منتھايش در ص ) ١٩سطر (

اند و در اين  اند و ارجاع به کتاب عالم آرا نداده بسته م خود را به روي کلمه انتھي تمام شده و مصححان در آنجا ھم چش

  .اند مخمصه گرفتار شده

  

، نخستین کار محقق روشن کردن آن است  عین اين مطلب در شرح حال سید حسین کرکي ھم آمده و طبیعي است

باز ارجاع به آن  ٢٣٢در ص »  انتھي«با وجود کلمه  حتي.  ، از کجاي عالم آرا گرفته شده است که اين چھار پنج صفحه

  . کتاب داده نشده است

  

محل آن معین مي شد، »  انتھي«ھاي نقل شده از منابع ديگر در کتاب که در گذشته با تعبیر  معین کردن متن.  ١٣

اين کار در . اي باشد ه، رساله يا به ھر روي متن تعريف شد ، يک نامه به ويژه اگر متن ياد شده.  است بسیار مھم 

نامچه  صورت صلح«مثال مؤلف . تر مي شود در برخي از موارد، اين مشکل جدي.  تصحیح اين اثر مورد توجه نبوده است

ّل «:  ، مي خوانیم آمده است ١١٩ـ  ١١٧، پس از مقدمات آن که در ص  را آورده»  رومیه با شاه طھماسب ثاني شرط او

ُه محل از محال .... آن که از ممالک ايران ر   کرمانشاه که با ايران بوده به صیغه آرپه ّبه عالوه آن ن ّ لق به احمد پاشا مقر

دست کم اگر قرار نیست بیايد، مصحح . ، خواننده انتظار دارد شرط دوم و شروط بعدي بیايد بعد از اين عبارت» .گردد

ّح بي توجه به . ب بعدي را به سر خط بیاورديا دست کم مطل.  يادآور شود که متن صلح نامه تا ھمین جا آمده اما مصح

ر گردد«اين امور، دنبال ھمان عبارت  ّ به عالوه که مصحح . ».... و نادرشاه در اين سال تسخیر ھرات نموده«آورده » مقر

در کتاب نادر و (از اسناد آن دوره که آقاي نوايي   ھیچ نشان نداده است که اين صلحنامه در متون چاپ شده

در مورد يک صلحنامه ديگر که متن ترکي .  اند، چاپ شده است يا منحصر به فرد است يا ديگران کار کرده)  ازماندگانشب
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و شگفت آن که در ) ٣۵٢ـ  ٣۴۵(داده  ، مصحح آن را به پايان کتاب انتقال  و فارسي آن ضمن شرح حال شاه صفي بوده

اشاره  ٩٨، گرچه در ھمان ص  بوط به زمان شاه صفي است ندادهمقدمه آن ھیچ توضیحي در اين باره که اين متن مر

  . قرار داده بوده است در حالي که مطمئنا مؤلف به يک دلیلي آن را در شرح حال شاه صفي .  به اين مطلب کرده است

  

علي نقي ، وي را با شیخ  ، مصحح اي که مؤلف او را به عنوان شاعر آورده ، شیخ علي نقي کمره در شرح حال.  ١۴

؛ در حالي که سال ھاي زندگي آن دو کامال روشنگر  در آمیخته است) ١٠۶٠م (، فقیه و قاضي و شیخ االسالم  اي کمره

اي به کوشش ابوالقاسم سري در میراث  ديوان شعر کمره. آن است که اينھا دو نفرند و ربطي به يکديگر ندارند

اما شگفت آن است که اصال مصحح ارجمند به تواريخي .  ته استاز آن خبر نداش  اسالمي ايران چاپ شده که مصحح

زاده شد، نزد شیخ بھايي و ديگر  ٩۵٣در «اي نوشته است که  درباره اين کمره. که ذکر مي کند و لوازم آن توجه ندارد

اگردي ، ش است ١٠٣٠روشن نیست چگونه کسي با اين تاريخ تولد نزد شیخ بھايي که متوفاي . »معاصران تلمذ کرد

 فقیه  ِ اي است و قصه شاگردي مربوط به کمره ١٠٣٠اي شاعر سال  ؟ گفتني است که تاريخ درگذشت کمره کرده است

  . و قاضي است نه اين شخص

  

مثال درباره میر عماد حسني که به دستور . ھا ديده مي شود ، به طور مکرر در پاورقي افاضات کلي و بدون تحقیق.  ١۵

) ١٠٢۴مقتول (در باره مذھب میر عماد حسني «:  رم تسنن کشته شد، چنین گفته شده استعباس اول به ج شاه 

ھاي مربوط به او آشکار  يعني از رقعه]![ آنچه مسلّم مي نمايد. کاتب مشھور عصر صفوي اختالف نظر ديده مي شود

از اين قبیل افاضات يکي ) ١٧٣ص . (» ، اما نه با پسندھاي رايج و شناخته عصر صفوي مي گردد، او شیعه بوده است

مآب میرزا محمد ابراھیم  غفران«مؤلف در متن از قول .  ھم در باره نسبت حديقه الشیعه به مال احمد اردبیلي است

اما مصحح در پاورقي .  نقل کرده که حديقه از اردبیلي نیست» زمان بود  قزويني که از جمله مشاھیر علما و مجتھدان

؟ در پاورقي در باره اين که اين  معاصر چه کسي]بعضي از معاصران مانند محمد ابراھیم قزويني با آن که : مي نويسد

با اين ھمه نسبت آن به ... اند محقق اردبیلي ترديد کرده در نسبت حديقه به . [اند ، ھیچ مطلبي ننوشته شخص کیست

در حالي که . اثبات اين نسبت نیامده است  ايبه دنبال آن ھیچ ارجاعي بر. » احمد اردبیلي در خور شک و ترديد نیست

گفتني است در ص . به مقاله آقاي تدين در مجله معارف که از اساس در اين نسبت ترديد دارد، ارجاع داده شده است

، در حالي که  شده نکرده ، اصال اشاره به ترديدھايي که در اين نامه  ھم با اشاره به نامه اردبیلي به شاه عباس ٢١٢

اند و به آن اشاره  دين مقاله و مطلب در اين باره ضمن منشورات کنگره اردبیلي که مصححان ھم از آن با خبر بودهچن

قید شده با آن که شاه  ٩٩٢ اردبیلي سال  ِ درگذشت ِ، تاريخ شگفت آن که در متن محافل.  اند، انتشار يافته است کرده

  . به سلطنت رسیده است ٩٩۶عباس سال 

  

، شرح حال او را   محقق کرکي برسد، دست کم سه بار، در سه نقطه از کتاب ِحان پیش از آن که نوبت مدخلمصح.  ١۶

، پاورقي شماره چھار به شرح محقق اختصاص  ، در صفحه بیست نخستین بار ھنگام نوشتن مقدمه. اند در پاورقي آورده

به دعوت شاه طھماسب «اند که محقق  نجا نوشتهشگفت آن که در آ.  داده شده و مصادر شرح حال او قید شده است

ّل است که وي زمان شاه اسماعیل ھم در ايران . »به ايران آمد و به نشر معارف شیعي اھتمام کرد در حالي که مسج

  :  ، به اين مطلب تصريح شده است آورده ٢۵٣در ص   ؛ از جمله در شعري که مؤلف محافل بوده است
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   پناه اسماعیل ْشاه عالم

  

   ھادي خلق شاه اسماعیل

  

  شیخ االسالم را به خود طلبید

  

  بھر تمییز نیک و بد طلبید

  

  

  

  

  

، يک پاورقي به وي   نام کرکي ِ به مناسبت آمدن ۴٩بار دوم در ص »  ، محقق کرکي است مقصود از شیخ االسالم«

.  ، افزوده شده است با آن پاورقي اول، در قیاس  اختصاص يافته و برخي از آثارش قید شده و بر تعداد منابع شرح حال

اين در .  باز يک پاورقي به وي اختصاص داده شده که اين بار عین پاورقي اول است و تکرار آن ٢٢۴مرتبه سوم در ص 

اي  ھا اگر ھم مطلب تازه  خاصي را به کرکي اختصاص داده و بايد گفت ھمه آن پاورقي ِ، مدخل مؤلف حالي است که 

  .مي آمد) ٢۵٢ص (ت ذيل مدخل خود کرکي داشت مي بايس

  

و در حیني که شھید ثاني ـ علیه الرحمه «، گويد  مؤلف در بیان سن شیخ حسن فرزند شھید ثاني و صاحب معالم.  ١٧

[ ٩۵٩]چھار ساله بوده و در نھصد و پنجاه و نه   ـ به غرفات جنان انتقال و شربت شھادت چشیدند، جناب شیخ حسن

شھید شد و در اين سال بر  ٩۶۵قت مصححان ايجاب مي کرد که يادآوري کنند که شھید در سال د. »متولدگرديد

اين نکته از آن بابت عرض شد که اگر .  تولد شیخ حسن نه چھار ساله که شش ساله بوده است  حسب آن سال

مگر آن که از اول شرط کند که ، کمترين مطالبي است که بايد يادآور شد؛  مصحح بناي پاورقي زدن دارد، اين قبیل نکات

  .قصد زدن پاورقي و اصالح متن و نقد مؤلف و غیره را ندارد

  

، مؤلف بخشي از  داماد محقق کرکي و پدر سید حسین کرکي) ٢٢۴ص (در شرح حال میر حسن بن سید جعفر .  ١٨

ز بدرالدين حسن ياد کرده اجازه شھید ثاني را به شاگردش شیخ حسین بن عبدالصمد ـ پدر شیخ بھايي ـ آورده و ا

اين قطعا بايد مقصود شیخ » ... فرموده که  شیخ حسن  و شیخ شھید ثاني در اجازه«: در بخشي از آن گويد.  است

، مصحح بايست در مي يافت که بحث از اجازه شھید به شیخ حسین بن  چنین بوده  حتي اگر نسخه. حسین باشد

ھمانجا به نقل از .  ھاي مختلف ياد کرده است ن کتاب از آن اجازه به مناسبتعبدالصمد است که چندين بار مؤلف در اي

ّه في االصول الفقھیه ياد شده اما چند سطر پايین امل االمل شیخ حر، از کتاب سید حسن با نام  تر از آن  العمده الجلی

در «:  حال سید حسن آمده است ، در شرح ايضا در متن محافل). ٢٢۵ص (ياد شده است   کتاب با عنوان عمده الجلیله

، فضالي ديندار و علماي اجتھاد شعار مثل شیخ  مدت اقامت سید مزبور در کرک نوح مشغول تحصیل علوم بوده

ّذ مي)  ره(  بھاءالدين شھید ثاني عبارت که ناقص مي نمايد و بايد . »فرمودند و غیره در خدمت او جمیع علوم را تلم
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؟ شھید که به زين  چه مفھومي دارد؟ مقصود از بھاءالدين کیست»  ثل بھاءالدين شھید ثانيم«نسخه را ديد، اما تعبیر 

  . براي اين مطلب ھیچ توضیحي داده نشده است.  الدين ملقب است

  

ضبط  ٩۴٠، ھمان طور که اشاره شد، تاريخ درگذشت او را  مصحح در چندين مورد که شرح حال کرکي را آورده.  ١٩

در سنه نھصد و «در مدخل مربوط به کرکي نوشته است  ٢۵۴در ص   ؛ اما وقتي مؤلف محافل تکرده که درست اس

و  ٩٣٧کمترين اشاره نکرده است که چطور اين دو تاريخ يعني »  سي و ھفت در آن مکان فیض بنیان متوفّي گرديده

  ؟ با يکديگر سازگاراست ٩۴٠

  

و شیخ شھید ثاني قبل از آن که به خدمت آن «:  کرده است که، اشاره به شھید ثاني  مؤلف در شرح حال کرکي.  ٢٠

، چند فردي مرقوم مي  بزرگوار ـ يعني کرکي ـ برسد، در اظھار شوق و عزم به صحبت فايض البرکت او قصیده فرموده

َتھا الغوايل ّمعاقره االوطان ذُل:   الشھید الثاني َ مِن: گردد ن َ ّما ان قار اين که :  باره بايد گفت در اين. »  و باطل ـ و السی

، اين که اين شعر از شیخ زين  شھید ثاني نزد کرکي رفته و تحصیل کرده باشد، اشتباه شخص مؤلف است و بدتر از آن

البته ھمه اينھا مورد غفلت .  است) ۵٨٠/  ١( الدين علي بن محمد طائي است و منبع اصلي آن مجالس المؤمنین

در حالي که از حواشي متعدده کتاب به دست مي آيد که مصححان ھمزمان مشغول ،  مصححان اين کتاب قرار گرفته

اساسا نه شھید ثاني شاگرد .  کار آن تمام ھم شده است تصحیح مجالس ھستند و گاه چنان تصوير مي کنند که 

ن شعر متعلق به کرکي بوده ـ بلکه شاگرد علي بن عبدالعال میسي بوده ـ و نه شعري درباره کرکي گفته و نه اصال اي

  . اوست

  

،  مؤلف«:  ، در پاورقي آمده است پس از خاتمه شرح حال کرکي که آخرين مطالب آن فھرست تألیفات ايشان است.  ٢١

، اشتباه  ، شھید ثاني آمده اين را که به جاي محقق کرکي» ...را به فارسي ثبت کرده و  اسامي کتب شھید ثاني

  .، مربوط به اوست نه شھید است و اسامي کتاب ھا، ھم در متن و ھم پاورقي ؛ زيرا بحث از کرکي آشکاري است

  

، اما شگفت آن  ، شرح حال شیخ علي منشار را با توجه به آنچه اسکندربیک در عالم آرا نوشته آورده است مؤلف.  ٢٢

ن اشاره به اين که او مصححین ھم در پاورقي ضم.  ياد کرده است ٩٣٣، سال درگذشت شیخ علي را سال  که در پايان

ّل مقام شیخ االسالمي اصفھان را داشت بھايي است نوشته  پدر زن شیخ پرسش !  اند که وي در زمان شاه عباس او

باشد؟ فرضا اين را درست ) ١٠٣٠م (، چطور مي تواند پدر زن شیخ بھايي  درگذشته ٩٣٣، کسي که در سال  اينجاست

، شیخ االسالم  بوده ١٠٣٨تا  ٩٩۶ر زمان شاه عباس اول که سلطنتش از مي تواند د ، چطور چنین شخصي بدانیم

تاريخ درگذشت ابن ترکه ھم در ص :  بیفزايیم.  است ٩٨۴شیخ علي منشار   اصفھان باشد؟ گويا سال درست درگذشت

اند،  نوشته ٨٣۶و  ٨٣۵، ٨٣٠چون تاريخ درگذشت وي را . »اتفاق افتاد ٨٣و فوت او در سنه «:  با اين عبارت آمده ٢۶۴

  چه معنايي دارد؟ ٨٣عدد 

  

، ندارد با اين که چنین  ، از کتاب عالم آرا گرفته شده اي به اين که متن شرح حال در شرح حال میرداماد، اشاره.  ٢٣

 ، چه کالن به میرکالن مشھور بوده[  به]در عالم آرا ذکر نموده که «:  تر، اين که مؤلف نوشته است از آن جالب.  است

در اين قبیل موارد الزم بود، ارجاع اين ). ٢٨۵ـ  ٢٨۴ص (»  مازندران و فرس قديم به معني بزرگ است  اصطالح اھل
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، چنین )چاپ ايرج افشار(بر اساس نام میرداماد در فھرست اعالم عالم آرا . مطلب به عالم آرا در پاورقي مي آمد

  . کتاب نیافتم میرکالن باشد در آن مطلبي را که شھرت میرداماد به 

  

، مانند آن چه در اين مقاله ضمن عنوان نثر  ، در وقت معرفي افراد به نام کتاب ھايشان ، مصححان به طور معمول.  ٢۴

اما اين قاعده را در تمام کتاب مراعات . ، نام کتاب ھا را با قلم ايرانیک مي آورند ، در باره مرحوم مجلسي گذشت کتاب

يا در شرح حال ) ٢٩۶ص (تعريف شھید ثاني که مؤلف از نام کتاب ھاي وي استفاده کرده است  اند، از جمله در نکرده

و ديوان شعرش ياد شده است ھمین طور در   که از کتاب ھايش چون ابواب الجنان) ٢٨٨ص (قزويني   میر محمد رفیع

در نثر ... ، و اشیه شفا، منشآت، ح خوانساري که نام تعدادي از کتاب ھايش مانند شرح دروس  شرح حال آقا حسین

  ).٢١٣(اش را رعايت نکرده است  قاعده ستايشي مؤلف آمده اما مصحح 

  

ّ است«، گويد که  مؤلف در شرح حال موالنا محمد طاھر قمي.  ٢۵ ّ صوفیه بسیار مصر ، چنانچه مجملي از آن در  در رد

) ٢١۶ص . (»وحه القدسي مذکور و مسطور گرديداحوال خیر مآل فاضل متقي موالنا محمد تقي مجلسي ـ طیب هللا ر

، شرح حالي از مال محمد تقي در دست نیست و کمترين کار مصححان آن بود که اين نکته را در پاورقي  اما در اين کتاب

  .گوشزد میکردند

  

، و  نقل کرده[ید بغیة المريد في الکشف عن احوال الشیخ زين الدين الشھ]ابن عودي   مؤلف مطالبي از کتاب تاريخ.  ٢۶

اند که آنچه از  ، در نیافته ، ولي باز به دلیل سروکار نداشتن با متون اين دوره در پاورقي آن اثر را معرفي کرده  مصححان

به نظر مي رسد، اين .  ، نواده شھید ثاني آمده است است که در کتاب الدر المنثور شیخ علي اين متن مانده ھمان 

، آگاھي ) هللا مرعشي کتابخانه آية(اکنون بیش از بیست سال از انتشارش مي گذرد   ر آن کتاب که، از انتشا بزرگواران

جلد دوم . اند به آن اشاره نکرده ٣٠٢نواده شھید و مؤلف اين اثر ھم در ص   اند، زيرا ضمن شرح حال شیخ علي نداشته

  . ادآور شده استھم آن را ي  محافل  الدر المنثور در اختیار شیخ حر بوده و صاحب

  

ّه وهللا«تاريخ وفات شیخ را اھل کمال «:  در ذيل شرح حال شھید ثاني آمده است.  ٢٧  ٩۶۶که سال »  الجنة مستقر

) کذا( ٩٩۶:  اصل: اند اند و در پاورقي نوشته را نوشته ٩۶۵، سال ٩۶۶مصححان در متن به جاي . »اند باشد، يافته بوده 

، اگر چیزي از متن غلط  ، باز ھم تکرار مي کنیم از اين خطاي اماليي که بگذريم. بنويسند ٩۶۶اند  خواسته که البد مي

آشکار باشد، شايد بتوان توجیھي براي آوردن آن در پاورقي درست کرد، اما وقتي ماده تاريخ آمده و مؤلف ھم مانند 

بر اساس تحقیقات آقاي مختاري در  را تاريخ وفات مي دانسته ـ گرچه سال درست ٩۶۶ برخي ديگر از مورخان سال 

دست کم مصحح بايد زحمت . است ـ دلیلي ندارد که عبارت متن عوض شود ٩۶۵مقدمه منیة المريد ھمان سال 

  . را مي نوشت ٩۶۶به  ٩۶۵يا در پاورقي دلیل تبديل . محاسبه اين ماده تاريخ را به خود مي داد

  

ّع مرجع دانشمند و کتابشناس و کالمي «:  تآمده اس  در پاورقي در باره احقاق الحق.  ٢٨ احقاق الحق با تعلیقات ممت

ِ آن در قم به  ٣٠هللا علیه تصحیح و تحقیق شده و تاکنون  معاصرحضرت آيت هللا العظمي مرعشي نجفي رحمة مجلّد

،  پ شدهآنچه از کتاب احقاق چا. » ولي ھنوز تمامي کتاب عرضه نشده است[ مجلد ٣۶در حال حاضر ]چاپ رسیده 

نخست از اين سي مجلد است و ساير مجلدات حواشي و توضیحاتي است که مرحوم مرعشي با  تنھا در مجلدات 
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٣١ 
 

اين وضعیت تاکنون که جلد سي و شش چاپ شده ھمچنان . اند کمک جمعي ديگر در شرح و توضیح آن فراھم آورده

  .»ادامه دارد

  

قبیل موارد نیازمند آن است تا  اين . » خلف ارجمند سید شريف است«در باره پدر قاضي نورهللا آمده ) ٣٠۴ص (در متن 

ھاي مربوط  چند مورد تاريخ  ، مؤلف محافل شرح حال ھم  در اين. است قید کند»  محمد شريف«مصحح اسم کامل را که 

اند در متن  دانسته، نوشته مؤلف را به پاورقي برده و آنچه را که درست مي  مصححان به قاضي را اشتباه ثبت کرده که 

ھاي مؤلف به آن  گرچه در مقدمه کتاب ضمن برشمردن برخي از خبط. (توضیحي بدھند  اند؛ بدون آن که در اين باره آورده

، در سراسر متن و  با شگفتي. در حالي که در اينجا بايد اين توضیح مي آمد[) صفحه سي و يک]اند؛  اشاره کرده

  . است ضبط نشده است ١٠١٩شھادت ايشان که سال  ، سال  قاضي ، در مدخل مربوط به حواشي کتاب

  

  مايل ھروي که تصحیح[  نجیب]در پايان از جناب استاد «:  آمده است) صفحه چھل و دو(در انتھاي مقدمه کتاب .  ٢٩

ند، تقدير و سپاس کتاب بر عھده ايشان بود و مقداري از کار را انجام داده بودند، ولي مجال تکمیل و اتمام آن را نیافت

، مي بايست دست کم نام وي روي  به نظر مي رسد اگر آقاي مايل ھروي سھمي در اين کتاب داشته. » داريم فراوان 

، به گونه اي مشخص مي شد که  ، دست کم بايد تعلیقاتي که متعلق به وي بوده اکنون که نیامده. جلد کتاب مي آمد

اي به آنھا نشده و در  یقاتي از وي در اين کتاب باقي مانده اما ھیچ اشارهبه نظرمي رسد تعل.  از آن ايشان است

در باره تعبیرات «:  که آمده است ٣٠۵، از جمله در پاورقي ص  مواردي مع االسف دم خروس ھم آشکار شده است

]  ١٣٧٧اي اسالمي ، چاپ بنیاد پژوھش ھ(، بھشتي ھروي   من در نورالمشرقین ِتعلیقات: و بنگريد.... ايرانیان مھاجر

،  آينه پژوھش[  به قلم مايل ھروي(]با کاروان ھند، از کاروان ھند   و نیز مقاله.[)  اين کتاب تصحیح آقاي مايل ھروي است

، چطور در پاورقي آمده است که به  جلد نیست  در صورتي که نام آقاي ھروي روي. » ، شماره چھارم سال سوم

ھاي ديگر ھم مي توان حدس زد که متعلق به آقاي مايل   نگارش برخي از پاورقي ِاز سبک مراجعه کنید؟»  تعلیقات من«

به کار مي برد در »  رواج«را به جاي »  روايي«با اشاره به اين که مايل  ٣١۴ص  ٢مثال پاورقي شماره .  ھروي است

البته عبارت بعدي را . » ايم سخن گفته... . ما در زمینه آثار قاضي و نشر و روايي آن ھا در ايران و شرق ايران«عبارت 

نیز مايل »  اند که گويي کسي جز مايل نوشته و به نوشته آقاي مايل ارجاع داده است مصححان ـ ظاھرا ـ عوض کرده

از رساله مذکور «:  ھم بايد از مايل باشد که به مقاله وي ارجاع داده شده ٣۴١پاورقي ص . »... ، پیش از اين ھروي

بايد پرسید اين » . اثر تشیع در تصوف شرق جھان اسالم از نگارنده: ، بنگريد يي در شبه قاره ھند موجود استھا نسخه

  ؟ کیست  نگارنده

  

، از جامي سخن به میان آمده و مؤلف اشاره به قصیده معروف جامي در باره امام  ضمن شرح حال قاضي نورهللا.  ٣٠

ت«:  ا با ھمین اعرابي که ثبت مي کنیم آورده استمصحح اين مصرع ر.  کرده است)  ع( علي  ْ َح ب ْ َة َأص ن ْ   َ زائرا لک يا شِح

َف َج انگیز است و مشابھش براي بسیاري از  غرض ثبت موارد غلط اعراب نبود، اما اين مورد، تأسف). ٣١٠ ص(»  الن

  .تحقیق مثل نويسنده اين سطور رخ مي دھد  محققان يا مدعیان

  

شرح حال سید احمد بن سید زين العابدين علوي عاملي را آورده و از او آنچه مي دانسته تنھا  ٣٣٣مؤلف در ص .  ٣١

اي از میرداماد در باره او ديده و  وي اجازه). ١٠٣٠م (است و شیخ بھايي ) ١٠۴٠م (بوده که از تالمذه میرداماد  اين 
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٣٢ 
 

داماد او و از نويسندگان برجسته آثار کالمي و آگاھیم که اين شخص پسر خاله میرداماد و .  نوشته اي از شیخ بھايي

:  ، آنچه مھم است مطلبي است که در پاورقي در باره او آمده است اينھا مھم نیست.  شارح افکار میرداماد است

مي زيسته و در زمان شیخ حر عاملي در طوس درس مي گفته است .  ھـ ق ١٠سده   صاحب ترجمه در نیمه نخست«

نويسنده اين سخن نتوانسته است تشخیص بدھد، آيا کسي که در نیمه نخست ! » رگذشته استو گويا ھمان جا د

  در طوس درس بگويد؟) ١١٠۴م (زندگي مي کند، مي تواند در زمان شیخ حرعاملي  ١٠قرن 

  

ي ھا تدارک ديده شده که کار ارزشمند ، فھرست نام کتاب ھا و رساله ، از سوي مصححان  محافل ِبراي کتاب.  ٣٢

ھاي داخل متن از حواشي تفکیک شود تا روشن  ھا، بايد اسامي کتاب ھا و رساله اما اوال در اين قبیل فھرست.  است

، اشکال اين فھرست آن  به عالوه.  ھا و از مصححان است مؤلف و چه مقدار مربوط به پاورقي  شود چه مقدار مربوط به

، مي بايست نام الصواعق المحرقه و الصوارم  آمده و براي نمونه و الم به حساب ، الف  است که در ترتیب الفبايي

  .» ص«حرف  جستجو کرد نه »  الف«المھرقه را در حرف 

  

* . * . *  

  

نیز بايد ضمن عذرخواھي از تسويد بي . نکات ريزتر فراواني بود که از ذکر آن ھا صرف نظر شد:  در خاتمه بايد عرض کنم

، به دلیل تالش فراوانشان در آماده کردن اين اثر گرانبھا ـ که  محقق و مصحح کتاب محافل ، از دوستان دلیل اين اوراق

دست کم بنده ده ھا بار سراغش را از استاد ارجمند جناب حجت االسالم و المسلمین الھي خراساني گرفته بودم ـ 

مھم آن است که . توان عیوب را کم کرد ھايي وجود دارد که مي ، اما راه عیب نیست ھیچ کاري بي .  دست مريزاد بگويم

کارھاي امروز ما بايد تفاوت آشکاري با کارھاي بیست سال پیش ما داشته باشد؛ در غیر اين صورت بسي مغبون 

  دخواھیم بو

  

  

 


