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 اثر قاضي شھید بھلول بھجت افندي 

 )ق 1350و شھید به دست کمونیستھا در سال  288متولد (
  
  

 درآمد
ھـاي ايـران و روس بخشـي از  قفقازيه جنوبي که در منابع تاريخي اران نامیده شده است تا پیش از جنگ

یده مي ھوري آذربايجـان نام بود و آنچـه امـروز جم مرو ايـران بـه حسـاب  قلمرو ايران  سمتي از قل شـود ق
سامان زادگـاه  اين خطه در فرھنـگ و تمــدن اسـالمي ايـران جايگـاه ويـژه. آمد مي اي دارد شـھرھاي ايـن 

ين منطقـه تـداوم داشـت بـا . شعرا، ادبا و علماي بسیاري بوده است فرھنگ اصیل اسـالمي ايرانـي در ا
ــزاري و بعــد از آن اتحــاد جمــاھیر شــوروي تالش سیاســت ھــاي  ھاي ضداســالمي و ضــدايراني روســیه ت

ين رويارويـي  فت در ا صورت گر يران  بسیاري براي قطع رشته عاليق ديني و مذھبي اين مردم شیعه با ا
 .علما آگاه و ھوشیار شیعه اين سامان در نوک پیکان حمله قرار داشتند

قاز علمـاي بسـیاري بـه شـھادت رسـید،  ني قف سالمي و ايرا در دوران تسلط کمونیسـم بـر شـھرھاي ا
يد، کتاب سوزانده شـد  ھاي اسـالمي، کتاب مدارس اسالمي تعطیل گرد یه  ھـاي مـذھبي و نوحـه و مرث

ھاي بحران فعلي قرابـاغ و تسـلط ارامنـه  ترکیب جمعیتي اين منطقه به نفع ارامنه تغییر داده شد و ريشه
 .بر آن از آن موقع پديدار گشت

گه شھر زن زور  يکي از اين علماي شھید قفقاز شخصي به نام بھلول بھجت افندي است که قاضي شرع 
يک . بوده و در دوران اختناق استالیني به شھادت رسیده است به معرفـي مختصـر مؤلـف  ين مقالـه  در ا

 .پردازيم کتاب ارزشمند وي مي
 
 

  
  

 شرح حال مؤلف
  

في ھـم  العظمي شھاب هللا  از نکات جالب در مورد قاضي بھلول افندي آن است که آيت الدين مرعشي نج
اي  ھجري قمري در مقدمـه 1362با وي سابقه آشنايي و دوستي داشته است بر ھمین اساس در سال 

شته  اطالعات ذي] 1[نوشته›› )ص(آل محمد‹‹که بر کتاب تاريخ  حال مؤلـف ارايـه داده نو قیمتي از شـرح 
 :است

سعادت‹‹  مد، متخلـص بـه  ضي مح ندي، فرزنـد قا سلسـله … قاضي محمد، مشھور به بھلول بھجت اف
 ]2[››.شود چنان که خود گفته به ابوايوب انصاري صحابي مشھور منتھي مي نسبت مؤلف ھم

 :هللا مرعشي نجفي چنین است اساتید و مشايخ قاضي بھلول به روايت آيت
ضي محمـد سـعادت و شـیخ ‹‹ پدرش قا مؤلف در علوم عقلیه و نقلیه و عرفان بارع بـود و علـم فقـه را از 

ضي زوري فرا گرفت و علوم عقلیه را از شیخ محمد شیخ الدين زنگه منتجب مد قا زاده  االسالم و شـیخ مح
مال سـراج. بیاموخت الدين نقشـبندي را پسـنديد و بـر طريقـت او رفـت و ھـم از پـدرش  در عرفان مشـرب 

االسالم اسالمبول، اجازه روايت دريافت کرد و  قاضي محمد سعادت و سیدابوالھدي صیادي رفاعي و شیخ
ّه و ساير کتب اخبار را به اجازت ايشان نقل مي  ››…نمود صِحاح ست

سفرھا بـا آيـت شت در ايـن  ھم دا هللا  قاضي بھلـول سـفرھايي بـه کشـورھاي ھمجـوار از جملــه ايـران 
 :دھد ھايي نموده است وي توضیح مي مرعشي نجفي ھم مالقات

و حقیر را با مؤلف چندين بار اتفاق مالقات دست داد و در سفري که به ايران نمود چندين بار در تبريـز و ‹‹ 

اثر قاضي شھید بھلول بھجت افندي) ص( در باره تاريخ آل محمد
 رحیم نیکبخت 
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نا بـود و از حقیــر  ھمدان او را بديدم و الحق مردي مبرز بود و در فنون بارع و در مناظرات مذھبي بسیار توا
اجازت نقل کتب اخبار شیعه را درخواست کرد و او را اجازت دادم و حقیر از او اجازت مفصلي راجع به نقـل 

 ››.کتب اخبار نبويه ايشان دريافت نمودم
قت  ته طري مذھب حنفـي را تـرک گف بوده اسـت و آخراالمـر  تاريخ آل محمـد حنفـي  مذھب مؤلف کتــاب 

که بـه شـخ بھاءالديـن . شافعي را برگزيده بود در طريقت و عرفـان ھـم بـه سلسـله نقشـبنديه پیوسـت 
 .شود نقشبند منتھي مي

سیاري داشـته اسـت کــه  بنابر روايت آيت لول بھجـت تألیفـات ب في قاضـي بھ هللا العظمـي مرعشـي نج
 .ھا چاپ شده و چه مقدار چاپ نشده است دانیم چه مقدار از آن نمي

صلي‹‹ از جمله آثار او  که مي ھمین کتاب تاريخ آل محمد ـ  فت مايـه شـھرتش  هللا علیـه و آلـه ــ  تـوان گ
 :آثار ديگر او عبارتند از. نوشته است›› نظیر و بسیار منصفانه ھمین کتاب گرديد و الحق کتابي کم

يا يوزگون در وقايع صفین، ديگر آثار وي رساله در ارث و ) صدروز(يوم  شرح عقايد عمر نسفي و ديگر مئه‹‹ 
بود و مؤلف تـاريخ زندگانـي ) ع(طالب ابي بن ارشاد حمزوي و حجربن عدي که از اصحاب امیرالمؤمنین علي

قود در  شیه بـر تفسـیر بیضـاوي و کتـاب الـودود و الن گر حا ست و دي ظم نمـوده ا و کیفیت شـھادت او را ن
مه قضــیه سـوزاندن درب خانـه صـديقه  مناظرات مذھبي، ديگر رساله در نام ھاي کساني که از علماي عا

ثار * اند طاھره را متعرض شده پا و ديگـر آ سح  ساله در لـزوم م و رساله در شرايط طريقت نقشـبندي و ر
ــابي در شــرح مســلک دموکراســي و اعتــدالي و ســاير  ــد و کت آذربايجــان و رســاله در اعــراب کلمــه توحی

 ››.مسالک
دوران حیات قاضي بھلول بھجت افندي مقارن با روزھاي پرآشوب قفقاز انقالب بلشويکي و تشکیل اتحـاد 
جماھیر شوروي سوسیالیستي و نظام مارکسیستي در آن نواحي بود که مخالفت شـديدي بـا اسـالم و 
عقايد مذھبي مردم به ويژه علماي اسالمي داشت به روايتي قاضي بھلول ھم از جملـه علمـايي اسـت 

ھجـري قمـري  1350ھاي اسالمي در قفقاز در عصر استالین به سال  رکتکه در دوران سرکوبي شديد ح
 :قاضي بھلول. ھا به شھادت رسیده است به دست کمونیست

منظر داشت  رويي بود و قامتي زيبا و خوش خوي و گشاده دامن و دلیر، خوش بسیار مرد بلند طبع و پاک‹‹ 
بنابر نقل بعضي از ثقات از دنیا رفت و چنین گويند کـه او را بـه  1350بیان و تنومند بود؛ و در سال  و شیرين

جاي  اند از وي سه پسر و يک دختر به نام بھاءالدين و عبدهللا و علي جمال قتل رسانیده الدين و فاطمه بر 
 *››…ماند

در تألیف اين اثر که . کرد رغم آن که سني مذھب بود عاليق شیعي خود را مخفي نمي قاضي بھلول علي
 .خود کتاب مھمي است با ادله تاريخي و عقلي به اثبات حق اھل بیت عصمت و طھارت پرداخته است

  
 يا تشريح و محاکمه) ص(تاريخ آل محمد

چاپ رسـید 1341اين کتاب براي نخستین بار در سال  شکل جـالبي بـه  به  متـن . ھجري قمري در تبريـز 
یم  ھدي اديـب تبريـزي در ن اصلي کتاب به ترکي آذري در نیم صفحه باال و ترجمه فارسي به قلـم مـیرزا م

تاب پـس از ايـن تـاريخ بـا مقدمـه . صفحه پائین چاپ شده است مه فارسـي ايـن ک الزم به ذکر است ترج
 .*هللا سیدمحمود طالقاني بارھا به چاپ رسید آيت
 :اي که بر اين کتاب نگاشته در مورد اھمیت اين کتاب نوشته است هللا سیدمحمود طالقاني در مقدمه آيت
ھمین کتاب است که دانشمند بزرگ تـرک، بـراي خـدمت بـه ››سرزمین ترک‹‹از افق ديگر اسالمي … ‹‹ 

خود در  با روش محکـم و متیـن  موده و  بذل ن جامعه اسالمي و برکندن ريشه نفاق، به جھــان مسـلمین 
گان الھي ـ محاکمه کرده و به اين نتیجه رسیده کـه نقطـه و مـاده اختــالف و  تاريخ ائمه شیعه ـ اين گزيده

تشتت که در اثر آن بغض و کینه و در اثر آن ضعف و زبوني پیش آمده اغماض از مقام ائمه شـیعه اسـت و 
عصبیت رسیدگي گردد و  چنین رأي داده که از ھمین جا بايد چاره شود و ھمین مورد بايد با نظر پاک و بي

چون اين دانشمند داراي روح قضايي بوده با رأيي پاک به سبک قضايي در اين مورد حیاتي، قضاوت حق و 
 .››…اند؛ از ھمین جھت بسیار مورد توجه سران و دانشمندان گرديد عادالنه نموده

 :اند که چنین متذکر شده هللا طالقاني مبارز نستوه ھم آيت
سنده›› السـالم محاکمـه در تـاريخ آل محمـد علیھم‹‹اينک چون اين کتاب ‹‹ اش برجسـته و  شخصـیت نوي

گفتارش حجت و نیتش پاک بوده و نسخه اين کتاب کمیاب است به عالوه ترکي آن با ترجمه فارسي کـه 
جا  به قلم آقاي مھدي اديب است ـ که معلوم است ھیچ منظوري جز خدمت به حقیقت نداشته اند ـ يـک 

 *››.طبع شده براي کمک به ھمان مقصود و ھدف مستقالً به چاپ آن اقدام شده
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مورد . پردازد قاضي بھلول در يک مقدمه مفصل نخست به نقد و بررسي تواريخ موجود مي او از اين که در 
یف ) ص(ھايي تألیف شد، ولـي در مـورد آل پیـامبر آل سلجوق، آل بويه و آل عثمان کتاب کتـابي چنیـن تأل

صاحبان حـديث از  کند و سیري در تاريخ نشده اظھار تأسف مي نگاري اسالمي با گريز به عملکـرد برخـي 
 :گويد غايت و ھدف او از تحرير اين کتاب اين است که تحريف تاريخ اسالمي مي

شیعي و سـني، جماعــت شـیعي ) ص(امت مرحومه محمدي… ‹‹ ً به دو فرقه مھمه انقسام يافته،  حالیا
یر  ھا به جانب تفريط رفته دار ولي سني به تاريخ آل محمد عالقه اند در حالي که مابین برادران اسـالمي غ

از ھمین ماده سببي ديگر به اختالف و افتراق پیدا نیست بنده در میـان ھـر دو بـرادر عزيـز و گرامـي خـود 
کشـم تـا بـا ادراک ايـن کـه  ايستاده دست به ھر دو دراز نموده ايشان را به يک نقطـه تالقـي و اتحـاد مي

گونه سببي به افتراق و اختالف موجود نیست اتحاد کرده و اگر اتفاق امـت امــري الزم  مابین دو برادر ھیچ
یت محمـد است فقط در دايره اھل بیت طاھره دچار تفرقه نباشند چـون امـت مرحومـه در مسـئله اھــل ب

ص (… تا حاال اختالف پیدا نموده الزم است در اطراف ھمین نسل پاک نیز دست اتحاد به ھـم دھنـد) ص(
 ).41ـ  42

يده رسـول خـدا ابي بن ، حضرت امیرمؤمنان علي)ص(منظور نويسنده از اھل بیت محمد نور د ) ص(طالب و 
گانه  اسالم و دو نور ديده ايشان که به نام نامي آل عبا معروف ھستند و امامان و دوازده فاطمه زھرا علیھا

 ).43ص . (باشد از آن نسل پاک مي
فات  210الي  43قسمت عمده اين کتاب يعني از صفحه  به تشـريح و محاکمـه قضـاياي تـاريخي بعـد از و

مه ‹‹ شرح حال . و موضوع خالفت امیر مؤمنان اختصاص دارد) ص(پیامبر اکرم  جگرگوشه رسول خـدا فاط
ين قسـمت سرگذشـت فـدک اسـت و بـا ادلـه ›› زھرا حث ا بحث بعدي اين کتاب ارزشمند است اولیـن ب

 .در آن را با استناد به منابع اھل سنت به اثبات رسانده است) ص(تاريخي حقانیت حضرت زھرا
بع 245الـي  232از صـفحه ) ع(، امــام حسـین232الي  224از صفحه ) ع(سرگذشت امام حسن ، امــام را

خامس امـام محمـدباقر249الـي  245از صفحه ) ع(امام سجاد ، امـام 251الـي  249از صـفحه ) ع(، امــام 
صفحه ) ع(، امام ھفتم امام موسـي کـاظم258الي  251سادس امام جعفر صادق از صفحه  الـي  259از 

مام علي)ع(، شرح ائمه بعدي امام محمدتقي262از صفحه ) ع(، امام ھشتم امام رضا262 ، )ع(النقـي ، ا
 .به طور خالصه مرور شده است) عج(، امام عصر)ع(امام حسن عسگري

يه  بندي صفحات اين کتاب برمي چنان که از تقسیم آيد قاضي بھلول حدود ھشتاد سال قبل بـه منظـور ارا
که رکـن رکیـن  مي) ع(يک حبل متین وحدت آفرين به بررسي ادله تاريخي در احقاق حق اھل بیت پردازد 

عه  مي) ص(و حضرت زھرا) ع(اين حبل متین موالي متقیان فتراق جام باشند و معتقد است ھمچنان کـه ا
ھرا لي) ع(اسالمي از اختالف بر سر میراث ز ستي از ) ع(و خالفـت ع نیز باي حدت اسـالمي  آغـاز شـد و

به محاکمـه مي. فاطمه و علي شروع شود کشـاند  او که خود قاضي شرع است تاريخ اسالم و روايات را 
یني صـاحب کتـاب سـترگ  گرچه پیش از وي بزرگاني چون قاضي نورهللا شوشتري و بعد از وي عالمــه ام

مايز کـار قاضـي بھلــول در آن  الغدير از منظرھاي ديگر به طرح اين محاکمه تـاريخي پرداخته جه ت ما و انـد ا
 .است که وي به عنوان يک عالم سرشناس شافعي دست به چنین محاکمه و دفاعي زده است

خوان مـدير کتابفروشـي ›› تاريخ آل محمدص‹‹اين مقدمه بر چاپ کتاب ] 1[ صرهللا مھر کـه توسـط مـیرزا ن
 .فردوسي مشھد منتشر شده و نگاشته شده است

اثر بھلول بھجت افندي که مرحوم مشار در جلد ›› تاريخ آل محمد‹‹الزم به ذکر است در معرفي کتاب ] 2[
ندي بـا شــیخ محمـد  ھاي چاپي فارسي نگاشته اول فھرست کتاب اند به جھت تشابه اسـمي بھجـت اف

طار دمشـقي در ادامـه نـام قاضـي  بھجت بیطار دمشقي اشتباھي صـورت گرفتـه و آن ايـن کـه عنـوان بی
مي). 1352ج اول، ص . (بھلول بھجت افندي ذکر گرديده است عالمـه شـیخ محمـد ‹‹دانیم  در حـالي کـه 

صاحب کتـاب نقـدالمیزان از اعضــاي مجمـع  بھجت بیطاردمشقي، محدث، مفسر، متکلم مشھور شـام و 
ضرت آيــت(علي رفیعي شھاب شريعت . علمي ادبي عربي بوده است ندگي ح شي  درنگي در ز هللا مرع

متأسـفانه ايـن اشـتباه در جلــد ) 0188، ص 1381هللا مرعشي نجفي، چـاپ دوم،  نجفي قم کتابخانه آيت
یز ›› )ص(تاريخ آل محمـد‹‹المعارف تشیع ذيل مدخل  چھارم دايرة حاني، ن لم آقـاي محمدحسـین رو بـه ق

 )028، ص1375، تھران، نشر شھید سعید محبي، 4المعارف تشیع، ج دايرة. (تکرار شده است
  

 .مؤلف اين رساله را به خواھش وي تألیف نمود: کند هللا مرعشي نجفي تصريح مي آيت* 
چاپ و نشـر بنیـاد )ص(قاضي بھلول بھجت افندي، تشريح و محاکمه در تاريخ آل محمـد*  ، تھـران، مرکـز 

 .17ـ  18، صص 1376بعثت، چاپ دوم، 
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ـ1375ھاي چاپي فارسي آخرين چـاپ آن کتـاب را در سـال  مرحوم خانبابا مشار در فھرست کتاب*  ق . ھ
 ).1352، ص 1350، تھران، 1ج . (چاپ ھفتم و در قطع رقعي قید کرده است

 :زاده از ترکي زوري، بیطار دمشقي، ترجمه اديب بھلول بھجت افندي، مشھور به قاضي محمد زنگه‹‹ 
 ، ص288ق، سربي، رقعي 1341ش، 1301تبريز 

 ص23+ 142ق، سربي، رقعي 1363تھران 
 ص با قصه زيد و زينب در يک جلد 35+ 200ق، سربي، رقعي، چاپ چھارم، 1363تھران 

 ص142ق، سربي، رقعي، چاپ ششم، 1362مشھد 
 ››ص143ق، سربي، رقعي، چاپ ھفتم، 1375تھران 

ً اين چاپ . توسط بنیاد بعثت صورت گرفته است 1376آخرين چاپ ترجمه فارسي اين اثر نیز در سال  ضمنا
 .دومین چاپ اين بنیاد از اين کتاب ارزشمند است

قمري مقدمه اي براي ترجمه فارسي اين اثـر  1363جمادي االولي سال  20هللا طالقاني در  مرحوم آيت* 
 نوشته است
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