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ّه ، تحقیق در احوال و آثار دو دانشـمند قم در قرن يازدھم  ممحمّد سعید قاضى و محمّد سعید حكی سعیدي

 يروضات سید محمدعلي

  

  :منبع

http://www.historylib.com  

  

َّحی ِ الر من ْ َّح ِ الر مِ اللّه ْ ِس   مب

   

   

   

ّد سعید قاضى    محم

   كیست؟» كتاب التوحید«شارح 

   

خ  ُ اگر چه از ديرباز پیرامون تاريخ احوال و گزارش زندگى و زندگانى بسیارى از رجال اسالم خطاھا و اشتباھات گوناگون ر

ّ با آن نابسامانیھا، كمابیش، آشنايى دارند،  ا آنچه درباره داده و اھل فن ّ ّد سعید قاضىام قمى شارح كتاب توحید  محم

ّ و از عجائب اشتباھات است كه ما به شرح آن مى  صدوق، علیھما    :پردازيم، و اينك الرحمة، واقع شده از نوعى خاص

ّد كه در طول نیمه دوم سده يازدھم ھجرى قمرى  به صراحت بايد بگويیم از اين دانشمند عارف و مسلك محقّق متفر

ِ گوناگونِ باقى گونه ھیچبخشى از دوازدھم زيسته است،   [1]١مانده از آن دو قرن نام و نشانى در ھیچیك از كتب و آثار

اق«شود، مگر تنھا چند كلمه در كتاب صوفیانه  ديده نمى ّ ّد كريم قمى كه خواھیم گفت، و شاگ» تحفة العش ردش محم

جاھاى ديگر، به گزافه و پريشانى، پیرامون  از سده چھاردھم تا حال حاضر در كتب و فھارس بسیار، در ايران و ھر آنچه

بوده و ھیچ ربطى به شارح  اشتباهشود ھمه و ھمه   گفته شده و مىكوچك  حكیماحوال و سرگذشت او با عنوان 

ّوحید ند ف استكتاب الت ّ    .ارد، و اين خطاءِ بسیار بزرگ مايه كمال تأس

حابا ـ تمام احوال و  جناب بسى حريص بوده چه، نويسندگان معظّم محترم از آنجا كه به كشف سرگذشت آن ُ اند ـ بى م

ّى امتیازات شخصى و ِ دانشمند قمى ديگرى ـ   آثار منظوم و منثور و حت ّد سعیدخانوادگى و تحصیلى  يعنى میرزا محم

ّم بوده، در پى استفاده نادرست از  حكیم پزشكِ دربارى آن زمان ّ و سال و جاه و جالل، بسى مقد ـ را كه از لحاظ سن

ّع و دست آخر شیخ به فاضِل عارف ھمه را، »رياض العلماء«عبارتى در كتاب  االسالم قم يعنى   مسلك والئى متشر

ّوحید بسته ، و سواى عوالم ادبى، عرفانى، حديثى، به ھمان اشتباه، پايه مقامش را تا به اوصاف [2]١اند شارح كتاب الت

ّب شاعرى، سخنورى، پزشكى، جالینوس الخاقانى رسانیده و باألخره ھم او را ـ و ياللعجب ـ به  الزمانى، خانى و مقر
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ا فیومًا ھركس ھر چه و و انزواءِ در قم كشیدهحبس و تبعید  ّدھر كجا نام و نشانى از  اند، و يومً  نام قمى  سعید محم

   !درنگ به حساب جناب قاضى واريز كرده است ديده است بى

ّد ّه«سعید پزشك  بارى، پس از اين خواھیم گفت كه میرزا محم گفتند، در  مى حكیم كوچكرا مردم زمانش » طبیب خاص

ّد [3]١برادر بزرگترشمقابل  ّل دربار  حسین حكیم  میرزا محم ّم دربارى كه باشى او ّن مقد ِ متشخّص متعی ، و اين ھر دو برادر

ّ، در كمال اشتھار و نھ ّ و عام اند، اگر چه آنھا   ايت احترام و اعتبار بودهدر طول زمان در سراسر مملكت ايران و نزد خاص

، يكى از استادان شارح كتاب توحید، درس خوانده و »١٠٨٠متوفّى «ھم پیشتر و بیشتر نزد آخوند مالّ رجبعلى تبريزى 

ا آنھا كسان ديگرى از مردم قم ھستند و ھیچ; اند بسیار ھم به او نزديك بوده ّ    !گونه ربطى به قاضى ما ندارند ام

ماند ـ و ھمان معتبر است ـ تنھا و تنھا تألیفات و نوشتجات  آنچه در كشف احوال قاضى شارح توحید باقى مى پس،

شخص آن دانشمند است كه ھمه آثارش ھم بزبان عربى است و تا آنجا كه دانستیم مطلقا چیزى به فارسى 

ّنايع« و» كلید بھشت« و كتابننوشته،  را ھم » تعلیقات اثولوجیا«و نیز » ان اشعارديو«و اشعار فارسى و » اسرار الص

ِ ھمان خطاھا ّد سعید حكیم است، پیرو ّة« اند، و به او نسبت داده; كه ھمه از آنِ میرزا محم را به آخوند » االصول األصلی

   !مالّ رجبعلى

ھا و  تابخانهھاى خطّى ك  حال، با اين انبوه اشتباھات كه در عموم كتب تراجم احوال و فھرستھاى گوناگونِ نسخه

ّمة الطبع كتب، ثبت و ضبط شده است بايد چه كرد؟   !مقاالت تاريخى و مقد

   .كم خطاھاى سابقین ديگر تكرار نشود، ان شاء اللّه به امید اين كه اين مقال به نظر صاحبان قلم برسد و دست

ّد سعید قاضى استفاده مى اينك آگاھى    :شود ھايى كه از آثار محم

   

   ـ تولّد ١

   

ّوحید كه از برخى آثار خود او به دست مى . ھجرى قمرى است) ١٠۴٩(چھل و نه  آيد يكھزار و سال تولّد شارح كتاب الت

كه ) ١٠٨۴(القعده يكھزار و ھشتاد و چھار  گويد كه اِتمام آن در دھم ذى» مِرقاة األسرار«به دلیل اين كه در رساله 

ّت سى و پنج سال از عمرش گذشته بود، در قم    .صورت گرفت مد

   

   ـ آخرين آگاھى ٢

   

باشد كه آن ھنگام در پنجاه  مى) ١١٠٧(آخرين تاريخى كه از جناب قاضى در دست است سال يكھزار و يكصد و ھفت 

ّوحید«او در پايان جلد سوم . و ھشت سالگى بوده است ّىِ » شرح كتاب الت گويد كه در دومین سال تصد

چند  و ٣١٠: كواكب منتثرة«، و اين كه در [4]١در قم از آن فراغت يافت) ١١٠٧( االسالمى در ھیجدھم ماه رمضان شیخ

   :نوشته و گويند) ١١٢۶(آخرين تاريخ را » موضع ديگر
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ّدوق في ب« ّة و ذكر في آخر المجلّد الثّاني من شرح توحید الص ، و دعى لتوفیقه إلتمامه، ١١٢۶لدة قم تاريخه في ذيحج

ّمه في أربع مجلّدات ، اين خطاى محض است، و نه مكان وجود نسخه را تعیین كرده و نه از وجود »و بقي إلى أن تم

   .اند اى از جلد چھارم ـ موھوم ـ خبر داده نسخه

ّوحید«تاريخ پايان جلد دوم  ّم يكھزار و نود و نه  ھا  در عموم نسخه» شرح كتاب الت ) ١٠٩٩(عصر روز چھارشنبه پنجم محر

   .باشد  مى) ١١٠٧(اند  ھم نوشته» كواكب«است، و فراغ از جلد سوم چنانكه گفتیم و در ھمان 

ّه يكھزار و يكصد و بیست و شش بايد تاريخ استنساخ نسخه پس تاريخ ذى ًا اين . اى باشد، نه تاريخ تألیف الحج و ظاھر

ّفاتِ زيانبار، بھنگام چاپ كتاب استمطلب از اِل    .حاقات و تصر

االسالمى او بوده  دومین سال شیخ كه جلد سوم شرح كتاب التوحید را تمام كرده و) ١١٠٧(بھرحال، پس از سال 

   .است ديگر ھیچ خبرى از جناب قاضى نداريم

   

   ـ تحصیالت و پايه علمى ٣

   

ّمات و مبادى  قاضى آگاھى در دست نیست و تنھا از دو استاد نھائى او مرحومان فیض از نام استاد يا استادان مقد

ّد مفید قمى و  مقیم كاشان و مالّ رجبعلى مقیم اصفھان و دو شیخ روايتش شاه فتح اللّه جعفرى و پدر خودش محم

   .ھمچنین فیض آگاھیم كه آنھا را در آثار خود ياد كرده است

 ِ ا نتیجه و ثمر ّ ّق در لغات و تركیبات زبان عربى تا ام ِ زمان و خواندن دروس ادبى و تعم ّماتِ مرسومِ علمى ِ مقد تحصیل

غني اللّبیب عن كتب األعاريب«آنجا كه به استنساخ كتاب  ُ ّت و بیان مطالب خود به » م دست يازيده، تسلّط او بر عربی

ّ كمال است ّ او تبیین و شرح كلمه به كلمه و آن زبان ـ ھمچون استادش مرحوم فیض كاشانى ـ در حد ، و بیشترين ھم

ّ خود، كه نامش را   جمله به جمله أخبار و احاديث غريبه مى ّه«باشد، به اسلوب خاص    .[5]١نھاده است» واردات قلبی

ّات و  ا توغّل در عرفانی ّ ّات ـ ھمانام ِ عارف حاكم بر روايت «پندارند كه  گونه كه از اھل اين عوالم معھود است و ذوقی يقین

ّه به إسناد و أسناد بازمى» است دارد و گاه سخنان برگزيده رائج و اشعار متداول را ھر زمان مناسب   ـ قاضى را از توج

ّت و سقم و درستى اسناد نیست  مطلب خود مى و ھر آنچه را كه ذوق او مايل باشد به منظور  يابد ديگر در قید صح

ُنظر إلى ما قالآورد و به مصداق  تأيید گفتار خود مى كند، خواه سخن از معصوم باشد يا غیر معصوم، از   رفتار مى أ

ّه، و ھكذا ّه باشد يا از خاص ّى   لذا، گاه كالمى يا بیت شعرى را به كسى نسبت مى. عام دھد كه از ديگرى است و حت

   .احاديث نیز چنین است در مورد اخبار و گاه

ا در پايان  ھمینجا خاطرنشان كنیم كه جناب قاضى مطلقًا سروده ّ مرقاة «اى به فارسى به خود نسبت نداده است، ام

ّات«كه رساله چھارم » األسرار    :قلت في تاريخ الرسالة«: باشد گويد مى) ١٠٨۴(تاريخ تألیف آن  است و» كتاب األربعینی

ّجوا مرقا دى فتدر ُ    منھا إلى ذي العرش خیر سبیل***ة أسرار الھ

ھا من فضل خالّق الورى  ُ ّ جمیل: تاريخھا***أوتیت    »مرقاة سر
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ّه تاريخ را در نسخه چاپى  ف، ماد ّ ّات ]كتاب[«با تأس ّ و دلیل«حساب نكرده به اشتباه » ١۵۶: األربعینی چاپ » مرقاة سر

   !اند كرده

گیرد، گويا شبه وھمى بر او عارض شده و مطلبى بیرون از اصول  از جاھا سخنش كه اوج مىبگذريم، قاضى در برخى 

ّره بر قلمش جارى مى به برخى از آنھا در حواشى » ١٢۴۶متوفى « آخوند مالّ على نورىشود كه مرحوم   و قواعد مقر

ّات ما انگشت نھاده و كسان ديگرى نیز در ھاى خطّى  گوشه و كنار نسخه خود بر نسخه شرح توحید و نسخه اربعونی

   .اند گیرى و اعتراض برخاسته آثارش به خرده

  :گويد) ٣٨٣ـ  ٣٨٢ص  ١ج (قاضى در ذيل شرح حديث بیست و پنجم : از باب مثال

َجاز دون ... « ّ فذلك بالم َروي ُجد في خبر م ّل ـ تعالى ـ لیس بالحقیقة و بالذّات بل إن و فإطالق الواجب على المبدأ األو

ّى يقاس إلى الوجودیقة، الحق    »...إذ لیس له ماھیة حت

  :گونه قاضى را نكوھش كرده است اى در حاشیه اين موضع در نسخه خود اين  شخص ناشناخته

جاب« ُ ٌ ع َن له أدنى تمیز في المرام! فواوياله! ھذا الكالم منه لشيء فأصوله الباطلة في ھذا ! و ھل يتكلّم بھذا الكالم م

ّ  و... الكتاب كثیرة عد ُ صدور أمثال ھذه األصول يوجب الوھن في فھمه و ھدم بنائه، فلھذا لم يشتھر ھذا الكتاب و لم ي

  !»االعتبار  من العلماءِ ذوي ]صاحبه[

ّل به مطالعه  بارى، در اينجا ـ مطلقا ـ قصد بررسى افكار و آراء و مقاصد و مواضع جناب قاضى را نداريم، و آن كار محو

ّمه باشد، و پیرامون اجازات روايتى در ذيل  ون آثار ايشان است كه ھمه چاپ شده و در دسترس مىھا و مت دقیق مقد

   .سخن خواھیم گفت» العشاق تحفة«عنوان 

   

   ـ تألیفات ۴

   

ّه خبرى » شرح كتاب التوحید«اند عبارت است از سه مجلّد   تألیفات قاضى كه ھمه به زبان عربى و چاپ شده كه از بقی

ّة الطّاھرين كتاب«نیست، و  ّ كه » األربعین لشرح أحاديث األئم كه آن نیز به پايان نرسیده، و يازده رساله با نامھاى خاص

ّر اراده تكمیل آنھا را تا چھل رساله زير عنوان  ّات«در زمان متأخ ّات لكشف أنوار القدسی داشته و آن نیز » كتاب األربعینی

  .ھمین و ديگر ھیچ. [6]١ھمانند آن دو ديگر متوقّف شده است

توان گفت كه عمر جناب قاضى به تكمیل آثارش وفا نكرده، و گويا نقص مشھود در آثار او از جمله اسبابى  بنابراين مى

ّفاتش تا اواخر سده دوازدھم چندان مورد  است كه نسخه اعتناء قرار نگرفته و در گوشه و كنار متروك بوده، و ھاى مصن

ّد بینیم تألیفات آقا در حقیقت از اوائل عصر قاجار و عھد حكماءِ نامدار اصفھان است كه مى سعید قاضى ظاھر  محم

ّه و استنساخ واقع گرديده است، و تا جايى كه ّى مورد توج ّ جديد لذّةٌ ـ تا حد آگاھیم  شده و چون تازگى داشته ـ و لكل

اكثر وصفى كه كاتبان آثارش در عصر قاجارى براى او نوشته ّ است و نه » القُضاة قم  قاضي«يا » القاضي سعید«: اند  حد

ِ آن جاى شك و ترديد است كه توضیح خواھیم داد ِ منصبى ِ به معناى مصطلح   .چیز ديگر، كه اين ھم يعنى قاضى
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   ـ اشتھار به قاضى ۵

   

غني اللّبیب«ين باره داريم ـ و اينك حاضر و در نظر است ـ نسخه كتاب تر مأخذى كه در ا قديم ُ است كه آن جناب در » م

حدود بیست و ھشت سالگى به دستخطّ بسیار عالى و عالمانه خود استنساخ و نام و نشانش را اين چنین نوشته 

   :است

َي العبد العاضي« َد ّ بسعید الشريف القاضي [7]١على ي ّد المدعو در متن چاپی اینجا دستخط قاضی سعید آمده .  (»محم

  )است

ّدشود او ھم در اينجا و ھم در مواضع چندى از تألیفاتش نام اصلى خود را   چنان كه مالحظه مى سعید مشھور به  محم

ّد كريم قمى نیز در . نوشته است قاضى اق«شاگردش محم ّ حال، اين كه . كند گونه از او ياد مى ھمین» تحفة العش

دلیل اين اشتھار چیست دانسته نیست و نوشته برخى از نويسندگان آثارش در بیش از يك قرن پس از او كه او را 

َد نمى نوشته» القضاة قم  قاضى، قاضى« ّات روضات«اب شريف شود، اگر چه در كت اند مستن ھم به اينگونه » الجن

َسندِ شیخ َنصب يا م القضاة تعبیر  االسالمى او به قاضى و قاضى  وصف شده است، مگر اين كه بگويیم از م

  .[8]١اند نموده

ا او سالھا پیش از بدست آورد ّ ّفاتش اشتھار » اللّبیب مغني«االسالمى در انجامه نسخه  ن مقام شیخام و عموم مصن

اق«گونه كه شاگردش در  به قاضى را در پى نام خود آورده است، ھمان ّ    .كند  از او ياد مى» تحفة العش

ّد سعید حكیمحال، آيا از آغاز براى تمايز از  ّد طاھر  كجى نسبت به مقام جناب مالّ   نبوده است؟ يا دھن محم محم

   .؟ العلم عنداللّه سبحانه[9]١االسالم زمان قم شیخ

ّد جزائرى«اند كه در   گفته الوصف، گويا بر سر زبانھا قاضى سعید مى  مع ابن «فرزندش را صدرالدين » اجازه كبیره سی

ّيالقاضي سع   .نوشته است، كه پس از اين خواھیم گفت» ید القم

گويد كه در » شرح توحید«االسالمى ھم پیشتر گذشت كه خود به صراحت تمام در آخر جلد سوم  درباره شیخ

ّه اين مطلب در آثار تاريخى آن زمان انعكاسى . باشد االسالمى قم مى دو سال است متقلّد امر شیخ» ١١٠٧« البت

   نموده است؟ كه آيا به ھمه وظائف مرسوم از جمله اقامه نماز آدينه قیام مى ندارد تا بدانیم

   

 * **  

   

اق«اينك بپردازيم به داستان  ّ ّمه» تحفة العش ّد كريم قمى، با مقد گونه  اى در توضیح علّت نگارش آن دفتر، به اين محم

   :كه

ّد  ّه مخالفت سخت   طاھر شیخآخوند موالنا محم االسالم قم در سده يازدھم ـ ھمچون ديگر فقھاءِ أعالم ـ با فرقه صوفی

   .و جز آن به بیان فساد برخى از عقائد و أعمال آنان پرداخت» ١٠٧۵تحفة األخیار، نوشته در «داشت و در كتاب 
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تبصرة «، در شھر قزوين »مؤمن  حكیم تحفه«ھمزمان، حكیم مؤمن طبیب تنكابنى صاحب كتاب پزشكى مشھور به 

ّ سخت بى» المؤمنین ّد طاھر نوشت  را در مباحث صوفیانه و رد ھاى خطّى   نسخه. »١٠٨۶«شرمانه بر موالنا محم

تصويرى از نسخه   و» برگ رقعى ٧۵در «ياد شده، و نسختى نیز » ١٧١: ٧فھرستواره كتابھاى فارسى «تبصره در 

   .ا ھستكتابخانه آستان قدس رضوى، در دست م

ّد داستان بھمین جا پايان نیافته و تبصره موصوفه به دست آخوند مالّ  طاھر رسیده و آن جناب اثر ديگرى در تأيید  محم

ّه و مالّى روم  نويسنده و» تبصره«كتاب خود و طعن در مطالب  اش نگاشته و در آن به نكوھش احوال حالّج و حالّجی

ِ معلوم پرداخته و  ابن و    .مردود انگاشته است را كه دستمايه صوفیان زمان بود مجعول و» بیانخطبة ال«عربى

ًا از پايگاھى در میان بازمانده درباريان صوفى مآب  نوشته اخیر جناب آخوند ھمچنان به نظر حكیم مؤمن ـ كه ظاھر

ّه ي ّ ده و اثرى به نام نويسى ز پايتخت قزوين برخوردار بود ـ رسیده و از مطالعه آن سخت برآشفته و باز دست به رد

در دوازده فتح و يك خاتمه نوشته و به پندار خويش دوازده گونه تدلیس در گفتار و كردار جناب آخوند » فتوح المجاھدين«

فتى قم«ھمچنان از ايشان بعنوان » تبصره«يافته و گزارش نموده، و بسان  ُ و جز اينھا ياد كرده » !قاضى و قاضى م

   .است

: ٨ھاى خطّى مركز احیاءِ میراث اسالمى  فھرست نسخه«برگى ـ بدون نام و نشان ـ در شصت » فتوح«نسخه اين 

ّفى شده، و راقم اين مقال را چنین باور است كه نويسنده » ٣١١۵ش  كسى جز شخص حكیم مؤمن » فتوح«معر

  ][١10.نیست

   

ُذكر« يءِ ي ّ ُ بالش    »الشيء

   

ّد طاھر   سواى سخنان خصمانه» الروضة النضرة«محقّق يا ناشر  و در » ٣٠٣ص «اى كه در پايان شرح حال موالنا محم

ِ  بسى جاھاى ديگر نوشته و» ۴٨١ص «تعلیقه پايان ترجمه لوحي السبزوارى  : روضة«اند، حكیم مؤمن را كه در اصل

ِ مالّ  احتمال داده» روضة ٢٢۶ص «در ; تصريح به سیادتش شده است» ٧۴۶: كواكب«و سپس در » ۵٩٣ اند كه او پدر

ّد ـ باشد    : !رفیعاى گیالنى ـ غیر سی

ّد مؤمن مؤلّف « ّ والده محم ّنین أمثال مؤلّف حكمة العارفین» تبصرة المؤمنین«و لعل ّین المتسن ّ على القشري    .»في الرد

ّ وال«از آن احتمال نادرست  ّد طاھر قمى » حكمة العارفین«، صاحب خدا راكه بگذريم، » ...دهلعل يعنى آخوند موالنا محم

 ِ ِ مجتھدِ اصل و ديگر بزرگانِ علماء و اصحاب تراجم احوال، او را از أعالم و أعیان و أركان شیعه » طبقات«را ـ كه مؤلّف

ّناند ـ به زبان دشنام  برشمرده ِ اين قشرى متسن گونه مواضع و مايه استھزاء و  خواندن، جز اين كه نشانِ انحرافِ كلّى

ِ روح مؤلّف باشد چه سود ديگرى دارد؟ ِ اغیار و ايذاء    !شادمانى

كه در نجف اشرف » طبقات« و» ذريعة«ھاى مغرضانه و ايجاد شبھات واھى، ھرگز در آن مجلّداتِ   گونه سمپاشى  اين

   .شود، و إلیه المشتكى ده نمىو زير نظر مؤلّف چاپ شد دي
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ّخ نامى زمانِ خودش يعنى میرزا طاھر نصرآبادى  درباره ّ به سخنان اديب شاعر مور مرحوم آخوند، خوب است الاقل

ِ وجودى او چگونه داورى كرده است» ٢٩٠ش . تذكره«بنگرند كه در  ّتِ واال و آثار    :گويد; درباره شخصی

ّد طاھر« ا چون در قم بسیار بوده به قمى مشھور است از باوناتِ فارس مالّ محم ّ ِ فضیلت و صالحش از . است ام شمع

ْ وادىِ اَيمَن ِ خورشیدِ حقیقت ِ او به مرتبه. انوار الھى روشن و خاطرش از شعاع اى است كه محتاج به تقرير   تقوا و صالح

   .نیست

ِ قم شیخ ِ او . اند  االسالم ِ آن واليت به ھدايتِ امر و نھي ّه صالح  ھمگىو اھل ِ پرھیزكارى پیش گرفته پا از جاد طريق

   .تا آخر» ...گذارند بیرون نمى

ّاض قرن را كه به تنھايى، با سالح علم و عمل، با وجود چنان مخالفان سرسخت، شھر كالنى  حال، اين چنین وجود فی

ـ پا از جاده صالح  [11]١و فاضالن را به امن و امان و مردمانش را بدانجا برساند كه ـ يادآور مدينه فاضله آرمان حكیمان

ّنسزاوار است كه او را كسى ; بیرون نگذارند    !بخواند قشرى متسن

ّد طاھر در تحكیم پايه فع بدعتھا و انحرافات و طرد و د ھاى شرع انور و بیافزايیم كه موضع و سلوك آخوند مالّ محم

ّ بود كه ھم در برخى از آثار و ّد  شبھات، تا بدان حد احوال آخوند مالّ محسن فیض و غیره مؤثّر گرديده، و ھم موالنا محم

لم َ ّھامى كتاب  ع دى فرزند گرامى فیض براى رفع ھرگونه ات ُ َ االعتبار«الھ ُن ُ به أعی َح اللّه ْ نثار، فَت  را در تقبیح اعمالِ » درايت

ّ علم ّد طاھر اجازه روايت   صوفیان نوشت، و نواده عم ر أخبارى از جناب آخوند مالّ محم ّ الھدى میرزا نورالدين مفس

ّد  خواست، ھمان ّس اللّه . از ايشان اجازه دريافت كرد) ١٠٨۶(باقر نیز به سال  گونه كه عالّمه مجلسى موالنا محم قد

   .»٣٠٢ :روضة» «٧٩٢و  ۴٨٨: كواكب«. أرواحھم الشريفة

اق«و اينك سخن اصلى پیرامون آوريم،  سخنان نصرآبادى را در حقّ جناب فیض در جاى ديگر مى ّ    :»تحفة العش

اق ّ    تحفة العش

   

ّيت شیخ لم مخالفت با آن جناب برافراشته  االسالم قم با صوفى  گفتیم كه در مقابله با ضد َ گرى، حكیم مؤمن تنكابنى ع

ّف نگاشت» لمجاھدينفتوح ا«و » تبصرة المؤمنین«و     .را در دفاع از مشرب تصو

ّد كريم، شريف قمىاينك، نوبت به  اق«رسیده، بسان حكیم مؤمن، كتاب عوامانه  [12]١محم ّ : را نوشت» تحفة العش

ّد طاھر و ديگر فقھاءِ زمان و اھل ايمان ـ كه با حركات ، و اين دو نفر »١٨٣: ٧فھرستواره « در ھتك حرمت از موالنا محم

صوفیان مخالف بودند ـ ھیچ فروگذار نكرده، با انواع تھمت و افتراء و اھانت و استھزاء، آشكارا به دشمنى برخاستند، و 

ّدكريم در مدح و ثناى شاھان صفوى و پدرانشان ـ جابجا ـ داد سخن داده ھمانند حكیم مؤمن پايه مقام شیخ  و محم

ّه ھر چه  الدين را به عرش رسانید، و پرواضح است كه علّت اصلى اين صفىّ  آمیز، تحريك و جلب توج ّ گونه مواضع غلو

ْ نشان دادن است ّر، بل مخالف    !بیشتر دستگاه حاكمه نمودن و طرف ديگر را قاصر و مقص

اق«، يكى از دو نسخه اصلى بارى ّ را در ھشتاد و چھار برگ رحلى ـ كه ضمائمى ھم دارد ـ اينك در دست » تحفة العش

   :نويسنده در برگ سى و چھارم اين نسخه نام گروھى از عارفان صوفى و درويشان را برشمرده تا اين كه گويد. داريم
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ّ و قايم و از علما و  الحالو حضرت استاد فقیر كه « ّه، يعنىحي العالم باألسرار والدقايق : عرفاى فرقه ناجیه امامی

كاشف الرموز والحقايق خالصة العلما، قُدوتي و عمادي و علیه في طريق الحقّ اعتمادي، الفريد في دھره غنيُّ 

ّد سعید الشھیر بالقاضياأللقابى، آقايى  ُب مؤلّفه ايشان در میان و حرزآقا محم ِ عرفاىِ  ، أدام ظلّه العالي، و كت و ھیكل

  !»شیعه و مؤمنان

  .»االسالم والمسلمین  شیخ«: و در حاشیه افزوده است

َعاشر المؤمنین«: و در برگ پنجاه و ھفتم گويد اللّه،  و حديثى كه داللت داشته بر اينكه در حضور حضرت رسول! يا م

ماع شده و آن حضرت مدح نموده و نھى نفر َ د و س ْ َج اند اين حديث است كه از دو عادل  مودهصلّى اللّه علیه و آله، و

ّ اعتمادي عمدة العلماءِ و العرفا شیخ االسالم والمسلمین   بفقیر رسیده، يكى حضرت استادى و علیه في طريق الحق

ّد سعید الشھیر بالقاضي، دام ظلّه، و ايشان از مكتوبات حضرت قدوة األعاظم و ثین آخوند موالنا  آقا محم ّ العلماءِ المحد

ّد ّه، نقل نموده محم ّس سر   .![13]١»محسن كاشانى، قد

اق«اين دو موضع از  ّ ّد سعید شارح توحید ياد شده و به عین الفاظش آورديم، و » تحفة العش است كه در آن از آقا محم

: گونه كه در آثار خود وى نیز ھست، نه پس از اصل نام او آمده است ھمان بالقاضيالشھیر در ھر دو جا وصف 

ّد    .سعید القاضي محم

اق«سواى  ّ ّد» تحفة العش قاضى و آثارش ديده نشد، تا آن   سعید در ھیچ كتاب ديگرى ـ چنانكه گفتیم ـ نامى از آقا محم

ات روضات«رسیم به كتاب شريف  كه مى ّ على اللّه مقامه ـ در نیمه سده سیزدھم، كه خواھیم نیاى گرامى ـ أ »الجن

  .گفت

ّد سعید بیفزايیم كه بموجب آگاھیھاى پراكنده در  ّد كريم و آقا محم  ١٠٢٠ش : ١: ذريعة«در خصوص عالقه و ارتباط محم

ّوحید«نسخه از  ، يك»طبقات«و » ۵٢٢ش : ١٣و  ٢١١ش : ٣و   مورد بحث شامل جلد يكم و دوم در» شرح كتاب الت

القدر حاج شیخ حیدرقلى مشھور به سردار كابلى ساكن كرمانشاه بوده است كه  كتابخانه عالم روحانى جلیل

ّدكريم در پايان آن نام و نسب خود را ريف: محم ّ ّد شفیع الش ريف ابن محم ّ ّدكريم الش ّد محم سعید به  نوشته، و آقا محم

ّ ـ در ظَھر نسخه به او اجازه روايت داده و در ) ١٠٩٩(سال  ّحو األتم آن گواھى كرده است كه وى آن كتاب را ـ على الن

ّدكرمكه عنوان را به اشتباه » ۶١۴: كواكب منتثرة«: نزدش خوانده است    .اند  چاپ كرده محم

ِ روايت خود را سه نفر نوشته است  نوشته» ھمان كواكب ٣١٠ص «و در  ّد سعید در آن اجازه، مشايخ  ١: اند كه آقا محم

ّ شاه فتح ٢سن كاشى، ـ موالنا مح َعي ،   ـ فاضل ألم ّ ّ شاگرد  ٣اللّه بن ھبة اللّه الجعفري ّد مفید القمى ـ پدرش محم

 ، ّ ّ حسین الیزدي    .»۵٧٨و  ١۵٨: روضة نضرة«و » ٣١٠ص : ايضًا«موالنا الحاج

ّد طھرانى عسكرى در كتابش  فرموده» ۵٢٢ش : ١٣ذريعة «در  درك اجازات مست«اند كه عالم بزرگوار آقا میرزا محم

ّد باقر اُلفت اصفھانى در » بحاراألنوار متن كامل اجازه ياد شده را استنساخ » مجمع االجازات«و نیز حاج میرزا محم

   .اند كرده

فروخته شد و » ١٣٧٢به سال «ھاى خطّى كتابخانه مرحوم سردار كابلى چندى پس از فوت   نسخه: توضیح دھیم كه

ّو«از سرنوشت نسخه  شیخنا الجلیل آقا میرزا » مستدرك اجازاتِ «گونه كه از  آگاه نیستیم، ھمان» حیدشرح كتاب الت

ّد تھرانى     .، رحمة اللّه علیھم»١٣٧١  متوفى«محم
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ا ّ ، خود آن را به كسى »ق ١٣٨۴«آقاى الفت، چنان شد كه در چند سالى پیش از وفاتش » مجمع االجازات«نسخه  ام

وردگى نام شخص امانت گیرنده را فراموش كرده و از اين بابت تا پايان عمر بسى امانت داده بود و در اثر كھولت و سالخ

پديدار شود، و  لّم بود و امانت گیرنده نیز ھمچنان نامعلوم ماند، تا مگر چه زمانى و در چه مكانى ظاھر و متأثّر و متأ

   .إلى اللّه المصیر

ّوحید، ش«ل در كتابخانه مرعشیه قم نسختى از مجلّد اوّ  :ديگر اين كه ھست و در آخر آن شرحى » ٢٩٣  شرح كتاب الت

ّؤوف «: است بقلم شخص شارح كه در آن گواھى كرده است كه ّ الر ّ النبي لیم و اإلسم الكريم سمي ّ ذوالقلب الس

ال المعظّم » الرحیم ّ   .بوده است) ١٠٩۵(كتاب را ـ جز كمى از اواسطش ـ نزد او خوانده و آخرين مجلس آن در ماه شو

مة الطبع جلد يكم مح ّ ّددر متن آنجا نام آن شخص را  در پاورقى مطلب ياد شده را آورده و) ٨ص (قّق كتاب در مقد  محم

ا با تصريح به   دانسته ّ ّدكريم معھود است» اإلسم الكريم«اند، ام ّح نسخه . توان گفت كه مقصود ھمان محم شايد با تصف

   .دست آيد آگاھى بیشترى به

ّد ّ آن در شش سطر سعید در  آقا محم پايان حديث سى و سوم از باب دوم در ھمان نسخه نیز شرحى نوشته كه نص

   :گونه است  اين) ھمان جلد يكم ۵٠٣در ص (

ّله في مجالس آخرھا حادي عشر شھر رمضان المبارك ... « َّ األخ الفاضل التقيُّ األلمعيُّ ذلك الشرحَ من أو قرأ علي

 ّ ُ  اصفھانلف في محروسة و تسعین و أ ]ظ: ستّ [لسنة الست َ ما سمعت ّي و يروي أخباره حسب و أجزته بأن ينقل عن

ريف. أساتیدي من مشايخي و ّ ّ بسعید الش ّد المدعو در ) ١٠٩۶(پس در ماه رمضان . »و كتبه شارحه العبد الضعیف محم

   .اصفھان بوده است

   

 * **  

   

نبى كه درباره آبگذريم َ ّد سعید قمى در دو كتاب شیخنا العالّمة ، و باز يادآور شويم كه اشتباھات ج علیه «قا محم

ّحمة واقع شده فراوان است، بخصوص كه پس از ايشان و ھنگام چاپ كتاب ھم ـ بگونه » طبقات«و » ذريعة«، يعنى »الر

بلغى بر آن خطاھا افزوده َ ف بسیار است بسى مواضع ديگر ـ م ّ    .اند كه جاى تأس

ّد مشايخنا األمین در  ا سی ّ اند، مگر آن كه اشتباه چاپى  به شكلى ديگر سخن گفته» ١٠٧٣١ش : ۴٧یان الشیعة أع«ام

   :باشد

ّد بن مفید، الملقّب « ّي له  بسعديمحم ريف القاضي القم ّ في مجلّدين، فرغ من المجلّد » شرح توحید الصدوق«الش

ّم ّ بكربالمحفوظٌ في مكتبة الشیخ عبدا... الثاني عصر يوم األربعاءِ لخمس مضین من المحر    .»لحسین الطھراني

ّد سعید قاضى»مغني اللبیب«از صفحه ما قبل آخر نسخه    .زير چاپ معرفى شده است» فھرست«در . ، به خطّ محم

   پدر قاضى
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ّد سعید قاضى در آثارش نام پدر خود را گاھى  ّد مفید و گاھى  مفیدآقا محم اجازه به نوشته است، و در محم

ّدكريم قمى گفته است كه خود از پدر اجازه روايت داشته و پدر، شاگرد موالنا الحاج حسین يزدى بوده است    .محم

آقا مفید، مالّ مفید، : گفتند  آيا مردم نام او را چگونه مى. بیش از اين ھیچ خبرى از پدر جناب قاضى در دست نیست

ّى بوده؟ آيا اثر علمى و قلمى داشته؟ العلم عنداللّه تعالىمیرزا، شیخ؟ آيا پايه و مايه علمى او در     .چه حد

ّد مفید ـ و پدر و خاندانش نیز ھیچ آگاھى نداريم ، بر اساس اجازه ياد شده، در حال. خالصه، از اين بزرگوار ـ يعنى محم

   :اند  رده و فرمودهكه طبقات اعالم قرن يازدھم ھجرى است براى او عنوانى باز ك» ۵٧٨: الروضة النضرة«كتاب 

ّي« ّد مفید القم ّان: محم ّد حسین القمی ّد سعید والحكیم الطبیب محم . والد العلمین الجلیلین الحكیمین القاضي محم

ّد كريم في  ّح به في اجازته لتلمیذه محم ّد سعید كما صر ُ القاضي محم كان من العلماءِ و تلمذ علیه و يروي عنه ولده

ّ حسین الیزدىو كان ھو من : قال. »١٠٩٩« ّ و: اقول. تالمیذ موالنا الحاج ّ حسین كان تلمیذ شیخنا البھائي شارح  الحاج

ّ » الخالصة«    .»)١۵٨ص (له، كما مر

ّد! سبحان اللّه ّد محم ّد كوچك حكیم سعید حكیم ـ حسین حكیم طبیب و برادرش محم اند و  حكیمباقر  ـ فرزندان محم

د ّ    .سعید قاضى ھم ھیچ برادرى سراغ نداريم براى محم

   .ماجراى اشتباھات را به تفصیل گزارش كرديم كه اين ھم يكى از آنھا است

   

ّد سعید قاضى    فرزند آقا محم

   

ّد عبداللّه جزائرى  خبر صادق دانشمند آقا سی ُ ق : الكبیرةاالجازة «در اثر بسیار ارزشمند معروف به » ١١٧٣متوفّى «م

ّد ١٠۵ ّد بھاءالدين محم ّحمة، كه نزد اين ضعیف است، گويد»ظ، نسخه شريفه خطّ فرزندش سی    :، علیھماالر

ين« ّ ّي صدرالد الطین. بن القاضي سعید القم ّ ا في روضة المعصومة بقُم في مقبرة الس ً ّس ا مدر ا متكلّمً ُ . كان عالمً حضرت

ُ به في طر» الكافي«درسه بأصول  ّ اجتمعت يروي عن . قد صار قاضیًا، و توفّي بعد ذلك بفاصلة قلیلة يق ادربیجان وثم

  .»علیه  اللّه أبیه، رحمة

ّد» روضات«اين مطلب را در كتاب شريف  پس از » ٣٨٢: كواكب منتثرة«اند، و در   سعید آورده نیز در پايان ترجمه آقا محم

سفرى است كه علماء و أشراف براى نصب نادرشاه در نقل عبارت فوق گويند كه اجتماع در راه آذربايجان اشاره به 

غان داشتند) ١١۴٨(سال  ُ    .به دشت م

ّوحید«يك نسخه از جلد سوم : اند  نیز افزوده ّد حسین نام كه به سال  به قلم زين» شرح كتاب الت العابدين بن محم

ِ  اند و  از روى نسخه اصل استنساخ نموده ديده) ١١٣١( پدر مقابله كرده و تاريخ پايان آن  صدرالدين آن را با نسخه اصل

ّضويّ «و نام خود را » ١١٣٢روز مبعث «را به خطّ زيباى خود  ريف الر ّ ّد الش   .نوشته است» صدرالدين محم
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ا در ھمین  ّ نامى را  ابوطالب» ٣٩٣ـ  ٣٩٢: كواكب«اين سخنان بجاى خود صحیح است و ھیچ اشكالى در آن نیست، ام

ّى شناساندهباز به عنوان فرزند قاضى سع َد ايشان فقط عبارتى است كه در نسخه  ید قم كتاب «اى از   اند كه مستن

یخ ّ ّدوق األمالي للش   :اند به اين صورت  ديده» الص

ّد« ّم الحرام  قد فرغ من تسويد الحواشي العبد المذنب العاصي ابن محم ّي في شھر محر   .»١١۵١سعید ابوطالب القم

ّي را  ّد سعید القم آور  انگیز و تأسف ـ جابجا ـ منحصر در قاضى سعید شارح توحید دانستن شگفتانصاف را كه محم

  !»اشتراك نام دائم رھزن است«است، و گويا 

  :آمده است» ٢۴ :كتابھاى فارسى. فھرست كتابھاى خطّى كتابخانه ملّى ملك«در جلد دوم  :ديگر

ّ بن قاضي سعید خوانسارى. اسرار العبادات« ّد تقى ّدتألیف حسن بن محم شاه غازي، در شش باب و ھر   ، بنام محم

اند كه نسخه در يكصد و چھل و دو برگ است از سده  نوشته. »باب در چند فصل شامل عبادات و نیز اصول دين است

  .سیزدھم

ّد شاه  آن شخص را » ٨٨: ٩فھرستواره كتابھاى فارسى «در . پدر ناصرالدين شاه قاجار است) ١٢۶۴ـ  ١٢۵٠(محم

ّد تقى فرزند قاضىحسن خوانسار« اند، حال، اين قاضى سعید آيا شارح توحید است يا  نوشته» سعید ى فرزند محم

كتاب عربى » ٣٧٣ ص«و شگفتا كه جناب منزوى در ھمانجا . ديگرى؟ قمى است يا خوانسارى؟ العلم عنداللّه سبحانه

  !اند قاضى را ھم آورده» شرح توحید صدوق«

ّر»٢، ج شرح كتاب التوحید«انجامه نسخه    .زير چاپ معرفى شده است» فھرست«در . ، به خطّ حكیم میرزا مظف

مةً توضیح دھیم كه نیاى اعالى گرامى ما ـ أعلى اللّه  دو سعیدبازگرديم به داستان اسفبار اشتباه  ّ به يكديگر، و مقد

ّوحید و تنھا به استنادِ آثار علمى او، در با ب سین فقھاءِ شیعه كتاب شريف مقامه ـ نخستین بار براى شارح كتاب الت

ّات« ّ ـ نه در ذيل شرح حال مرحوم قطب»روضات الجن ّر كرده  ، عنوانى مستقل ـ باز  اند  الدين راوندى چنانكه بعضى تصو

   :اند  نموده و فرموده

ّد مفید القميّ  القاضي سعید« ّد بن محم ّع األديب الكامل المحقّ . محم ق ھو المولى الفاضل الحكیم العارف المتشر

ّمدانيّ     .»...الص

إلیه انتھى منصب القضاوة في  و«: اند و از جمله اين كه  سپس چند جمله در مدح مراتب علمى و عرفانى او نوشته

   .»...بلدة قم

ّوحید«ھمچنین آنجا از  بسى تمجید نموده و اين كه نسخه برخى از مجلّدات آن را كه از كتابخانه حكیم » شرح كتاب الت

ّر میرزا م ّاب الھیجانى ـمتأخ ّد باقر نو    .[14]١اند الرحمة ـ بوده مطالعه فرموده و از آن بسى لذّت برده علیه حم

اند كه در ضمن مطالب راجع به صاحب عنوان،  ـ است خواسته  )قدس سره( نیاى معظّم ـبعد ذلك، چنانكه رسم 

رياض «سخنى ھم درباره استاد نامدار او يعنى آخوند مالّ رجبعلى تبريزى اصفھانى آورده باشند، لذا شطرى از عبارات 

، خود در عصر و زمان آخوند »اندر اصفھ ١٠۶٧يا  ١٠۶۶متولّد «را كه مؤلّف آن میرزا عبداللّه افندى » العلماء

اند، و اين است عین كالم صاحب رياض كه  شاگردانش بوده، با اندك تغییرى، از روى نسخه اصل آن كتاب نقل كرده و

   [15]١:آوريم  در ذيل عنوان آخوند مالّ رجبعلى مى» ٢٠١برگ «ما از تصوير نسخه خطّ آن مرحوم 
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ّان« می ّد سعید القُ ّد حسین و أخوه الحكیم محم ّد التنكابني الجیالنيُّ المعاصر والحكیم محم و ... و قرأ علیه المولى محم

اءِ و رئیسھم ّ َ األطب ّ رأس ّفوي ّاس الثاني الص لطان شاه عب ّ ّد حسین فكان في زمن الس ا الحكیم محم ّ ا الحكیم و أ... أم ّ م

لطان المذكور ّ ا عند الس َ أخیه معظّمً ّد سعید فكان مثل ُعرف ... محم ا بحكیم كوچكو كان ي نشیًا مجیدً ُ ا م ً ... و قد كان شاعر

ا لكن ... رسالةً في تحقیق االشتراك اللّفظيّ : لّف من الرسائل و الحواشي و قد أ و رسالةً أخرى في ھذا المعنى أيضً

ّاھا  ّة سم    »...بھشت كلیدبالفارسی

ّات«كه كمابیش در كتاب شريف » رياض العلماء«اين بود عمده سخنان مرحوم میرزا عبداللّه اصفھانى در  » روضات الجن

  .نقل شده است

، از ھنگام انتشار نخستین چاپ كتاب روضات در اوائل سده چھاردھم ھجرى قمرى، ديگر بزرگانى كه در باب تراجم حال

ّفي آثا ّس قاموسى و صاحب مرآة   ر دست به تألیف بردهاحوال رجال و معر ّى و مدر ّث قم اند، امثال عالّمه تھرانى و محد

ّد شرح األربعین «سعید قاضى، كه   الكتب ـ رضوان اللّه تعالى علیھم ـ تا برسد به زمان چاپ نخستین اثر از آقا محم

ھاى خطّى و چاپ ديگر آثار آن  نسخهاشتباھى و تا برسد به فھرستھاى گوناگون » كلید بھشت«باشد و » حديثًا

ّد ھمگانھا،   دانشمند در زمان حاضر و برخى مقاله سعید ـ حكیم كوچك ـ مذكور در كالم   به ضرس قاطع، حكیم محم

ّد  ديده» روضات«را ـ كه در » رياض العلماء«صاحب  قاضى گمان كرده و چنانكه پیشتر گفتیم  سعید اند ـ ھمان آقا محم

ّوحید  قاب و آثار و اشعار و نیز برادر وھمگى عناوين و ال ِ آن پزشك بیچاره را به شارح كتاب الت ّى پدر و استادِ الھیجى حت

  !تو گويى كه قُم بوده است و يك سعید و آخوند مالّ رجبعلى را ھم تنھا يك شاگرد به نام سعید! اند بسته

ّد ّوحید  ب عارفسعید ادي و اين بود داستان اشتباه بزرگى كه در شناخت آقا محم ّع شارح كتاب الت مسلك محقّق متشر

   .در اين يكصد سال اخیر رخ داده است

ّر»١شرح كتاب التوحید، ج «از انجامه نسخه  زير چاپ » فھرست«در . ، نسخه خط حكیم میرزا محمدعلى میرزا مظف

ّفى شده است   .معر

   دو پزشك بزرگ دربارى

   

پزشك برادر دربارى چه كسانى بودند، به اختصار، و با اين توضیح كه از روزگار صفويان و پس از آن حال، بنگريم كه آن دو 

ّى پیش از آن اند، و اين  مباشى گفته، پزشكان را كه داراى حكمت سینايى بودند ـ به احترام ـ حكیم يا حكی[16]١و حت

   .واگذار كرد دكترعنوان تا روزگار ما ھم ادامه داشت تا آنكه جاى خود را به كلمه خارجى 

ّمه  ّه بوده يكى از ھشت گروهِ  حكیم«: است كه» ۵١: ١مكارم االثار «در مقد اءِ خاص ّ ّب باشى كه ريش سفیدِ اطب مقر

  .»اند شده را مىس است كه گاه به ھنگام احتیاج وارد حرم الخاقان

ا بايد دانست كه پیشوايان روحانى و دانشمندان علوم دينى، معقول و منقول را داخل  ّ گفتند و   نمى حكماءام

ّد طاھر وحید قزوينى  نمى  ١٣٨٣(تألیف شده و در ) ١٠٧۴(بزرگ خود كه در در تاريخ معتبر  [17]١نوشتند، چنانكه محم

فضالى  علماى عظام و«آنان را زير عنوان ) ٣٣٣ص (به چاپ رسید، در » آراى عباسى تاريخ جھان«در تھران با نام ) ش

پس از او میرفندرسكى و میرزا رفیعا و  و نخستین شخص را میرداماد ذكر كرده و» القدر واالحترام كرام و سادات ذوي

ّضوان ض كاشانى و جز اينان، علیھمفی ّحمة والر   .الر
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ّ صفوى  نیز ھمچون زمان اسالفش، پزشكان را ـ چه در » ١٠۵٢، وفات ١٠٣٨، جلوس ١٠٢١تولّد «در زمان شاه صفي

ّ را وحید قزوينى در   مى حكیمگفتار و چه در نوشتار ـ  ھمان كتاب، زير ) ٣١٨ص (نامیدند، و نام پزشكان زمان صفي

   :پدرشان را آورده است، و از جمله آنھا دو پزشك مورد نظر ما و برادر بزرگتر و »عظام كماىح«عنوان 

ّى از اوالد حكیم عمادالدين محمود :ديگر« ّد باقر قم ّد، ولد حكیم محم    ،»...میرزا محم

ّى، برادر  :ديگر« ّد حسین قم ّه شريفه انتظام يافتمیرزا محم ّاى خاص ّد، بعد از فوت برادر در سلك اطب   ،[18]١»...میرزا محم

ْ منتظم گشت، قطع نظر از آنكه در : ديگر« اء ّ ّد حسین در سلك اطب ّد سعید، برادر ديگر میرزا محم ّ خود از میرزا محم فن

ّه نوع انسانى بھره تمام دارند، طبعى در انشاى منظوم چون آب  ْ ممتاز است از كماالت نفسانى و فضائل مختص اَقران

  .»...ذھنى در نظم منثور روان و

ّدطاھر در  ـ ثانى تخلّص شعرى او » ١٠٧٧ ـ ١٠۵٢«شرحى درباره بیمارى شاه عباس ثانى ) ۵۵٨ص (باز، میرزا محم

ّت درماننیز بوده ا   :شدنش گويد  ست ـ نوشته و در كیفی

ِ حكمت و حذاقت پناه جالینوس زمان« ْ تأثیر ّت ِ صح ُسن تدبیر ِ خلوت [19]١و به ح ِ حضرتِ   و انیس سراى قرب و اختصاص

ِ رحمان، صاحبِ دريافت و ديد، ّ ّد سعید قمى طبیب حكیم ظل چون حكمت و حذاقت پناه، . رفع آن عارضه شد محم

ِ صاحبِ ديھیم،  ِ خسرو ّاى جھان حكمت، باريافته بزمِ اختصاص سرور ّد زكري ِ اقلیمِ حذاقت، و محم ّد جالینوس میرزا محم

ِ حكمت حسین حكیم ِ اقبال حاضر نبودند، جناب اللّه الحرام شده، در درب پناهِ مزبور روانه زيارت بیت برادر بزرگوار ار

ّت پوشید] مآب[پناهِ   حكمت ّس پیرايه صح   .»مزبور به تنھايى ارتكابِ عالج نموده، ذات مقد

ا ّاس ثانى نوشته و گويد شرحى در باب درويش) ۶۶۴تا  ۶۶٠، از ص ١٠۶٩(در ذيل وقايع سال  :ايضً    :نوازى عب

ّب  الكاى روماز  اند و  ردان مسالك تحقیقدرويش مجنون و درويش مصطفى كه از اجلّه رھنو... « آمده در منزل مقر

ّدالخاقان  ّد حسین و حكیم محم   »...نزول داشتند ...سعید حكیم محم

  :سپس شرح بناى تكیه فیض در اصفھان را نوشته و گويد

بده اربابِ ديد، « ُ ّدو سركارىِ عمارت و تولیتِ آن به ز ّه شريفه حكیم محم   .»ويض يافتتف سعید طبیب سركار خاص

اس ثانى در  دو برادر، حكیم ّ از جمله در . نیز در چند جا از آنھا ياد شده است» سیاحتنامه شاردن فرانسوى«باشیان عب

   :كه شاردن خود حضور داشته) ١٠٧٧(گذارى شاه سلیمان صفوى به سال  جلد شرح تاج

ا دو حكیم« ّ ّد : »باشند ن عالیمقام دربار ايران مىبرادر وى كه از اعیا میرزا صاحب و میرزا كوچك: باشى ام ترجمه محم

ّاسى     ).٣٧: ٩(عب

ّه مردم  اين سخن شاردن مى ّد سعید حكیم كوچك را عام اند و میرزا  گفته نیز مى كوچك میرزارساند كه میرزا محم

ّد حسین را     .میرزا صاحبمحم

ّى صفيّ  باز ّد دانشمند قم ّد ھا  در ھمان زمان، سی ّد بن محم سال يكھزار و ھفتاد و نه  شم حسینى، بهالدين محم

لدان«كتاب ارزشمند » ١١٠۵ـ  ١٠٧٧«يعنى اوائل سلطنت شاه سلیمان ) ١٠٧٩( ُ را در تاريخ قم و چند شھر » خالصة الب
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ّس زيارتى تألیف كرده است، كه به سال  ّد سعید . در قم چاپ شد) ق ١٣٩۶(مقد او در دو جاى كتابش از میرزا محم

   .ياد كرده استحكیم به بزرگى 

   :گويد) ٢٨۵در ص (نخست 

ّد امي ـ فرموده كه و جناب میرزايى صاحبى میرزا محم ّ ّ ظلّه الس    :سعید حكیم ـ مد

ْ طینت را كمالى نیست دانشور شدن    احتیاجى نیست خاك كربال را زر شدن***پاك

   :گويد) ٢۴٠ص (در 

امي ـ در وقتى كه عالى حضرت میرزايى  :و ديگر« ّ ّ ظلّه الس را تألیف نموده بودند و  ترياق قُدسيصاحبى استادى ـ مد

   .»...خواستند امتحان بفرمايند مى

ّسى طباطبائى قمى كه  ّد حسین مدر ّت واالى ايشان چاپ شد، در تعلیقاتى » خالصة البلدان«آقاى دكتر سی به ھم

   :نوشتند) ٣١٣در ص (كه بر آن افزودند به درستى 

ّاس دوم كه نام او در حكیم محمّ « ّه شريفه در دربار عب ّاس نامه«د سعید قمى طبیب خاص و ديگر مآخذ تاريخى اين » عب

پژوه ـ، و او جز قاضى سعید قمى حكیم و عارف   ، مقاله آقاى دانش)١٣۴(دوره ھست ـ مجلّه ھنر و مردم، شماره 

  .»مشھور اين دوره بوده است

   

ّد  آگاھى ديگر از صفيّ     حسینيالدين محم

   

ّد الحسیني  اند كه صفيّ   فرموده» ٢٠٣: ٢الذريعة «در  ّنايع«الدين محم نايع«را با » أسرار الص ّ بخطّ خود » حقايق الص

ال يكھزار و نود از  استنساخ كرده و در سه ّ    :فراغت يافته است» حقايق«شنبه ھشتم ماه شو

ّنايع« ّد »أسرار الص ّد سعید بن محم ّدوق و ، للقاضى محم ّي المعروف بحكیم كوچك شارح توحید الص مفید الشريف القم

اند و اين كه نسخه اين دو رساله فارسى را در يك   گونه سخن گفته  نیز ھمین» ١۶٨ش «، و در جلد ھفتم »...غیره

ّد على خوانسارى در نجف اشرف ديده    .اند مجموعه رسائل در مخزن كتب مالّ محم

ش : ١اللّه فاضل خوانسارى   ھاى خطّى كتابخانه آية  فھرست نسخه«خوانسار است و در  اينك در اين مجموعه رسائل

ّنايع«اند كه ھفتمین  مذكور، و محتواى آن را داراى چھارده عنوان شناسانده و آنجا ھم گفته» ٢۴۵ ، و »حقايق الص

ّنايع« ھشتمین ّد سعید بن تأل«است از برگ يكصد و سوم تا يكصد و ھشتاد و ششم، و » أسرار الص یف قاضى محم

ّد مفید قمى    .»)١١٠٠بعد (محم

ّنايع«و جاھاى ديگرى كه از » ذريعه«در اين فھرست و ھم در  ياد شده است چند كلمه از سرآغاز آنرا » أسرار الص

ا آنجا كه نگارنده بیچاره نام خود را نوشته است از نقل آن خوددارى كرده آورده ّ ود به خ» أسرار«نگارنده . اند اند ام

   ...صراحت گويد
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* * *   

   

شنبه بیست و  ـ پیرانه سر ـ به فكر ديدار اصل نسخه افتاده، بارى بھر جھت، بعدالظھر روز سه قلم اينجا رسید كه

ِ مصاحبتِ صديقان گرامى »٢۵/٧/٨۵«بیست و ھفت  سوم ماه رمضان المبارك جارى يكھزار و چھارصد و ، فیض

ّد اح ّادى و مجید ھادىدانشمند، آقايان حاج سی ا ـ به شھر خوانسار سفر كرده و  مد سج ًا و توفیقً ّ زاده ـ زادھما اللّه عز

ّد حسیناى مجتھد  ّ سی   :١١٩٢متوفّى «پس از زيارت مرقد نیاى اعلى الحاج
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موعه موصوفه را از نزديك رضوان اللّه علیه ـ به كتابخانه مورد نظر وارد و نسخه فرسوده مج - » ١٠٢ـ  ٩٩: دو گفتار يكم

   .بررسى كرديم

ّنايع«كه فقط نسخه  نتیجه اين شد ّد الحسیني  میرابوالقاسم فندرسكى بخطّ و خاتم صفيّ » حقايق الص الدين محم

   :است

ّفاق اين فراغ كتاب مستطاب مسطور در روز سه ّ   ات ال المكر ّ   مشنبه ھشتم شھر شو

   كار امیدوار ناهھجرى افتاد بر دست بنده گ ١٠٩٠ھزار و نود 

ِ پروردگار صفيّ  م َ ّد الحسینيّ  به كَر    الدين محم

ّد ّ محم    غفراللّه تعالى ذنوبه بالنبي

ّ تمّ  ّ علي    والوصي

ّنايع«و  تاريخى از خود در آن نگذارده و  كه پس از آن قرار دارد بخطّ ديگرى است كه ھیچ نام و نشان و» أسرار الص

ا در سرآغاز ن  انجامه ّ    :خستین صفحه به شنگرف اين چنین نوشته استاى ندارد، ام

اة بأسرار الصنايع تألیف فیلسوف األكرم األفخم ّ    ھذه الرسالة مسم

ّد ّام إفضاله میرزا محم    سعید  أدام اللّه اي

ّف  ّنايع«و نگارنده يعنى مصن    :گونه شناسانده است خود را اين» أسرار الص

ّه القديم و بعد، فیقول ... « ّدالفقیر الحقیر المشتاق الى لقاءِ رب كه اين فصلى چند است در بیان  سعید حكیم محم

ّه معروفه و ّت حدوث حروف مقطّعه و كلمه و كالم و بیان پیدا شدن صناعات خمسه قیاسی    .»...كیفی

ّنايع«اين بود وصف نسخه خطّى  فرمايند كه كاتب   و مالحظه مىكه ـ به رأي العین ـ در خوانسار ديده شد، » اسرار الص

ّد فیلسوف اكرم افخم میرزا«نسخه، نگارنده را  ّد«خوانده، و نگارنده ھم خود را » سعید  محم نامیده » حكیم سعید  محم

ُسخ آثار مسلّم قاضى  ّات«است، اوصافى كه ھرگز در ھیچ يك از ن ديده » شرح توحید، شرح اربعین، رسائل اربعینی

ھاى   ود قاضى ـ كه ھمواره در آغاز و انجام كتبش خود را وصف كرده ـ و نه از زبان كاتبان نسخهشود، نه از زبان خ  نمى

ّد آن آثار    .متعد

ف بسیار است كه در پس ّ مشخّصات ياد شده آن نسخه را ناديده گرفته و به وجه قطع و يقین در » ذريعه«، جاى تأس

ّنايع، للقاضي محمّ «: اند  كمال صراحت فرموده ّي دأسرار الص ّد شريف القم ّ . تا آخر» ...سعید بن محم و اين چنین حق

ّة ـ ضايع شده است    !يك دانشمند ـ بالمر

   

ّ ديگر    دو آگاھى مھم
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فھرست كتابخانه «دھد، مجموعه رسائل ياد شده در جلد ھفدھم  چنان كه شواھد حال گواھى مى :آگاھى نخست

ّد سعید اله در يكصد و شصت برگ، ھمه آنھا آثار قلمى ، شامل شش رس»٨٧۴٢شماره . مركزى دانشگاه تھران محم

ّن كرده است حكیم    .است كه گويا بخطّ خود نوشته و مدو

ّد تقى دانش    :اند پژوه رسائل آن مجموعه را اين چنین شناسانده مرحوم استاد محم

   .، بدون ذكر نام مؤلّف»...دستورالعمل مجمل در باب بعضى تبھاى كثیرالوقوع«ـ  ١

ّنايع«ـ  ٢ ّد مفید قمى: أسرار الص ّد سعید بن محم    .»...قاضى محم

   .»...ھمو: كلید بھشت«ـ  ٣

ّة«ـ  ۴   .»...رجبعلى تبريزى: األصل األصیل يا األصول االصفی

ّ «ـ  ۵ ّد: األعلى ]الفلك چاپ شده است[تشريح عظام الرأس والفك ّد باقر طبیب، بنام شاه  محم سعید بن محم

   .»...صفّى

ا«ـ  ۶    .انتھى: بدون ذكر نام مؤلّف» ...تعلیقات االشارات متنًا و شرحً

ّد اين ضعیف ِ میرزا محم حكیم است كه نامش در  سعید را عقیده بر آن است كه تمام اين شش اثر از آنِ شخص

ّد باقر طبیب پنجمین رساله  ّد سعید بن محم  كلید«و » أسرار«پژوه   آمده است، و نسبت دادنِ مرحوم دانشمحم

ّه« را به قاضى و» بھشت ر يادآور   كارى را به آخوند رجبعلى پیرو ھمان شھرت كاذبه و اشتباه» آصفی ّ ھا است كه مكر

  .ايم شده

اينك ما، يك مجموعه اصیل در دست داريم كه در اصل شامل دو رساله ـ يا كتاب ـ بوده است، بدون  ھم :آگاھى دوم

   :تاريخ، ھر دو به يك خطّ، كه وصف آن به اجمال چنین استذكر نام در عنوان و بدون ذكر نام كاتب و 

ّة«، به عربى، ھمان كه بنام مشكوك »مقالة في أنّ الواحد ال يصدر عنه االّ الواحد«ـ  ١ فھرست «در » األصول االصفی

ّفى شده و در مجموعه ياد شده مركزى » ۶٨: ۵مجلس  ّة«دو نسخه از آن معر » األصل األصیل يا األصول االصفی

ِ نحرير و «پس از رساله فارسى » ٢٧١ -  ٢۴۴: ١منتخبات آثار حكماء «اين كتاب در . اند  نامیده اثبات واجبِ حكیم

ط مرحوم استاد جالل»٢٢٠ص : لّه مالّ رجبعلى تبريزى فیلسوف متأ ّ الدين آشتیانى به  ، به گونه گزينشى آمده و توس

   :اند فارسى گزارش شده است و در آغاز آن نوشته

ّ فلسفى» األصل األصیل«اى نفیس بنام  مالّ رجبعلى رساله«    .»...تألیف نموده است كه مشتمل است بر قواعد مھم

ا  آقاى آشتیانى تمام رساله را نیاورده بلكه بندھايى از آن را برگزيده و سپس پیرامون ھر بند توضیحى داده اند كه نوعً

ِ بر نظراتِ اصل است ّ ِ رد ّن    .متضم

ّد سعید حكیم است كه ھمچنان ـگونه ك ھمان ـ بنام آخوند مالّ  األسف مع ه گفتیم اين رساله نیز اثر خامه محم

ّبى قزوينى صاحب  در » االمل تتمیم أمل«رجبعلى به چاپ رسید، و گويا منشأ اشتباه اين باشد كه مرحوم مالّ عبدالن

   :گفته است» ١٠١ش «رجبعلى   آخر شرح حال آخوند مالّ 
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ّة : هو من تصانیف« ، ذكر فیھا مسائل )االصیفة: ، و در چاپ قم٢١۵: الروضة النضرة(الرسالة الموسومة باألصول االصفی

ّھات المسائل ّة من الحكمة ھي أم    .»مھم

ّف اين رساله در حاشیه برگ     :نسخه مجموعه جاى گفتگو، گويد» ظ. ٢٢«بارى، مصن

بأسرار ات ـ رسالة طويلة جلیل المنفعة كثیر الفائدة موسومة و لنا في ھذاالباب ـ أي في بیان وضع األلفاظ واللّغ«

امي. شاء اللّه تعالى  فمن أراد االنتفاع بفوائدھا فعلیه الرجوع الیھا، ان. الصنايع ّ    .»منه، دام ظلّه الس

ّف رساله رفع مى اين حاشیه ّ و ترديدى را درباره مصن نايع  أسرار«كند، چه ما   ھرگونه شك ّ نرا به وضوح و نگارنده آ» الص

   .شناسانديم

ّد   ، به فارسى، ھمان كه بنام قاضى سعید قمى چاپ شده است و»كلید بھشت«ـ  ٢ گفتیم كه آن اثر خامه محم

   .رجبعلى خطاءِ محض است سعید حكیم است و نسبت دادن به قاضى يا آخوند مالّ 

ّف و كاتب و تاري خ است، و افزون بر حواشى بخطّ كاتب اين كتاب نیز در نسخه مجموعه جاى گفتگو بدون نام مصن

ّف دارد با امضاءِ ; نسخه، ھم در رساله نخست و ھم در اين رساله منه، عفي «چند حاشیه به خامه شخص مصن

   .»عنه

ّف رسیده  بىاين دو رساله يا كتابِ مجموعه كه گفتیم ھر دو به يك خطّ و شكل، و  پس از شبھه به نظر و تصحیح مصن

ھمان . رجبعلى، باز بدون نام و نشان نوشته شده است است، در ھمان زمانھا، تنھا اثر شناخته شده آخوند مالّ 

ّد»٢۴٣ـ  ٢٢٠: ١منتخبات «رساله چاپ شده در  ّور   البرھان«سعید قاضى آنرا بنام   ، و ھمان كه محم القاطع والن

اطع ّ ّات«ورده و رساله نھم عربى درآ به» الس    .خود، نھاده است» كتاب األربعینی

ّد سعید حكیم و جناب فیض كاشانى بگويیماينك    :، سخنى ھم در باب روابط محم

   

   حكیم و فیض

   

ّسى طباطبائى، چند سالى پیش از چاپ  ّد حسین مدر اى را كه میان  ، دو سه نامه»خالصة البلدان«آقاى دكتر سی

ّد سعید  ، ۵وحید، ش «جريان داشته است، در مجله » ١٠٩١ ـ ١٠٠٧«حكیم و آخوند موالنا محسن فیض میرزا محم

چاپ كرده بودند، كه اين ھم » مكاتبات فیض و قاضى سعید قمى«، پیرو اشتباھات سابقین، با عنوان »١٣۵٢مرداد ماه 

ھا را با  سف كه ھمان نامهـ لأل ھاى حكیمباشى است كه به كیسه قاضى رفته است، و يا يكى ديگر از دارايى

ِ كتابِ   توجیھات و توضیحات شگفت ِ محقّق ّمة الطبع  ١٣٧٩(تألیف قاضى، چاپ تھران » ]حديثًا[شرح األربعین «آور در مقد

ّه بر )ش ّه امیري ّمه علوي ِ «، تجديد چاپ كردند، ھمانگونه كه در مقد ِ «نامِ حكیمِ مظلوم، به » ديوان اشعار ديوانِ اشعار

   !اند ھم آورده» قاضى سعید قمى

ّد سعید حكیم اين چنین رقم خورده است، با آن ھمه حضور چشمگیر در آثار گوناگونِ  گويا كه طالع نامساعد محم

ّى در  نصرآبادى كه در چند جا با احترام تمام ياد شده است، ھمانگونه كه در تذكرة » تذكرة الشعراءِ «زمانش حت

   .شود  ديده مى» حكیم سعید خان«ـ با عنوان » آتشكده آذر«راءھاى ھندى نیز ـ بسان الشع
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   سخنى درباره جناب فیض

   

ّت استثنائى فیض، علیه الرحمة والرضوان، بايد اعتراف كرد كه آن مرحوم در اثر امتیازات موروث و  در باب شخصی

در نھايت درجه احترام بوده، و طبیعى است كه اينگونه مكتسب، در طول عمر ھشتاد و چند ساله پر بركتش ھمواره 

ْ جاذبِ طبقات گوناگون باالى مردم زمان باشد ّت   .[20]١موقعی

ّد حسین حكیم چند مسأله اند، و ز  دو برادر پزشك نیز از اين روى با خاندان آن جناب در ارتباط بوده مانى میرزا محم

ص «اين سؤال و جوابھا در يك صفحه . شرعى در أحكام مسافر از شخص فیض پرسش كرده و پاسخ گرفته است

دى فرزند فیض نوشته شده است، با اين عنوان از يادداشتھاى مرحوم علم» ١۴۵ ُ    :الھ

ّب الخاقانى میرزا محمّ « د حسین حكیم و أجوبه عالیجناب واال القاب خدايگانى صورة اسؤله جالینوس الزمانى مقر

ّال سنه ... آخوندى   .»واقع شده) ١٠۶٣(كه بتاريخ شھر شو

دى به ھنگام درگذشت حكیم ياد شده، نامه تعزيتى به برادر كوچكتر نوشته است كه سواد آن نامه را بخطّ  و علم ُ الھ

   :نثبت فرموده، به اين عنوا» ۵۴ص «خود در يادداشتھايش 

ّد حسین بقلم آمد« ّد سعید حكیم به ھنگام وفاتِ میرزا محم مدى االخره سنه . در تعزيتِ میرزا محم ُ ، »)١٠٨۴(شھر ج

دى  داعى بیر يا علم«: و در آخر نامه امضاء كرده است ُ    .»الھ

ّد ه سلیمان ھفتمین سال سلطنت شا) ١٠٨۴(حسین پزشك نیز معلوم گرديد، و سال   از اينجا تاريخ فوت میرزا محم

   .صفوى است

ّد    .زنده بوده است) ١٠٨۵(حكیم آگاه نیستیم، جز اين كه پیشتر گذشت كه او تا پايان  سعید از تاريخ درگذشت محم

ّد   :سعید حكیم بیاوريم و به اين مقال درازدامن پايان دھیم باز، دو مطلب ديگر درباره محم

قلى واله داغستانى ـ تألیف در   على» رياض الشعراءِ «از جمله منابع سده دوازدھم كتاب تذكره  :مطلب نخست

   :»۴۴٧ش «ـ است كه گويد ) ١١۶١(

ّد سعید حكیم قمى متخلّص به « ّدباقر استتنھامیرزا محم لفِ حكیم محم ّاى شاه . ، خَ ّ اطب میرزاى مزبور از خواص

ّت و منزلت داشته، در فضائل و كم ّاس ثانى بوده و در خدمت آن پادشاه كمال عز ُسابقت از أقران و امثال عب االت گوى م

ربوده، آخر در زمان شاه سلیمان به سعايتِ ارباب حسد از نظر پادشاه افتاده در قم سكونت اختیار كرده، ديوانش  مى

   .»...اين ابیات او راست. كند  نیز تخلّص مى حكیمو گاھى  سعیدگاھى . متداول و قريب به ده ھزار بیت است

تخلّص  ثانىو پیشتر گفتیم كه . ھاى سعید اختصاص داده است  حه كتابش را به انواع سرودهسپس، واله تا شش صف

ّاس ثانى است و واله او را نیز در تذكره     .آورده است» ۴۶١ ش«شعرى شاه عب

در شمار فصحاى دارالمؤمنین » آتشكده«است كه در كتاب » ١١٩۵ـ  ١١٣۴«ھمزمان با واله، لطفعلى بیك آذر بیكدلى 

  :گويدقم 
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تى در خدمت شاه حكیم سعید خان« ّ يار و با كثرت مراتب حكمى خصوص حكمتِ نظرى مربوط، و مد ، از اھالى آن دِ

نسلك بوده، آخر األمر از مالزمت اخراج و در قم به زيارت و عبادت مشغول بوده در  ُ ّاى حاذق م ّاس ثانى در سلك اطب عب

ـ  ١٢۴٢: آتشكده آذر«: »....اين چند بیت انتخاب و ثبت شد از ديوان ايشان. صاحب ديوان است. آنجا فوت شده

١٢۴٣«.  

ّد  اى داشته آذر در آن كتاب سى و ھفت نفر از مردم قم را كه سروده اند ياد كرده و در آن میان نامى از جناب آقا محم

   .شود سعید قاضى ديده نمى

ّد سعید حكیم را با ديگر استاد ناماور خود  :مطلب دوم ّاض الھیجى قمى آخوند مالّ میرزا محم اشعارى  [21]١عبدالرزاق فی

ّاض الھیجى«بس شیوا و نغز آراسته به صنايع گوناگون ادبى مبادله شده است كه در  ، چاپ تھران ٣٧۵: ديوان فی

  :خوانیم  مى »)ش ١٣۶٩(

ّد     :سعید خطاب به میرزا محم

ِ خوشا***اى جوھرى كه در تهِ اين ھشت نه بساط ر ُ   بچشم خرد نديده چو تو يك د

ّد    :سعید حكیم و بیت دھم اينست قطعه چھل و پنج بیت است در مدح محم

 ّ ِ مرده درآيد به اضطراب***بقراط را ز شرم تو چون دم زنى ز طب    در خاكْ نبض

ّد سعید: استآمده ) ٣٧٧ص (سپس در     :جواب میرزا محم

ردى كشان جام سخن را دھد شراب***اى آنكه در محافل دانش كالم تو  ُ    د

چھل و ھفت بیت است كه ھمچنان به ھمان وزن و قافیه در مدح و ثناى استاد با جھانى ظرافت و طنز دادِ سخن داده 

  .است

ّد سعی: اين چنین) ٣٧٩ص (و در  ّه میرزا محم    :ددر جواب جوابی

   زند رقم نقش خط برآب خامه مى بى***اى آنكه در كف تو ورق چون رخ نگار 

ھفت بیت میان استاد و شاگرد  پانزده بیت، باز در مدح بلیغ حكیمباشى شاگرد است كه ھر اين سه قطعه در يكصد و

   .خواندنى و انديشیدنى است

ّلى را محقّق كوشاى  ديگر نسبتھا، به گمان اينكه متعلّق به قاضى است در ھمانند » شرح األربعین قاضى«دو قطعه او

ّمة الطبع خود  نگ خطّى شماره «با نقصانى از آخرين ابیات، به نقل از » ش  ١٣٧٩، چاپ تھران، ٢٩ـ  ٢٨ص «مقد ُ ج

ّ اين است كه عنوان نخست در جنگ ـ عینًاـ چنین است آورده» كتابخانه مجلس تھران) ٢٣٢٧(   :اند، و مھم

ّد سعید حكیم مشھور به حكیم كوچك قطعه موالنا« ّاق گیالنى به میرزا محم    »عبدالرز

ّد بیچاره حكیمباشى كه ھمه دار و ندارش به يغما رفته و به عاريت نصیب آقا سعید قاضى شده است، و اين در   محم

ّر، اشعارى  اى به فارسى از شخص قاضى در آثارش ديده نمى حالى است كه سروده از سابقین شود، با اين كه مكر

الم فارسى  را ـ عربى و ّ    .ـ به استشھاد آورده است، چنان كه پیشتر ھم گفتیم، والس
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   ختم مقال

   

ّ و ّ و اِزھاقِ باطل بود و نه جز  ھدف و مقصد اصلى از تنظیم اين گفتار دراز دامن، تنھا اصالحات تاريخى مھم احقاقِ حق

يك قرن پیرامون احوال و آثار دو تن دانشمند ھمنام از دانشمندان قم  يعنى بیان اشتباھات بزرگى كه در طول. اين امر

ّد سعید قاضى«در قرن يازدھم ھجرى  ّد سعید حكیم و محم رخ داده و چھره تاريخى ھر دو را دگرگون كرده » محم

   .اللّه شاء  است، تا مگر از اين پس آيندگان اشتباھات سابقین را تكرار نفرمايند، ان

ّد سعید قاضى، يعنى  اينك، آنچه در ايم   نوشته» شرح حديث غمامه«فھرست بزرگ پیرامون يكى از آثار آقا محم

ّفى ساير آثار موكول به ھمان فھرست است كه در دست چاپ مى ضمیمه اين مقال مى باشد، واللّه  كنیم، و معر

   .الموفّق

   

   شرح حديث الغمامة

   )علیه السالم(من إعجاز موالنا أمیرالمؤمنین

   

ُدعى :از ّد، ي ّيّ : محم ريف، القم ّ ِ كتاب: سعید، الش ّوحید، متولّد «صاحبِ . سرآغاز    .نامعلوم: ، وفات)١٠۴٩(شرح كتاب الت

مامة  :كتاب ّل، مشكل و غريب غَ ّام اقامتش » سحابة«شرح ادبى ـ عرفانى و ذوقى خبر مفص است كه سعید آنرا در اي

   .[22]١آغاز كرده است) ١٠٩٩(در اصفھان به سال 

ّت آن بزرگوار در اين ديار   شصت و دو سالگى عالّمه مجلسى ـ اعلى اللّه مقامه ـ و اوج اشتھار و) ١٠٩٩(سال  مرجعی

   .است، و شارح ما در پنجاه سالگى

يادآور شده و نخستین آنھا » شرح حديث البساط«چند شرح بر اين حديث را با عنوان » ١٩٢ـ  ١٩٠: ١٣الذريعه «در 

ّث الفیض الكاشاني«شرح  ، تلمیذ المحد ّ ّي ّد مفید القم ّد سعید بن محم جاى گفتگو را آورده، و در وجه » قاضي محم

  :تسمیه حديث فرمايد

حابة ھبطت بأمیرالمؤمنین علیه« ّ ت على األرض بأمره كالبساط فجلس القوم علیھا و رفعتھم السالم و انبسط انّ الس

ّى وصلوا إلى جبل قاف و غیره يح حت ّ    .»...الر

شارح، در اين اثر، حديث را از سه كتاب گرفته و اختالفات جزئى آنھا را نیز يادآور شده است، و آن سه كتاب اينھا 

رھان درويش» بحرالمناقبِ «و » المحتضر«و » المجموع الرائق«: است ُ كه نامش على فرزند ابراھیم، از » ناشناخته« ب

ّ «مردم سده دھم، و نسخه عربى كتابش در دست شارح بوده، و اينك تنھا ترجمه ملخّص آن به فارسى به نام  ر ُ د

اثر: (در تبريز چاپ شده است) ق ١٣١٣(موجود و به سال » مناقب بحر ّ    .[23]١»١۵١: إحیاء الد

ا عن طبق. بسم« :آغاز دير األدوار و معید األكوار طبقً ُ    .»الحمدللّه م
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ّمه    :اى نھاده و در آن دو مطلب آورده است  شارح سعید، در آغاز، مقد

جاب از غرائب حديث  :مطلب يكم ُ غمامة، تعداد چھل حديث كوتاه گوياى مناقب و به منظور كشفِ حجاب و رفع ع

ا از كتاب ) علیھم السالم( مقامات واالى معصومین ّار، علیه الرحمة ـ نقل كرده و در » بصائر الدرجات«را ـ عمومً صف

   .حواشى، برخى توضیحات درباره آنھا داده است

ه و در آن از سخنان ابن عربى اى براى روشن شدن ذھن خواننده كتاب نوشت تمھیدات شش گانه :مطلب دوم

   .استفاده كرده است» مثنوى«اندلسى و در حواشى از اَشعار 

مصباح األنوار «: آورده و در حاشیه گفته است» الخرائج و الجرائح«و » مصباح األنوار«در آخرين تمھید، خبرى را از كتاب 

، أع) ره(تصنیف الشیخ أبوجعفر الطوسي  ّ    .»منه. لى اللّه مقامهو الخرائج للقطب الراوندي

ا  ّ ّد است، چنان كه در   )قدس سره( از شیخ الطائفة ـ» مصباح األنوار«ام » ذريعة«ـ نیست، بلكه از شیخ ھاشم بن محم

   .اند فرموده» ثقات عیون«و 

ّمه     .سى و چھار صفحه نسخه را در بر گرفته است» شرح حديث الغمامة«مقد

   :د، شارح وارد اصل مطلب شده و گويسپس

ّدنا أمیرالمؤمنین، صلوات اللّه و سالمه علیه« ھذا الخبر كالمستفیض عند : أقول. خبر الغمامة من إعجاز موالنا و سی

ّة ّدوق ... جمھور الخاص ّما شیخنا الص ّنة سی و قد ذكر ھذا الخبر أكثر علمائنا بأسانیدھم المعتبرة في أكثر كتبھم المدو

ّى ب ّ ـ رض ـ في كتابه المسم ّي ائقالقم ّ   .»...مجموع الر

ّعاءِ مستفیض بودن خبر غمامه و اين كه اكثر علماءِ ما به اسانید معتبره در اكثر كتبشان آن را آورده  واضح است كه اد

ائق«باشند، شامل چند گونه اغراق و مبالغه است، و نسبت دادن كتاب  ّ ّى ـ» المجموع الر رضي ( به شیخ صدوق قم

شود كه اين نادرستى شايع بوده است يعنى اين كه   مستفاد مى» رياض العلماء«و از  ـ نیز نادرست است، )هللا عنه

ّد ھبة اللّه موسوي  صدوق، و برخى به   است، در آن زمانھا برخى به شیخ» ٨ـ  ٧سده «آن كتاب را كه مؤلّفش سی

   .بگذريم. اند داده شیخ مفید نسبت مى

در نسخه، ھمه جا عبارات . آورده و شرح كرده است» متن«عنوان  ، عبارات حديث غمامه را ـ جمله، جمله ـ باشارح

   .متن به سرخى نوشته شده است

ر از كالم ابن  و كتب ادب و) علیھم السالم(بیت او در سخنان خود، عالوه بر استفاده از اخبار و احاديث اھل ّ آداب، مكر

ّه  عربى اندلسى نیز ـ با تجلیل و تقديس ـ استفاده مى از اشعار . ى كه در ديگر تألیفات خود به كار برده استا  كند، روي

   .آورد  و جز آن نیز گاه در متن و گاه در حاشیه به استشھاد مى» مثنوى«

ّت مضامین آن خبر،  ّعاءِ » [24]١خطبة البیان«شارح، پس از اتمام شرح خبر غمامه، باز براى تأيید صح معروف را ـ با اد

ّة«استفاضه ـ با توضیحاتى آورده، و سپس ھمچنان با عنوان  » بصائر الدرجات«حديثى از آخر كتاب » ختامة مسكی

ر د) علیه السالم(اى است از حضرت امام جعفر صادق منقول از صباح المدائني، از مفضّل آورده ـ و آن در حقیقت، نامه

ّتى كتاب را به » متن«پاسخ به نامه مفضّل به آن حضرت ـ كه شارح، جمله، جمله، با عنوان  نقل و شرح كرده، و با وصی

   .پايان برده است
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تاريخ ختم تألیف ندارد، و اين دو نسخه ـ تقريبًا شبیه » در يك مجموعه«نسخه جاى گفتگو ھمانند نسخه ديگر ما 

ا در نسخه سوم م ّ كه در بسیارى از جاھا با آن دو اختالف دارد تاريخ پايانش اين » در يك مجموعه ديگر«ا يكديگرند، ام

   :چنین است

ّد واتّفق الفراغ من ھذه النمیقة في سنة ألف و مائة، على يدي مؤلّفه المفتاق إلى رحمة بارئه اللّطیف ... « محم

ريف ّ ّ بسعید الش    .»، عفى اللّه عنهالمدعو

   :گونه است ينو آغاز ھر سه نسخه ا

ّام إقامتي بإصبھان ـ المحروسة ـ، حین ما ... « ّخصة عام تسع و تسعین من ثاني ألف الھجرة، أي َّ بإعطاءِ الر و أنعم علي

ّین ت ّ َراقي الس    .»...ارتقى العمر درجات الخمسین و وصل إلى إحدى م

ّات«كه از رسائل » مرقاة األسرار«پايان از اين عبارت و از  ّد سعید   خود او است معلوم مى» كتاب األربعینی شود كه محم

پاى به اين جھان گزارده است، يعنى دوازده سالى پس از تولّد عالّمه مجلسى، ) ١٠۴٩(به سال يكھزار و چھل و نه 

   .أعلى اللّه مقامه

خبر غمامة را در آخر باب چھاردھم مجلّد ھفتم ; والنا العالّمة المجلسيّ يادآور شويم كه اين بزرگوار، يعنى م ھمین جا

ر لھم األسباب) علیھم السالم(نّھم باب أ«كه » بحاراألنوار«كتاب شريف  ّ ُس حاب و ي ّ خّر لھم الس ُ است، پس از نقل » س

   :شیخ مفید ـ أعلى اللّه مقامه ـ فرمايد» االختصاص«چھار حديث، ھمه از كتاب 

ّة في كتاب : »المحتضر«ـ في كتاب   )رحمه هللا( ال الشیخ حسن بن سلیمان ـق: أقول« منھج «روى بعض علماءِ االمامی

   .»باسناده عن سلمان الفارسيّ » التحقیق إلى سواءِ الطريق

   :در پايان فرموده است  سپس خبر غمامة را ـ بتمامه ـ از آن كتاب، بدون ھیچ توضیح و تفسیرى، آورده، و

ّ علمھا إلیھمھ: أقول« ّھا و نرد ٌ غريب لم نره في األصول الّتي عندنا و ال نرد    :[25]١»)علیھم السالم(ذا خبر

ّة، طھران، ۴٠ـ  ٣٣: ٢٧بحاراالنوار «    .»١٣٩٠، چاپ دارالكتب االسالمی

. را ـ ولو بمذاق دور از متعارف ـ شرح و تأويل نموده است، سپاسگزار بود» خبر غريب«سعید كه اين  پس بايد از جناب

   .رحمة اللّه علیه

ّتى به برادران ايمانى در اِذعان و اعتراف به مقامات شامخه و معجزات باھره  شارح در آخرين صفحه كتاب، پس از وصی

ّه اطھار ّل و اِنكار، گفته استو تحذير از تأ) علیھم السالم( ائم    :م

ّة « ولیكن ھذا آخر ما أردنا ايراده مِن كشف بعض أسرار ھذاالخبر، فإن أصبنا في ذلك فمن اللّه األكبر و من أنوار األئم

 ّ ّھات أھل الشك ّ و الضّرر، و نستغفراللّه من ھفوات اللّسان و تر االثني عشر، و إن أخطأنا فمن أنفسنا منبع الشر

   .»)رحمه هللا( إلى ھنا آخر كالم الشارح العالّمة،. ن اللّه أسأل العصمة عن الخطاء، و إلى اللّه المشتكىوالعدوان، و م

ّد باقر اصفھانى  :نسخه پسین روز دوشنبه دھم صفر : تاريخ پايان استنساخ. »فرزند احمد، غفراللّه له«بخطّ محم

ّر     .اثر مقابله و تصحیح ندارد. جیبى: حجم. رقهبرگ و چند برگ بیاض عطف و بد ١١٣داراى ). ١٢١۶(المظف

ّه صفحه نخست به سرخى نوشته است    :كاتب در طر
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ّات« ّي، و ھي شرح » ھذه رسالة الحادية عشر من رسائل األربعینی للمولى الكامل العارف الكاشف قاضى سعید القم

ّدنا أمیرالمؤمنین، صلوات اللّه و سالم    .»ه علیهخبر الغمامة من إعجاز موالنا و سی

ھر كاتب در گوشه ھمان صفحه  ُ بین«م ُ ّد. ال إله إالّ اللّه الملك الحقّ الم   .نقش بسته است» باقر  عبده محم

ّات«گويا نسخه ما از     .به دستور ھمین شخص نوشته شده است» كتاب األربعینی

   :ھا بیايند  كه در مجموعه» شرح حديث الغمامة«دو نسخه ديگر از 

   .طبرى» دالئل اإلمامة«ـ نسخه ضمیمه  ١

   .»شرح األربعین حديثًا«و » أسرار العبادات«ـ نسخه میان  ٢

   .اند چھل و يك نسخه از اين اثر را شناسانده» ١٧٧۶ش : ۴ھاى خطّى   فھرستگان نسخه«در 

   

ّد المصطفى و آله الطاھرين    .و صلّى اللّه على محم

  

  

  

ّه: ـ مانند[1]١ ِ أمل، نیمه موجود رياض  أمل االمل، تتم ّد  ھا و حواشى اريخ طاھر قزوينى، تذكره و ت العلماء، تاريخ محم

نین واألعوام خاتونابادى و ملحقاتش كه تا سال  حزين الھیجى، رياض ّ و » ١١٩٣«الشعراءِ واله، آتشكده آذر، وقايع الس

ّه رسیده، و امثال اينھا، و اجازه ّد عبداللّه جزائرى  نامه  سرآغاز دولت قاجاري . ھاى روايتى مانند اجازه كبیره مرحوم سی

   .سعید ياد شده است كه خواھیم گفت ىتنھا در اين اجازه از فرزند قاض

ّد[2]١ قاضى حقّ حیات  سعید  ـ آن چنان كه گويى در آن عصر و زمان و در شھر قم، سعید نام ديگرى جز آقا محم

   !در انحصار ايشان بايد باشد سعیدنداشته و نام 

آور را در ترجمه حالى كه در سرآغاز ديوان  ھاى شگفت ترين نمونه جامع اشتباھات تأثّرآور و خلط تازه: ھمین جا بگويیم

ِ مغصوبِ حكیم آمده است مى ّد سعید حكیم فلك. توان ديد اشعار به » ١٣٨٣سال «زده را در دانشگاه تھران  ديوان محم

  !چاپ كردند» سعید قمى عار قاضىديوان اش«نام 

ّد میرزا«: گويد» ٢۴١: ١تذكره «در كتاب » ١٠٢٧متولّد «ـ میرزا طاھر نصرآبادى ١ لفِ ارجمندِ مرحوم حكیم  محم سعید، خَ

ّدباقر قمى است ّدحسین برادر بزرگش ـ با بندگانِ میرز. محم اى  !كه ملكى است به صورت بشرا محم ّ ـ در سلك اطب

   .»...پادشاه

ا  ّ نصرآبادى نام بیش از سى تن از طبقات گوناگون مردم قم را در كتاب خود آورده و چیزى درباره آنان نوشته است، ام

ر به اصفھان و ّ نجا و اشتغال به تعلّم و تعلیم و تألیف ھم توقّف در اي  ھیچ نام يا نشانى از قاضى ما ـ كه سفرھاى مكر

   .شود داشته ـ در آن كتاب ديده نمى

   .است) ١٠٩٠(تا ) ١٠٨٣(نصرآبادى از حدود » تذكرة الشعراءِ «تألیف  
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ّدحسینبیافزايیم كه از    .گويا اھل تألیف و تصنیف نبوده است. ھیچ اثرى سراغ نداريم میرزا محم

ه دھیم كه بى[4]١ ّ ّد شبھه منصبِ شیخ  ـ توج ِ قم از ديرباز برعھده آخوند موالنا محم طاھر قمى بوده و  االسالمى

نین واألعوام«مرحوم خاتونابادى در  ّ    :گويد» ۵۴۶: وقايع الس

ّد« قعده سنه ھزار و  در ھشت ساعتى شب جمعه بیست و سوم ذى قم االسالم  شیخطاھر  فوت آخوند موالنا محم

   .»صد ھجرى، عمر او صد سال بود

ّه  شاه سلیمان صفوى در روز پنجشنبه پنجم ذى  فرزندش سلطان حسین در  در اصفھان وفات يافت و) ١١٠۵(حج

   .گزارى كرد شب چھاردھم تاج

ّد پس شیخ ه سلطان حسین بوده، و وضع آن منصب در پنج سال سعید قاضى از آغاز سلطنت شا االسالمى آقا محم

ّد   .طاھر و فوت شاه سلیمان معلوم نگرديد مابین وفات آخوند مالّ محم

   !»قتصر على واردات القلب من عالم آخرفانّ وضعه أن ن... «: گويد» ۵١٧: شرح كتاب التوحید«ـ در جلد يكم [5]١

ّـة«لّھین اثرى بنام  ، جناب صدر المتأآخر   !دارند» واردات قلبی

ّفى يكى از آن رساله[6]١ فھرست «اى را كه در   پیوست اين مقال است، و نسخه» شرح حديث الغمامة«ھا  ـ معر

ّفى كرده» المثل والصور«به نام جعلى » ٢٩٩و  ٢٢٠: ٢المعارف بزرگ اسالمى   ھاى خطّى مركز دائرة نسخه اند،  معر

ّات«است كه رساله دھم » الطالئع والبوارق«آن    .باشد، ال غیر» كتاب األربعینی

ّجال[7]١ َكفيٌّ بالطّعام والكساء: ـ العاضي، من الر   .»الرائد«: الم

ُه الصدر األعظم: االسالم  ـ شیخ[8]١ ، كان ينصب ّ ّة في العھد الصفوي ّة القضائی ّل شأنه بعد سقوط . مقام لرئیس القو تنز

ّین    .٣۵۴: كواكب منتثره اشتراكى: الصفوي

ائد: رئیسھم: »القضاة قاضي«. الحاكم الشرعيُّ الّذي يقضي بین المتخاصمین: القاضي ّ   .الر

» االسالم شیخ«كند نه   تعبیر مى» حضرت پیشنماز و قاضى قم«از ايشان به » تبصرة المؤمنین«ـ حكیم مؤمن در [9]١

ِ ... «: و در آغاز گويد ِ معصوم اجتماع ِ پیشنمازىِ جمعه كه در غیر َسندِ قضاى قم را با قیام ّمد طاھر چون قُعودِ م موالنا مح

ين است جمع فرموده ّ   !»...ضد

   :آمده است» تصوير ارسالى استاد جعفريان، سلّمه اللّه«فتوح  ۶١ـ در صفحه [10]١

ّد نجیب ـ يعنى حكیم مؤمن ـ به درجه... « ّت سی لدآشیان صاحبقران، علیه رضوان اللّه   چه ھم ُ ّاب خ اى است كه نو

ّان، در بسطام، او را نزد پادشاه ھندوستان به امر طبابت مىالملك ال فرستادند، و او چاكرىِ اين درگاه را سرمايه  من

قبى دانسته به زخارف دنیا مبدل نساخت، و شاھد اين حال ـ بالفعل ـ مَسندنشین محفل تجريد و تفريد  ُ معمورىِ ع

ّد  میرزا ب» كذا«، دام سعید محم ّ    .»...اند  انِ درگاه خاليق پناهتوفیقاته، و بعضى از مقر

ّد   .حكیم ـ حكیم كوچك ـ است، نه قاضى، واللّه العالم سعید  به گمان اين ضعیف، مقصودش میرزا محم

اى  اداره چنین مدينه. سعادت حقیقى را به دست آورنداى كه ساكنان آن كوشش كنند  مدينه: ـ مدينه فاضله[11]١

   .»فرھنگ معین«: بدست حكیمان و فاضالن باشد
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و » انتشارات خوارزمى. به بعد ٣٨١: اخالق ناصرى«ھاى ديگر مدينه در دو كتاب   توضیح پیرامون اين مدينه و گونه

  .به شرح آمده است» ١١۶٢ـ  ١١۵۴: ھاى تاريخى امثال و حكم ريشه«

ّت«بحث مستوفا درباره » اخالق ناصرى«در : رج از موضوعخا ّف و  ديده مى» محب ا از دو كلمه عشق و تصو ّ شود، ام

   .مشتقّات آنھا ھیچ اثرى نیست

ّد سعید قاضى اشاره به سیادت از سوى مادر است، نه در پى نام اين شخص و ھمچنین آق شريفـ وصف [12]١ ا محم

ّمه . چیز ديگر   .»٣٢ـ  ٣٠: جامع األنساب«مقد

به قلم آقاى حاج شیخ رسول جعفريان  را» طلع البدر علینا«گونه افتراءات و اكاذيب، مقاله پیرامون  ـ در زمینه اين[13]١

  .، مالحظه فرمايند»٨۵تابستان . ۵۶ش . میقات حجّ «صديق دانشمند در فصلنامه 

با[14]١ َ ج َ ْ تَرى ع ّم«روزھا كه در اين » ٩٩ـ  ٩٨ش . آينه پژوھش«در مجلّه ! ـ عِش ّال المكر منتشر شد، در » ٢٧  شو

تفسیر «: اند، از جمله چند تفسیر زنانه را برشمرده» زن در تفسیر مخزن العرفان بانو امین اصفھانى«سرآغاز مقاله 

اب خانم اصفھانى  ّ زنان نامى ص «، و مآخذ خود را »...اند اين تفسیر در چھار جلد گفته) ق ١٣١٧ م(موضوعى قرآن، نو

   .اند  ، نشان داده»اللّه عبدالكريم گزى اصفھانى  ه نقل از تذكرة القبور آية، ب١٠۴

بحان ُ ّاب حكیم«ندانستیم كدام بنده خدايى ! اللّه س ّاب خانم«را تبديل به » نو   !است؟ كرده» نو

ّاب الھیجانى اصفھانى حكیم  ّد باقر نو و تفسیر » ١٢۴٨  متوفّى سوم ماه شعبان«شرح حال مرحوم میرزا محم

  !زياده جسارت است. مالحظه فرمايند» ۶۵٢ذيل شماره . مكارم االثار«وضوعى ايشان را در جلد چھارم م

نامعلوم است، بلكه شخص  جاى نام پدر مالّ رجبعلى را سپید گزارده، و شگفتا كه تا اين زمان ھم» رياض«ـ در [15]١

ّى از نوشتن نام خود نیز در تنھا اثر شناخته شده ّه  رساله«اش  آخوند حت ّد » وجودي پرھیز كرده است، برخالف آقا محم

ّفاتش بنام خود و   .كند تصريح مى; پدرش مفید، بل ذكر تاريخ تألیف  سعید قاضى كه در عموم مصن

اء«ـ چنانكه در جاى جاى كتاب [16]١ ّ   .شود ديده مى» عیون األنباء في طبقات األطب

   :گويد» ١٣٨۵، تھران، ٢٠٧: الملوك میرزا رفیعا  دستور«و در كتاب 

ّب الخاقان حكیم« بان: باشى است  در بیان شغل عالى جاه مقر ّ اى سركار  ريش و مشارالیه از جمله مقر ّ سفید اطب

ّه شريفه و انیس و جلیس پادشاھان بود و در ازمنه سابقه، در رقم، منصب او  شد و در مجلس،  نوشته مى حكیمخاص

بان مى پايین ّ ّاب طوبى آشیان، لفظ . نشست  دست جمعى از مقر اضافه شد و بعد از آن ملقّب به » باشى«در زمان نو

ّب الخاقان لقب     .»گرديدمقر

ّد طاھر قزوينى متخلّص و مشھور به [17]١ ناصب دربارى، از قبیل وقايعوحیدـ میرزا محم َ نگارى،  ، عالوه بر م

نشى مجلس ُ عديده وحید روزگار و صاحب آثار ممتاز ماندگار گرى، دانشمندى جامع انواع فضائل و در فنون  نويسى و م

   .است

ّد سعید قاضى پس از تألیف نخستین جلد  ّوحید«آقا محم نسخه آنرا در اختیار وحید نھاده و آن مرحوم » شرح كتاب الت

در چاپ شرحى از زبان شارح، در نھايت اعتالء و كمال، در پايان نسخه نوشته است كه عینًا در نسخه ما موجود و از آن 

ّھر«: اند  كتاب ھم آورده    .»...الثّمر ختم للز
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ّفى كرده است به اين عبارت ّد سعید، سپس خود در حاشیه آن ختامه، ايشان را معر   ر:آقا محم

ه«ط َ تام وران  خِ ّ ّمان و فريد العصر و الد ّاب مخدومى وحیدالز ّدكه نو ، أدام اللّه ظلّه و أبقاه، برين طاھرا  میرزايى میرزا محم

   .»اند  د نوشتهمجلّ 

   .پس جناب قاضى را با وحید نیز ربطى بوده است

ّه شريفه«): ۴٢۶(ـ در صفحه [18]١ ّد حسین قمى طبیب خاص باز، در . »حكمت و حذاقت پناه جالینوس الزمانى محم

ّدچند جاى ديگر آ ّد حسین و محم سعید ـ با تجلیل بسیار ياد شده و در ھمه جا نام   ن كتاب از اين دو پزشك برادر ـ محم

ّد ّم بر محم ّد حسین مقد   .سعید آمده است محم

ّد مشكوة از روى آن چاپ كردند، بخطّ كاتبِ نسخه كه مرح» كلید بھشت«ـ در آخر نسخه [19]١ وم آقا سید محم

   :گونه است  اين

ّة الحرام سنه « ّت في تاريخ شھر ذيحج ّفات  ١٠٨۵تم ّد سعیداالزمانى    جالینوسكلید بھشت من مصن . میرزا محم

  .»سلّمه اللّه تعالى عن االفات

ّد سعید حكیم تا پاي از اين عبارت دانسته مى ّد   حیات داشته و) ١٠٨۵(ان سال شود كه محم تاريخ فوت برادرش محم

  .شود پس از اين ياد مى) ١٠٨۴(حسین حكیم در نیمه سال 

ّد طاھر[20]١ آورديم، اينك سخنان » تذكره«قمى از  ـ پیشتر سخنان میرزا طاھر نصرآبادى را در وصف آخوند موالنا محم

   :او درباره جناب فیض، گويد

كاشف حقايق و برھان و عارف معرفت و . است آخوند نورا مالّ ضیاءالدين كاشىزاده  مالّ عبدالمحسن ھمشیره«

ّف جمع نموده، در كاشان به افاده مشغول بو... از جمیع علوم بھره وافى برده. عرفان است د كه شاه حكمت را با تصو

قدردان شاه عباس ماضي چون آوازه عدالت آن جناب را از دور شنیده بود ايشان را طلب داشته در سفر و حضر انیس و 

بعد از فوت آن پادشاه عادل جاه به كاشان رفته گاھى در قمصر و وقتى در كاشان به . جلیس بوده كمال قرب داشت

   .»...افادت و عبادت مشغولند

ِ ايمان،  میرزا طاھر نام تذكرة «. نوشته استمالّ عبدالمحسن گرامى فیض را ھم در اينجا و ھم در ذيل مالّ مؤمن

   .»٣٣٧و  ٢٧۶ش . الشعراء

ّفه، از كتاب  ا نظر شخص جناب فیض را درباره متصو ّ ّة البیضاء «سخن به اينجا كشیده شد، خوب است ام : ۶المحج

ّفه، فرموده است» ٣٣٨ ّ الغرور، در ذيل كالم غزالى پیرامون متصو    :بیاوريم، آنجا كه در كتاب ذم

ّھین بھم فضل و غرور؟: اقول« ّى يكون للمتشب ّة حت ّوفی ّادقین من الص ّ فضل و كرامة للص ِدع ! و أي فانّ أكثرھم من أھل الب

ّعاءِ و غیر ّقص و الجھر من القول في الد ماع و الر ّ   .»!ذلك من الس

ّدكريم قمى چه گويند    !تا میرزا طاھر نصرآبادى اصفھانى و حكیم مؤمن تنكابنى و محم
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ّ منثور و منظوم، ھمداماد جناب فیض كاشانى، دو داماد صدر المتأ[21]١ الذريعة «وفاتش را در  .لّھین ـ صاحب آثار مھم

، كه باز اشتباه به »و من تالمیذه القاضي سعید القمي«: اند نوشته و افزوده) ١٠۵١(به سال » ١١۴٧ش : ١٢

   .حكیمباشى است

ّاض را » ٣١٩: الروضة النضرة«در  و من «در اينجا ھم . اند  نوشته و جز آن را تخطئه كرده) ١٠٧٢( بدون ذكر مأخذوفات فی

   .آمده است» ...تالمیذه

ّوحید«ـ گويا چندى پس از مجلّد دوم [22]١ ّم» شرح كتاب الت اصفھان ـ به پايان ھم در  الحرام آن سال ـ كه در پنجم محر

   .برده است

ّام وقوفي بإصبھان ـ... «: فرمايد» شرح األربعین حديثًا«او در شرح حديث بیست و پنجم از  المحروسة ـ لبعض دواعي  أي

ا دانسته نیست كه مرادش در اينجا سال . »...الضّرورة ّ كه در آن سال ھم در اصفھان بوده، ) ١٠٩۶(است يا ) ١٠٩٩(ام

  .سفر يا جز اين دو

، چاپ بسیار ناقص ٧۶  ـ  ٧١: المحتضر«و » ق ١۴١٧، چاپ تھران، ٣٣٩ـ  ٣٢٧: ٢المجموع الرائق «ـ خبر غمامة در [23]١

   .آمده است» ق ١٣٧٠نجف اشرف، 

ّ اين خطبه و شروح آن به [24]١ ّفى اجمالى و مھم : ٢٢و  ٢٠٠: ٧نیز   و ٧٧٧تا  ٧٧۵و ش  ٢١٨: ١٣الذريعة «ـ براى معر

خطبة «، »بحاراألنوار«در كتاب شريف » الرحمة علیه«عالّمه مجلسى . رجوع فرمايند» ١٠٩٣ش : ٢۴و  ۶٨۶٠ش 

  :اند و امثال آنرا از غالیان و اشباه آنان دانسته» انالبی

الة« كتاب . »...أشباھھم و رط  و ما ورد من األخبار الدالّة على ذلك كخطبة البیان و أمثالھا فال يوجد االّ في كتب الغُ

ّة ّ واألئم ّ في النبي ّ و تفويض» فذلكه«در ... االمامة، باب نفي الغلو   .١٣٨٨، تھران، ٣پ۴٨: ٢۵بحار : توضیح درباره غلو

خبر غمامه را با ترجمه و » ش ٨۴، تھران، ٧٩٠: ٢میزان الصواب «ـ مرحوم حاج امین الشريعه خويى در كتاب [25]١

   :گويد) ٧٩۵ص (شرح آورده و در 

آن را با ترجمه ذكر و » عین الحیات«حديث غمامه كرده و آن حديثى است كه مجلسى در پس شروع به ذكر ... «

   .»...روايت كرده است و شیخ جلیل صدوق به اسناد خود و در كتاب مجموع الواثق من أنھار الحدائق

ّعاءِ وجود حديث غمامه و ترجمه آن در كتاب شريف  عالّمه » اتعین الحی«اغالط چاپى و غیره فراوان است، و اد

   .ـ به اثبات نرسید) قدس سره(مجلسى ـ

  

  

  

 


