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 )۲۴/۶/۱۳۸۷ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا٢٣/١٢/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

  

  چكيده

  از دانـشمندان و نويـسندگان بـسيار        ،ي پـسر ميـرزا عيـس      ،يميرزا عبداهللا افند  

 يهـا  باشناسـه ي نيـز از و ي يازدهم و دوازدهـم اسـت کـه گـاه        ة سد ةبرجست

ــز چــون يديگــر ــيتبري ــاد مــي.. . وي، اصــفهاني، جيران ــ اشــود؛ ي   ازيو نيم

 ي ايران به کـشورها    ي گذرانده و افزون بر شهرها     يزندگانيش را به جهانگرد   

 يهـا  و کتابخانـه   دهرسفر ک ... روم، ترکيه، سوريه، مصر، عربستان، بحرين و        

هـا بهـره    از نزديک ديـده و از دانـش دانـشمندان آن سـرزمين             را آن کشورها 

مند ساخته است؛ از همين رو       خود بهره  يهايايجسته و ايشان را نيز از راهنم      

  بـه دسـت آورده     ي و همچنين نويـسندگ    يشناس کتاب ة در زمين  ي ستودن يتوان

 علـوم   يهـا  در رشـته   ي سودمند يها اين دانشمند جامع االطراف نوشته     ،است

، رجال، تاريخ، فقه، اصـول، فلـسفه و کـالم، دسـتور زبـان،               دعا، حديث،   ينآقر

از خـود بـه يادگـار گذاشـته اسـت؛ ايـن       ... و ينگـار هنامه  و گا  يستاره شناس 

  .پردازديهايش م و نوشتهي وي فشرده به شناساييانوشتار به گونه

  

  .ي اصفهان ـي تبريز ـ ميرزا عبداهللا ـيافند هاد واژهيکل

  
  طرح مسأله 

هاي علمـي بـويژه در      از پژوهش  آنان   ة دانش دوستي صفويان و پشتيباني         دربار) الف

-اي نيز مـي  فرهنگ ديني، سخن فراوان گفته شده است كه اين سخنان تا اندازه ةرصع
 در اين زمينه    ي شاهان صفو  ةولي نبايد از نگاه دور داشت که روي       . تواند درست باشد  
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 و  گرديـد ي مـ   فـراوان همـراه    يهـا يگيرها و سخت  يبين با کوته  ييکنواخت نبود و گاه   

شد كه  يچنان تنگ م  ... وهشگران، سرايندگان و    عرصه براي شماري از دانشمندان، پژ     

  رويـة سـخت    .گرفتنـد ي در كشورهاي ديگري پنـاه مـ       ،به ناچار از ايران رخت بربسته     

كـانون  ــ    صفويان، دانشمندي همچون افندي را ناگزير ساخت تا به قـسطنطنيه        ةگيران

  .ذيرد عثماني بپةرا از خليف» افندي«  رو كند و لقب  ـخالفت اهل سنت و جماعت

 ،ن، صـوفيا  اي داشـت كـه ناسـازگاري افنـدي بـا  عرفـ             يپيامـدها  رويدادهااين  ) ب

  .توان از همان پيامدها بشمار آوردرا مي... ، خردگرايان و انفيلسوف

ي داشت بويژه   ي نقش بسزا  بحاراالنوارافندي در گردآوري، چينش و بر نوشتن        ) ج

؛ ۱۰۳/۱۱ ،ي؛ بهبـود  ۸۴ ،يجزاير( جلد آن را همو پاكنويس كرده است         ۲۶ جلد از    ۹كه  

   ).۲/۵۸ ،يمهدو

  اسـت؛ وي در گـردآوري و       العلمـاء ريـاض تـرين يادگـار افنـدي كتـاب          برجسته )د

 ها بسنده نكرد بلكه خود با دانـشمندان كـشورهاي گونـاگون   فتهنوشتن آن تنها به واگ  

 روينها و مدارس آن كـشورها را از نزديـك مـشاهده کـرد و از همـ                 ديدار و كتابخانه  

 ماننـد بـه شـمار    شرح احوال رجال و تاريخ كم ماننـد و شـايد بـي       ةدر زمين را  كتابش  

  .اندآورده
  

   ي واژه افندي و كاربردهايمعن

 بيزانـسي و ايـن      ١»آفنـتس «هاي رايج در امپراتوري عثماني بـوده كـه از           افندي از لقب  

 .گرفتـه شـده اسـت     » بآقا، سرور، اربا  « يوناني باستان به معني      ٢از آوثنتس نيز  واژه  

 از بـرادر فرمـانرواي كاسـتاموني بـا عنـوان            ،)ق۷۵۶د(گويا نخستين بار ابن بطوطـه       

 ،نيز از ملكه خـاتون    ) ق۷۴۱د(افالكي  ). ۱/۳۱۷(را معني کند     آنكه آن افندي ياد كرده بي   

نــام بــرده و آن را بــه » افنــدي بولــه« بــا عنــوان ،دختــر جــالل الــدين محمــد مولــوي

 در فرمـاني  ،)۸۵۵د( سلطان محمد فـاتح      .)۲/۹۹۵(ترجمه كرده است    » هخداوندگار زاد «

به معني سرور  (به زبان يوناني خطاب به اهالي گاالتا از خود با عنوان مگاس آوثنتس              

 افندي بـه    ،در اوايل عصر عثماني   ). ۹/۶۰۸ ،قراگوزلو يذکاوتقس  (ياد كرده است    ) واال

اي گرديـد   واژة افنـدي شناسـه     ،ذشـت زمـان   با گ ). جاهمان(رفت  جاي موالنا به كار مي    
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هاي برجستة سياسـي، اجتمـاعي و بـويژه مـذهبي؛ بـه عنـوان                شناساندن چهره  يبرا

خـاتون  «عهـد؛    را بـراي ولـي    » شهزاده افندي «را براي پادشاه؛    » پادشاه افندي «: نمونه

 را بـراي  » افنـدي « شـاهزاده خـانم؛      يرا بـرا  » سلطان افنـدي  «را براي شهبانو؛    » افندي

را بـراي قاضـي؛     » قاضي افندي « دربار؛   ةرا براي پزشك ويژ   » حكيم افندي «شاهزاده؛  

را براي روحاني يهودي؛ » خاخام افندي «دبير بزرگ ارتش؛     يبرارا  » يني چري افندي  «

را براي پـيش  » امام افندي«را براي مشايخ؛ » شيخ افندي «؛را براي پاپ » پاپاس افندي «

 ).جـا همان(انـد   بـرده كـار مـي   ه  ب.... ا براي شيخ االسالم؛ و      ر» مفتي افندي «نماز دربار؛   

دهخدا بر آنست كه شناسة افندي در عثماني به منزلة آقا در فارسي به كار رفته است                 

 افندي را تركي عثمـاني و بـه معنـاي سـيد، مـوال،               ةواژ) ۷۱ـ۱/۶۱(خياباني  ). ۷/۳۱۴۵(

 لفـظ تركـي جغتـائي يـا         ،اژهدانسته و مرعشي بر آنـست كـه ايـن و          .... قاضي شرع و    

  ).۱۵(مغولي است 

سر پ پسر ميرزا عيسي بيگ پسر محمد صالح بيگ پسر حاج مير محمد بيگ               ،مالعبداهللا

  در اصفهان زاده شد و همـان       ،) هـ   ۱۱۳۰ـ۱۰۶۷(خضر شاه جيراني تبريزي اصفهاني      

). ۲۲ ص(  گور او شـناخته نـشده اسـت        ي تاکنون جا  ي مرعش ةبه نوشت . جا در گذشت  

ميرزا، افندي، جيراني، صاحب رياض، تبريـزي       : هايها از وي با شناسه    نامهر زيست د

 الي گزارشـي كـه افنـدي در پـيش        ه  از البـ  ). ۱/۲ ،ساعدي(اند  و اصفهاني نيز ياد كرده    

 ديـده بـه جهـان    ۱۰۶۶آيد كه وي در سال  آورده برمي ـ العلماء رياض ـ  گفتار كتابش

توان دريافت كـه    اش نيز مي    در اجازه نامه  ) ۱۱۷۳د  (گشود؛ از گزارش عبداهللا جزايري      

 در هفـت مـاهگي، مـادرش و در هفـت سـالگي              يو.  رخ داد  ۱۱۳۰مرگ افندي در سال     

چنـين  ) ۳/۲۳۱ (رياض العلماء او گزارش زندگاني خويش را در        .پدرش را از دست داد    

اي خـشكي    نيمي از زندگاني را در سـفره       ،از پنج سالگي به سفر پرداخته     : آورده است 

ام، دريـا و صـحرا را        روم سفر كرده    و و دريا گذراندم، به بسياري از شهرهاي ايران       

 شهرهاي آذربايجان، خراسان، عراق، فارس، قـسطنطنيه، و ديـار           ،امپشت سر گذاشته  

ام؛ سه ام و به بسياري از شهرها چندين بار سفر داشتهشام و مصر را از نزديك ديده

ي زيارت سه بار به خراسان و سه بار به عراق رفتم؛ يـك سـال        ام، برا   بار حج گزارده  

از كودكي را در كاشان و چند گاهي در اصفهان بـودم، سـپس چنـد سـالي در تبريـز                     

ماندگار شدم و در آنجا زني از خويشاوندان ثروتمند را به همسري گزيدم كـه بـرايم                 

چهـل سـالگي    حدود  در   هـ   ۱۱۰۶هم اكنون در سال     . خوشبختي به دنبال نداشته است    
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مرعشي دربـارة جهـانگردي افنـدي        .پردازممي) رياض العلماء (به گردآوري اين كتاب     

هـاي او را سـي سـال، برخـي ديگـر            برخي از تاريخ نگاران مدت مـسافرت      : نويسدمي

پادشـاه عثمـاني،    : نويـسد همو مـي  . اند    بيست سال و ديگران نيمي از عمرش برشمرده       

ي برخـوردار سـاخته و در شـهر اسـتانبول           يـ ا از جايگـاه واال    ر) افنـدي (ميرزا عبداهللا   

نشـست؛  اي برايش آماده كرده بود كه به هنگام ديدار پادشـاه بـر آن مـي     كرسي ويژه 

رفتـه رفتـه بـه ايـن لقـب          ميـرزا عبـداهللا     خوانـد و    مي» افندي «ناونعپادشاه، وي را با     

 عبـداهللا بـه شـهرهاي روم        آن گاه كه گذر ميرزا    : نويسدحزين مي ). ۱۵(شناخته گرديد   

افتاد و دانشمندان آن جا به دانش وي آگاهي يافتند، به رسـم خودشـان وي را افنـدي                

افندي با من الفتي ويژه     : افزايدخواندند و رفته رفته به اين لقب شناخته شد؛ وي مي          مي

و ديگــران ) ۸۶(نــوري ) ۳۷۲(، خوانــساري )۱۴۶(از گــزارش شوشــتري ). ۶۳( داشــت

 از شـريف مكـه دلگيـر شـده و در بازگـشت بـه       ، كه افندي در يك سـفر حـج    آيدبرمي

خواهد و سلطان، شريف را از اين سمت وي را مي يقسطنطنيه از سلطان روم بر كنار

او در اين سفرها نـه       . در اين باره از خود افندي گزارشي نرسيده است        . كندبركنار مي 

نها را به تاريخ نگاري و نوشتن زيـست         برده كه آ  تنها از خرمن دانش عالمان بهره مي      

 ،) هــ  ۱۱۲۱ـ۱۰۷۰(داشت؛ به گمان آقا بزرگ، سليمان ماحوزي         بزرگان نيز وا مي    ةنام

من اين كتـاب را بـه درخواسـت     «: اش گويد  را كه در ديباچه    تاريخ علماي بحرين  كتاب  

و برايش  به تشويق افندي نوشته ،»يك دانشمند كه از ايران به بحرين آمده بود نوشتم

هاي بسياري از اين كتاب آورده و گهگـاه         فتهفرستاده است زيرا در رياض العلماء واگ      

 ةگذشت كتابخانـ  ميکه  افندي در سفرهايش از هر شهري       ). ۳/۲۶۶(بر آن فزوده است     

شناسـي  ي وي در كتـاب    يتوانـا . داشـت كرد و يادداشت برمـي      دانشمندان را كاوش مي   

ي و  ي كه آغاز و پايان آن از ميـان رفتـه بـود شناسـا              هاي خطي را  چنان بود كه نسخه   

مهـارت او در شـناخت     ). ۱۴۶ ،جزايـري (د  کـر حتي مقدار افتادگي آن را هم معلوم مـي        

 بحـاراالنوار ها، در كنار حسن سليقة وي، ماية آن شد تا مجلسي در گردآوري              نوشته

 زير نظـر وي  او را دستيار خود سازد و چنان كه خواهيم نوشت برخي از مجلدات آن     

پيوند افندي با خويشاوندان خود در تبريـز، ايـن گمـان را بـاال               . گرد آوري شده است   

از همـين   ) ۱۵ ،مرعـشي (انـد   اش از جيـران دره تبريـز بـوده          برد كه خانـدان پـدري       مي

 ةروضـ كتـاب   او از يترکدانست و برگردان  را به خوبي مي    يترک افندي زبان    ،رهگذر

) ۲۱ــ ۲۰ ،؛ مرعـشي ۴۵۱ـ۴۵۰ ، طبقات،۱۱/۲۹۵ ،؛ آقا بزرگ۲۳۴ـ۳/۲۳۱ ،افندي(الشهداء  
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 عنايـت اهللا    ،ي خـود  يـ از آن رو كه در شرح حـال دا        . استاش بدين زبان      يينشانة آشنا 

تـوان پـي بـرد       مي ،)۶/۱۰۵ ،آقا بزرگ (گويد كه او اصفهاني است      پسر محمد مؤمن مي   

  . كه مادر افندي اصفهاني بوده است

اصـفهان   پدرم از دانـشمندان و اشـراف      : نويسد عيسي مي  در گزارش زندگاني پدرش   

كرديم؛ او در چهـل     ي داشت كه در آن زندگي مي      يهابود و در كوچة شيخ يوسف بنّا خانه       

ميرزا . مرا پذيرفت  درگذشت و برادرم ميرزا محمد جعفر سرپرستي۱۰۷۴سالگي به سال   

شـرح دروس،  هاي نام فقهي بهرفته و پنج كتاب  از فقيهان زمان خود به شمار مي      ) عيسي(

حواشي بر كتب اربعه، چگونگي سوگند دادن بـه كـافر، حكـم ديـدن مـاه پـيش از ظهـر و                       

؛ آقـا   ۱/۳۶ ،؛ سـاعدي  ۴/۳۰۸ ،افنـدي (از او به جا مانده اسـت        اي دربارة نماز جمعه     رساله

  بـه دانـش داشـت و نـه       ياو عالقه فراوان  ). ۱۵/۷۸ ؛ ۱۳/۲۴۴ ؛۳۰۹،  ۱۱/۱۴۰ ؛۷/۱۰۳ ،بزرگ

داشـت  تنها خودش بدان سرگرم بود که کارکنان و همسايگانش را نيز به آموختن وا مـي                

  ).۴/۳۰۸(دانشمند است   هميقاطر ميرزا عيس: گفتنديم ي به شوخيچنان که برخ

 الكواكبآقا بزرگ در    . هاي زين العابدين و احمد داشته است        افندي، دو پسر به نام    

 تيـسير در تجويـد    اي از كتـاب     م اكنـون نـسخه    هـ : نويـسد  مي ) خطي ةنسخ( ،المنتشره

را بـه فرزنـدش زيـن        موجود است كه افندي بر پشت جلـد آن و بـه خـط خـودش آن                

  .العابدين بخشيده است

  

  استادان افندي

. كنـد ي كه نزد هر كدام آموخته، ياد مـي        ياز استادان خود و كتابها     ءرياض العلما او در   

را ) هــ ۱۰۹۰د(ي  االستناد، محمد باقر سبزوار   را استاد   ) هـ۱۱۱۱د(محمد باقر مجلسي    

 و محمـد بـن حـسن        را اسـتاد محقـق    ) هــ ۱۰۹۸د( الفاضل، حـسين خوانـساري       استاد

 پـانويس   ؛۱۰۲/۱۲ ،بحـاراالنوار (را اسـتاد علّامـه ناميـده اسـت          ) هــ ۱۰۹۹د(شيرواني  

كنـد  مرعشي از عبارت استاد االستناد چنين برداشت مي       ).۴/۲۵۵ ،بهبودي، خوانساري 

كه افندي بيشترين بهره را از درس استادش علّامه مجلسي برده اسـت زيـرا بـه كـار                   

زيـدٌ   «شـود  كه مصدر است نشان مبالغه است همان گونه كه گفته مـي    » استناد«بردن  

نيـز افنـدي را از نزديكـان مجلـسي شـمرده كـه              ) ۴/۲۵۷(خوانـساري   ). ۱۵ ص(» عدلٌ

  . كتاب دار او نيز بوده استبرده وپيوسته از كالسهاي درس او بهره مي
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  شاگردان افندي

و در همـان سـالها     ا .دکـر اش را در اصـفهان سـپري        هـاي پايـاني زنـدگي     اَفَندي سـال  

اش بازسـازي كـرد کـه همـان جـا بـه آمـوزش شـاگردان                   اي را در كنار خانه      مدرسه

اي بپرورد تا شيوة پژوهشي او         ولي نتوانست شاگرد برجسته    ،)۶۳،  حزين(پرداخت    مي

ند، اما به بسياري كسان اجازة روايـت  کرا در زمينة ترجمه نويسي و كتاب شناسي دنبال  

پـسر ميـرزا   جزايـري، ميـرزا حيـدرعلي   تـوان سـيدعبداهللا  داده است كـه از ميـان آنهـا مـي     

  ـ  مجلـسي   عالمـه ة نـواد ــ  آباديمحمدشيرواني، مالمحمدصادق، ميرمحمدحسين خاتون

  ).۱۸ ،؛مرعشي۱۴۷، يشوشتر(يجي اشاره كرد الهسيدنورالدين جزايري و حزين

  

  اوضاع فرهنگي سياسي زمان افندي 

 در سياست صفويان چـرخش شـگفت آوري پديـد           ،هـ  ۱۰۰۲پس از روايدادهاي سال     

هاي فلسفي صوفيان پـسيخاني و نقطـوي        آمد، پادشاهان صفوي بر آن شدند تا مكتب       

ها را يا از دم تيغ گذراندنـد و يـا           كتبرا از ميان بردارند؛ پيروان و هواداران آن م         ...و  

ي روز  يـ از آن پس خردگرا   . دربدر ساختند؛ پايتخت را نيز از قزوين به اصفهان بردند         

بنـا  . دادي مي يبست و جاي خود را به پوسته گرا       ميبررخت   ياز جامعة صفو  به روز   

 از  يبـسيار ، پيامد اين سياسـت آن شـد كـه           »الناس علي دين ملوكهم   «به ضرب المثل    

 .تـصوف و عرفـان نوشـته شــود   رد و نقـد  ر ه هـا کتـاب د  نويـسندگان آن روزگـار د  

شمارد كه بسياري از آنها در سدة يـازدهم        نوشته را در اين زمينه بر مي       ۱۹آقابزرگ  

 دردسـت بـردن     ، عالوه بر    در همين راستا  ). ۲۱۰ـ۱۰/۲۰۴(اند    و پس از آن فراهم آمده     

ها نيـز دسـت يازيدنـد و سـرانجام بـه            درجات آن برخي كتابها به كاستن و افزودن من      

دلخواه خود به بازسازي آنها پرداختند؛ براي نمونه به نگاهي گذرا بـه سرگذشـت دو                

 از احمـد     الشيعه ةحديقو  ) هـ۱۱سده  ( از معزالدين محمد اردستاني      كاشف الحق كتاب  

را در الحق كاشف محمد اردستاني كتاب : کنيميمبسنده ) هـ۹۹۳د(پسر محمد اردبيلي    

هــ  ۱۰۵۸به پارسي روان و گيرا نگاشته و در سال          ) ع(اثبات امامت اميرالمؤمنين علي     

گيري از آيات قرآن و رواياتي كه در نـزد هـر            نويسنده با بهره  . ه است به پايان رساند  

پذيرفته شده و نيز رواياتي كه از غير طريق شيعه وارد شده،            ) شيعه و سني  (دو فرقه   

آقـا  ( نيز شناخته اسـت       العالمين يةهدااين كتاب بنام    . استکرده  ا اثبات   امامت ايشان ر  

 كارگزاران فرهنگي شاهان صفوي، همـة شـعرهاي موالنـا و    ). ۲۵/۱۸۲،  ۱۷/۲۳۶ ،بـزرگ 
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عطّار را از كتاب يادشده زدودند و نيز همة مطالبي را كه از قاضي نـوراهللا شوشـتري                  

  ).  پانويس،۱۰/۲۰۵آقا بزرگ، (ز ميان بردند در آن كتاب بازگو شده بود ا) هـ۱۰۱۹شهيد (

هـاي حـسين       اردبيلي است؛ همان گونـه كـه از گفتـه          ةعشيل ا يقةحد دوم كتاب    ةنمون

يـز بـه    ي از ايـن كتـاب را ن       يهـا     آيد بخش برمي) ۳۹۴ ، خاتمه ،مستدرك الوسايل (نوري  

 ةطبـ ي نيز بدان افـزوده انـد؛ همچنـين چنـد سـطر از خ            هاي  دلخواه خود کاسته و بخش    

كتاب و چند سطر از پايان كتاب و نيز همة فصل مربوط به شرح حـال صـوفيان را از      

نيـز   يعباراتو  آورده  اي به نام قطب شاه ساخته و در آغاز كتاب           اند؛ خطبه   ميان برده 

  .اند در ستايش از شاه اسماعيل صفوي ساخته و به پايان آن افزوده

 چـون محمـد بـاقر مجلـسي را نـاگزير          اين روند تا آنجا فراگير شد كه دانـشمندي          

ساخت تا انتساب كتابي را كه پدرش محمد تقي در دفاع از تـصوف راسـتين نگاشـته                  

   .)پانويس،  ۶/۳۸۶ ؛ ۲۰۸ـ۱۰/۲۰۶ ؛۴۹۸ـ۴/۴۹۵ ؛۲/۲۰۰ ،آقا بزرگ(بود، وا بزند 

 صفويان شماري از دانشمندان سرشناس ايران را ةسرانجام، سياست سخت گيران

 پيامـد روانـي همـان    .هنـد پنـاه ببرنـد    چـون  ي ديگـر  يها بـه كـشور    ناگزير ساخت تا  

 كـشانيد و در آن جـا    ـ استانبول ـ  سياست، دانشمندي همچون افندي را به قسطنطنيه

ماندگار ساخت كه در آن روزگار كانون خالفت اهل سنت و جماعت بود؛ در همان جا                

همـان گونـه كـه      . ا شـد   از خليفة سني مذهب عثمـاني پـذير         را »افندي«بود كه وي لقب     

زيـست، سـلطان عثمـاني او را          يادآور شديم، زماني كه افندي در شهرهاي عثماني مي        

در . چنانكه به درخواست او، شريف مكه را بـر كنـار سـاخت            . داشت  بسيار گرامي مي  

 هاي نمازهاي جمعه و دوعيـد را  بينيم كه وي خطبه      به روشني مي   بساتين الخطبا كتاب  

افنـدي در آن    . كنـد   دارد و برايش دعا مـي       خواند، گراميش مي    اني مي به نام سلطان عثم   

، قراگوزلـو  ي ذکـاوت  قـس (انگاشـتند   برد و همگان او را سنّي مي        ديار با تقيه به سر مي     

بـه   يايرانـ هاي ديگري نيز بر راهي شدن دانشمندان          در كنار اين كشمكشها بهانه     ).۳۶

  :زد دامن مي ديگر ياسرزمين ه

رخورد ميان دانشمندان برون مرزي كه از جبل عامل، بحرين و حلّـه             رقابت و ب  ) ۱

اهللا حلّي و ابـراهيم قطيفـي بحرينـي بـا           براي نمونه برخورد نعمت   . به ايران آمده بودند   

علي كركي جبل عاملي و همچنين برخورد حسن پسر علي كركي با احمد پسر خـاتون                

  ). ۲۵۴؛ روملو ۵/۲۵۱؛ ۳۸ ؛ ۱۹ـ۱/۱۵ ،افندي(جبل عاملي كه به كينه توزي انجاميد 
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و برخورد ميان دانشمندان تازي تبار از يک سـو و دانـشمندان بـومي و                تضاد  ) ۲

هاي پرشمار افندي در ايـن بـاره خوانـدني اسـت بـراي                گزارش.  ديگر يايراني از سو  

  ). ۴۵۴ـ۳/۴۵۳(نمونه 

 فقيـه و    ،انيحسن تيمج . و كينه توزي بر كنار نماندند     تضاد  خود ايرانيان هم از     ) ۳

هـايش پديـد آمـد از نوشـتن      ي كه بـا انديـشه  يها و برخوردها     در پي دشمني   ،فيلسوف

 شاه ميرزا قائني، محمود پسر غالمعلي طبسي را كه فقيهي )۱/۱۹۲ ،همان(دست كشيد 

در نتيجه بازار هند بـراي برخـي        ). ۲/۴۵۵ ،همان(دانست    نام آور بود كافر و نجس مي      

رفتند اثري را   گان چنان گرم شد كه اگر هم خود به آن جا نمي           از دانشمندان و سرايند   

محمد مـومن اسـترآبادي     چنان که   فرستادند؛    نوشتند و هديه مي     به نام پادشاه هند مي    

زيست براي سـلطان محمـد قطـب شـاه هنـدي كتـاب نوشـت و بـرايش            كه در مكه مي   

  ). ۵/۱۵۴همان (فرستاد 

  

  هاي افندي  ها و انديشهديدگاه

افزوده و » اهل معقول«ن از نخستين سالهاي سدة يازدهم فشارهاي خود را بر        صفويا

تر كـرده و سـرانجام ابتكـار          هاي صوفيانه، فلسفي و عرفاني تنگ       عرصه را بر انديشه   

روح خردســتيزي آن زمــان، آزادي را از . ســپرده بودنــد» اهــل منقــول«عمــل را بــه 

توانـستند ميانـة خوشـي بـا          ول نمـي  اهـل منقـ   . دانشوران و پژوهندگان نيز گرفته بود     

ديد در برابـر    شايد افندي نيز از همين رو خود را ناگزير مي         . خردگرايان داشته باشند  

  بـا آنكـه    ،باورهاي آنان سخن بگويـد     رد و نقد     خردگرايان سرسختي نشان دهد و در     

 هـا سـرآمد معاصـرانش بـه شـمار           خود وي دانشمندي جامع و در بسياري از رشـته         

 :آوريمهاي او را دربارة چند تن از دانشمندان مي          ي از داوري  يها   نمونه نوناك. رفت  مي

 وي بـه مـسائل شـرعي و فتواهـاي    «: گويـد مـي ) ۱۰۲۶د (دربارة قاضي زادة همـداني   

 كرد و مسجد را بـدان       دانست و از آن پرهيز نمي     فقيهان آشنا نبود، خون را نجس نمي      

 م، ادبيات، بالغت، شعر و حديث دستي توانا    قاضي زاده در حكمت، كال    ). ۹/۱(» آلود  مي

 سـتود و     را مـي   يداشت، حديث را از شيخ بهائي فراگرفته بود و شيخ فضل و كمال و             

 اي بسيار ستايش آميز از شيخ بهائي        خود افندي نامه  . داد   ميرداماد برتري مي   رباو را   

 هيم تنكـابني از   دربارة حسين پسر ابرا   ). ۱۲ـ۱/۱۱(به قاضي زاده را بازگو كرده است        

 گرايش غالبش به حكمت بـود و جـز آن چيـزي           «: نويسد  شاگردان مال صدرا چنين مي    
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 فانداستان شگفتي نيز آورده كه تنكابني شنيده بود فاضل قزويني فيلسو          . دانست  نمي

 بـيم دارم كـه آقـا دلگيـر        : گفت  رفت و مي    شمارد و از اين رو به قزوين نمي         را كافر مي  

 دانم كه سخنان حكيمان را دريافته       م داد كه من كساني را كافر مي       شود، فاضل بدو پيا   

 :نويـسد    رجبعلـي تبريـزي مـي      ةدربار).۲/۳۴(» بدان باور داشته باشند، ترا باكي نيست      

 ي نداشت ولي سـخناني علـي      يدانشهاي ديني را فرا نگرفته بود و به زبان تازي آشنا          «

 ردان تبريـزي قـوام الـدين محمـد        از ميـان شـاگ    ). ۲/۲۸۴( » فلـسفه دارد   ةحده در رشـت   

 ي از اسـتادش تنـدروتر     يدر فلسفه و تصوف گرا    «: افزايد  برد و مي    اصفهاني را نام مي   

 ي خدا گور واکن پيشين را بيامرزد که منظورش تبريز ـالرحمة علي النّباش االول(بود 

 ايرفت، او نيز هماننـد اسـتادش از دانـشه     وي باورهايش تباه بود و بيراهه مي    .)است

 .گردانيدنـد   ديني و ادبي تهي بود و برخي از شاگردان سـخنانش را بـه تـازي بـر مـي                   

 يـك از طالبـان ـ چـه رسـد بـه        درگذشـت و هـيچ  ۱۰۶۳او به سـال  «: افزايد سپس مي

 دربارة علـي قلـي نطنـزي از فيلـسوفان     ).۲/۳۱۵ (»اش نيامده بودندفاضالن ـ بر جنازه 

 هـا و    يانه اسـت و ايـن باورهـا را در گفتـه           چون باورهايش صـوف   «: نويسد  اشراقي مي 

 دانـشمندان !! شـمارد  كنـد و گويـا ذات خداونـد را هيـولي مـي      هايش آشكار مـي    نوشته

 بـا آنكـه   . )۴/۱۸۷(ايـن انتـساب نگاشـت       رد  اي در     خود نطنزي رساله  . »تكفيرش كردند 

 :نويـسد   اش مـي    هاي گونـاگون سـتوده دربـاره        افندي مهارت حكيم يزدي را در رشته      

 »ام  بود از روي تبرك و تيمن در اين كتاب از او نـام بـرده                چون وي مردي پارسا مي    «

گويد   مي ميرفندركسي با تحقيرسخن   ةدربار. بين نيست به مالصدرا هم خوش   . )۲/۱۹۷(

  ). ۵/۴۰( دارد اما چون ميرداماد در فقه سرآمد است بسيار بزرگش مي. )۵/۵۰۰(

ي يـ ت است و آنجا كه گمان صوفي گرا       افندي در برابر صوفي گري بسيار سرسخ      

له مـيالً الـي طريقــه       «بارتي مانند   برد به خرده گيري پرداخته با آوردن ع         به كسي مي  

رود كه به شيخ بهائي       در اين زمينه تا آنجا پيش مي      . کنداو را نشان دار مي    » الصوفيـه

: گويديمهائي دربارة شيخ ب. تازد ـ نويسنده شرح لمعه ـ مي  يثانو پدرش و نيز شهيد 

اي دگر  گرا بودند و آن را فرا گرفته و خود نيز نغمه            پدر شيخ بهائي و خودش صوفي     «

پادشـاه را پنـد     » العقـد الطهماسـبي   «بر تنبور افزوده بودند، پدر شيخ بهائي در رسالة          

 تـر تـر و خداشـناس    شماري از پادشاهان و بزرگ مردان كـه واال همـت          : گويد  داده مي 

هـاي ايـن    ار به چشم عنايت در ايشان نگريست، خـود را از وابـستگي        بودند و پروردگ  

» و رفعنا بعضهم فوق بعض درجـات      «جهان رهانيدند و اين خود مقامي ديگر است كه          
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 شـيخ   ةبسياري از شاگردان حوز   : نويسد   نيز چنين مي   يديگر يبخش ها در  ). ۲/۱۱۵(

افنـدي  ). ۴/۳۹۰ ؛۲۳۹ ؛۲/۶۷؛  ۱/۲۹۵(انـد     رب و عـارف مـسلك بـوده        صوفي مش  ،بهائي

 پـسر   ، نورالدين نوروز علـي    ةآورد چنانكه دربار    گرايش صوفيانه را گناه به شمار مي      

 عنه ـ ميل  و كان له ـ تجاوز اهللا «: نويسدزيسته مي رضي الدين قزويني كه در تبريز مي

سـتايد    ي و وارسـتگي يكـي از عارفـان را مـي           ي اگر هم پارسـا    ).۲/۲۵۸(» الي التّصوف 

پذيرد، براي نمونه آن چه را محمـد حـسيني در كتـاب اثنـي                 امت او را نمي   كشف و كر  

در نگـاه مـن، ايـن       «: گويـد   پذيرد و مي    هاي حسن عيناثي نوشته نمي       دربارة كرامت  هعشري

و ... زند و ديگران چنين تـواني را ندارنـد             تنها از پيامبران و وصي آنان سر مي        ،ها  كرامت

شمندان است اما گرايش بسياري به صوفيان دارد چنانكه          اين سخنان گر چه از دان      ةگويند

  ).۴۲ـ۴۱قراگوزلو  يذکاوت، قس ۱/۲۹۵(» ....هاست از كتابش پيداست و اين هم از آن سخن

  

  هاي افندينوشته

داشته بهتر آن ديده     يترک آشنايي كه اين دانشمند به سه زبان فارسي، تازي و            ةبا هم 

تـرين  ازي بنگارد؛ در اين بخـش، دربـارة برجـسته         هايش را به ت   كه بسياري از نوشته   

  : فشرده سخن خواهيم گفتةيادگارهاي علمي او به گون

  دستور زبان  ) الف

: گويديم) ۳/۲۳۱( ؛ او در رياض العلما)۶۷۲ـ۶۰۰د ( ابن مالکةدو شرح بر الفي    )۲ـ۱

س از   ابن مالك نوشتم و در آن به جنگ ملّا جـامي رفـتم، پـ               ةدر جواني شرحي بر الفي    

در نخستين سفر به حجاز اين دو كتاب به همـراه يـك صـد               . مکردآن كتاب را فشرده     

  ). ۱۳/۱۰۵ ،آقا بزرگ(جلد از كتابهايش گم شده است 

در صرف زبان عربي كه آن را بـه         ) م۱۲۴۸/هـ۶۴۶د ( ابن حاجب  ةشرح بر شافي  ) ۳

ايـن  ) ۱/۱۰(و سـاعدي    ) ۲/۵۸۸(احمـد منـزوي     ). ۳/۲۳۱ ،افنـدي (پارسي نگاشته است    

زرگ  بـرآن اسـت كـه ايـن          اند ولي آقا بـ    هاي افندي به شمار آورده    كتاب را از نوشته   

  ).۶/۱۰۵(نوشته است ) ۱۰۷۴د پيش از (ي افندي ـ عنايت اهللا اصفهاني ـ كتاب را داي

  تفسير قرآن) ب

؛ همـان گونـه كـه از سـخنان نويـسنده در             األمان من النّيران في تفـسير القـرآن       ) ۴

 بسياري از روايات ،در اين تفسير: نويسدي است، او ميي روايآيد تفسيريرياض بر م

، آقـا   ۳/۲۳۳(ام     گـرد آورده   ،هـاي قـرآن رسـيده     كه دربارة تفسير آيـه    را  ) ع(اهل بيت   

  ). ۲/۳۴۳ ،بزرگ
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ي است كه نويـسنده     ياين تفسير نيز در رده تفسيرهاي روا      . تفسير سورة واقعه  ) ۵

هـاي سـوره از روايـات بهـره گرفتـه اسـت             ر تفسير آيـه   آن را به پارسي نگاشته و د      

  ). ۴/۳۴۲ ،؛ آقا بزرگ۳/۲۳۲ ،افندي(

 جـواد  ة ايـن تفـسير نوشـت   .حاشيه بر مسالك االفهام في تفـسير آيـات االحكـام        ) ۶

، ۳/۲۳۳ ،افندي(كاظمي از شاگردان شيخ بهائي بوده كه افندي بر آن حاشيه زده است              

  ).۶/۱۹۹ ،آقا بزرگ

  حديث ) ج

 كتاب فقيه نوشتة محمد بن علي قمـي شـيخ           .حاشيه بر فقيه من اليحضره الفقيه     ) ۷

هـاي افنـدي    از گفتـه  .  حديث شـيعه اسـت     ةيكي از اصلهاي چهارگان   ) هـ۳۸۱د(صدوق  

؛ ساعدي  )۶/۲۳۳ ، آقا بزرگ  ؛۳/۲۳۳(اين كتاب حاشيه نوشته است      آيد كه وي بر     برمي

 در حاشـيه  وري شـده و برخـي ديگـر      ها جداگانـه گـردآ    برخي از اين حاشيه   : گويدمي

  ).۱/۱۲(همان كتاب مانده است 

   ـ شيخ طوسـي  ـ  كتاب تهذيب نوشتة محمد بن حسن. حاشيه بر تهذيب االحكام) ۸

از سخنان افندي در كتاب     . استهاي چهارگانة حديث شيعه     نيز يكي از اصل   ) هـ۴۶۰د(

ه زده ولـي ايـن حاشـيه    آيد كه وي بر ايـن كتـاب حاشـي         بر مي ) ۳/۲۳۲(رياض العلماء   

نويسي به پايان نرسيده است؛ آقا بزرگ در الذريعـه از ايـن نوشـته يـاد كـرده اسـت                     

  ).۶/۵۱ ؛۴/۵۰۷(

د  ( ـ  فـيض كاشـاني   ـ  كتاب وافـي نوشـتة محمـد بـن مرتـضي     .حاشيه بر وافي) ۹

هاي اخير  شيعه در سدهةهاي حديثي سه گان  اين كتاب يكي از مجموعه    . است) هـ۱۰۹۱

آقـا  . بر اين كتـاب حاشـيه زده اسـت        ) ۳/۲۳۲(گفتة خودش   ه  افندي ب . رود   مي به شمار 

  ).۶/۲۲۹(بزرگ از اين حاشيه ياد كرده است 

  المعـارف ارزشـمند شـيعه      ه بحاراالنوار دائـر   .بحاراالنوارويرايش و برنويس    ) ۱۰

رو نـه تنهـا يكـي از     هايش برتري دارد و از ايناست كه جنبة حديثي آن بر ديگر جنبه     

رود؛ بحـاراالنوار را     اخير كه سرآمد آنها بـه شـمار مـي          ةهاي حديثي سه گان   مجموعه

 گــردآورده و نوشــته اســت؛ برخــي از )هـــ۱۱۱۱د(د بــاقر مجلــسي ـ عالمــه ـ     محمــ

دانشمندان هم روزگار وي كه افندي يكي از آنهاست و نيز گروهـي از شـاگردانش در                 

فـيض  «در كتـابش    ) هــ ۱۳۲۰(حسين نـوري    . اند ياري كرده  انجام اين كار بزرگ او را     

 جلد بحاراالنوار در زمـان خـود   ۲۶ جلد از ۱۶تنها : گويديم» قدسي در احوال مجلسي  
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مجلسي پاك نويس شده بود و باقي مانده را شاگرد وي ميرزا عبـداهللا افنـدي پـس از                   

 جلـد قـديم     ۲۶ بـه طـور مـسلم نـه جلـد از             .)۴۴ص(مرگ استاد پاكنويس كرده اسـت       

؛ ۸۴ ،جزايـري (بحاراالنوار پس از درگذشت مجلسي به دست افندي فراهم آمده اسـت             

، ۱۵: نه جلد كه پـاكنويس نـشده بودنـد عبارتنـد از           ). ۲/۵۸ ، ؛ مهدوي  ۱۰۳/۱۱ ،بهبودي

 اين جلـدها پـس از مـرگ مجلـسي، سـهم             .)همان ها  (۲۵،  ۲۴،  ۲۳،  ۲۱،  ۲۰،  ۱۹،  ۱۷،  ۱۶

او شده بود و افندي كه با وي پيوند دوستي داشـت آنهـا را               االرث يكي از بازماندگان     

داشت و بنابراين كسي از آنها         و تا زنده بود پنهان مي      کردبه امانت گرفت و پاكنويس      

پس از درگذشت افندي همانها به يكـي از      . بود  ها ناشناخته مي    رونويسي نكرد و نسخه   

آن جلدها را به امانـت  )  هـ۱۱۵۸شهيد (وارثان او رسيد؛ نصراهللا پسر حسين موسوي      

گرفت و رونويسي كرد؛ پس از مـرگ وي جلـدهاي يـاد شـده بـه وارثـانش رسـيد و                      

 کـه در فـراهم سـاختن بحـار االنـوار            يافند). ۸۵ـ۸۴ ،جزايري(سرانجام از ميان رفت     

 به استادش کرده کـه      يهايي پا را فرا تر نهاده و يادآور       يداد، گاه ي م ي را يار  يمجلس

 نيـز بـر     ي؛ گـاه  )۱/۱۵ ،يمرعـش (  کتاب جا بدهيد بهتـر اسـت       يرا در کجا  فالن حديث   

 ي ميان عل  ي در ناسازوار  . از پذيرش نظر او سر باز زده است        استادش خرده گرفته و   

 از ، بـاز گفتـه  يکرکـ تأييـد    را در    ي پس از آنکـه سـخن مجلـس        ي و ابراهيم قطيف   يکرک

 يگـاه ). ۱۸، ۱/۱۶( تـه اسـت   را نپذيرفي و کرکي کرده و نظر مجلس    ي جانب دار  يقطيف

 ة آميخته است که خطبـ     يو با سخنان مجلس   کرد  ها را خودش انشا      از خطبه  ينيز برخ 

  ). پانويس۹۳/۱ ،يبهبود( استاز آن نمونه ) قديم (۲۰جلد 

   دعا) د

 )ع( شماري از دعاها و مناجاتهاي امام زين العابـدين           .ه المأثور هالدررالمنظوم) ۱۱

جـا گرفتـه اسـت؛ در زمـان صـفويان، دانـشمندان             » سـجاديه صـحيفه   «در كتابي بنام    

ي بر آن نوشتند؛ از گـزارش       يهاها و شرح  توجهي ويژه به اين كتاب نموده و مستدرك       

اين كتـاب انجـام     در بارة    كاري كه    ۴۷توان دريافت از     مي ،)۱۶۹ـ۱/۱۵۲(احمد منزوي   

صحيفه حر عاملي   بر  را  نخستين مستدرك   .  مورد آن در آن زمان بوده است       ۲۵ ه،شد

مـستدرك  ). ۱۵/۱۹ ،آقـا بـزرگ    (تـه اسـت   صحيفه دوم نام گرف   که  نگاشته  ) هـ۱۱۰۴د( 

 سوم اين كتاب به صحيفة. ه ناميد المأثورهالدرر المنظوم دوم را افندي نوشت و آن را        

؛ ۸۶ ،؛ نـوري  ۰/۵۷ ،؛ بهبـودي  ۴/۲۵۶ ،نـساري ا؛ خو ۱۴۷ ،شوشـتري (شـود   شناخته مي 

 ۱۳۲۴ سـوم در سـال       ةكند كه صحيف  آقابزرگ گزارش مي  ). ۱۵/۲۰ ؛ ۸/۱۳۸ ،آقابزرگ

  ).۱۵/۲۰ ؛۸/۱۳۸(به چاپ رسيده است ) تهران(هـ  در ايران 
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 يـاد آور  ) ۳/۲۳۲( افندي در كتابش رياض      . سجاديه ةحاشيه و شرح بر صحيف    ) ۱۲

) ۱۳/۳۵۳ ؛۶/۱۴۶(آقـا بـزرگ در      . شده كه حاشيه و شرحي بر صحيفه نگاشـته اسـت          

  . گزارش داده استدربارة اين كتاب

 . نگاشته استياين كتاب را به پارس  .  در ترجمة صحف ادريسيه    تحفه حسينيه ) ۱۳

  هــ دوبـار بـه زبـان        ۵هاي سرياني است كـه در سـده         صحف ادريسيه از نيايش نامه    

 است كه در باب  ـ ابن متويه ـ  تازي برگردان شده است؛ يكي برگردان احمد بن حسين

) ۳۸۴د(برگردان ديگـر را ابواسـحاق صـابي         . آمده است ) ۹۲/۴۵۳(دعاي بحار االنوار    

بحـاراالنوار را بـه پارسـي برگردانيـده       مندرج در    گويا افندي نسخة     ۴.انجام داده است  

دانـشگاه تهـران    ة  اي از اين كتـاب در كتابخانـ        نسخه ،)۲/۵۳(به گزارش مهدوي    . است

 از يسلطان حسين صفو  اين کتاب را به دستور شاه       : نويسدي م يخيابان. موجود است 

 در  ي اصل اين کتاب به خط افند      ةنسخ: افزايدي م ي برگردانده است، و   ي به پارس  يتاز

  ).۱/۱۶۲(  موجود استي فخرالدين نصيرةکتابخان

اين كتاب را در چندين جلد      : نويسدافندي مي . لسان الواعظين و جنان المتعظين    ) ۱۴

 ييها ل و روزهاي سال و نيز عبادت    فراهم آورده و دستورها و دعاهاي مربوط به سا        

 در آن فــراهم آورده و رخــدادها و پــيش آمــدهاي ، كــه بــا روزهــا مناســبت داردرا 

 )۵۶ص(؛ آقا بزرگ از خلـد بـرين         )۳/۲۳۲(ام  بسياري از روزهاي سال را يادآور شده      

كند كه دو جلد از كتاب لسان الواعظين به خط افندي در نزد بيـان الـواعظين                 بازگو مي 

... فهاني بازمانده كه جلد نخست دربارة اعمال سـال و جلـد دوم دربـارة تعويـذ و                   اص

  ). ۱۸/۳۱۲(بوده است 

  رجال شناسي ) هـ

الرجال كه به رجال كبير نيـز   كتاب منهج المقال في علم   . حاشيه بر منهج المقال   ) ۱۵

سيد حسن صدر در    . است)  هـ ۱۰۲۸د(شناخته است نوشتة محمد بن علي استرآبادي        

دهد كه افندي بر كتـاب مـنهج المقـال تعليقـه نوشـته               گزارش مي  تكملة امل اآلمل  كتاب  

  ).۶/۲۲۵ ،آقا بزرگ(است 

 امل اآلمل في ،)هـ۱۱۰۴د(هاي رجالي حر عاملي  از نوشته.حاشيه بر امل اآلمل) ۱۶

آيـد كـه وي بـر كتـاب يـاد شـده             از گزارش افندي برمي   . تراجم علماء جبل عامل است    

 آن  ةدربـار )  خطـي  ةنـسخ ( است؛ آقا بزرگ در كتـاب الكواكـب المنتـشره            حاشيه زده 

 ،شوشـتري ( نيز شناخته شـده  اسـت         اشتباهات االمل  اين كتاب به     .گزارش داده است  

  .است ق به كوشش احمد حسيني در قم چاپ شده۱۴۱۰اين كتاب در سال ).  پانويس۱۱۹
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آقـا  ( ـ  ۱۰۴۴ه در نـد ز ـ  ي تفرشـ ي ميـر مـصطف  ةنوشـت حاشيه بر نقد الرجـال  )۱۷

  ).۲۴/۲۷۴ ،بزرگ

 مجدي كتابي است در نسب شناسي كه علي پسر ابي الغنائم   . حاشيه بر مجدي  ) ۱۸

. آن را نوشته و افندي بر اين كتاب حاشيه زده اسـت ) ق۴۴۳ه در زند ( ـ ابن الصّوفيـ 

آيـد كـه شـبر حـويزي در كتـاب انـساب             بر مي ) ۴/۱۶۵ ؛ ۶/۱۹۱(از گزارش آقا بزرگ     

  .مطالبي از حاشيه افندي بازگو كرده استخود، 

ترين يادگار افندي همـين كتـاب اسـت         ارزنده. رياض العلماء و حياض الفضالء    ) ۱۹

آقـا بـزرگ    (انـد   از آن يـاد كـرده     » رجـال مـال عبـداهللا     «كه برخي از دانشمندان بـا نـام         

 نـام   هـاي خـود     رياض العلماء را در ردة نوشته      ،  هـ ۱۱۰۶نويسنده به سال    ). ۱۰/۱۲۸

 نوشـتن آن را آغـاز       ۱۱۰۶توان گمان برد كه وي پيش از          از اين رو مي   ،  )۳/۲۳۱(برده  

هاي محمد علي كرمانشاهي پسر وحيـد       از نوشته : نويسدساعدي مي . كرده بوده است  

 سالگي اش آغاز و در      ۳۹توان پي برد كه افندي نوشتن كتاب رياض را از           بهبهاني مي 

؛ )۱/۱۷۱( سال زمان برده اسـت       ۱۳ نگارش آن    بنابراين سالگي به انجام رسانده و       ۵۲

افنـدي  : ....نويـسد او مـي   گزارش آقا بزرگ نيز به سخنان كرمانـشاهي نزديـك اسـت،           

بـه آن سـرگرم بـوده       نيـز    ۱۱۱۹و در سال    کرد   آغاز   ۱۱۰۶نوشتن رياض را از سال      

 اشوي در گزارشي ديگـر بـر آن اسـت كـه افنـدي تـا پايـان زنـدگاني                   ). ۶/۱۱۱(است  

 ).۱۱/۳۳۱(افزوده است   ي بر آن مي   هايكرده و نكته   نوشتن رياض را دنبال مي     ـ۱۱۳۰ـ

گيرد  ميافندي، كتاب رياض العلماء را در دو جلد بزرگ كه هر كدام پنج بخش را در بر           

گردآورده كه جلد نخست در پنج بخش ويژة دانشمندان دوازده امامي و جلد دوم نيـز                

هر دو جلد به ترتيـب الفبـا و         . دان اهل سنت و جماعت است      دانشمن ةدر پنج بخش ويژ   

، بخـش  ....)ابـو (هـا، بخـش دوم كنيـت    بخش نخست نام: به روال زير فراهم آمده است   

در بخـش دانـشمندان      .، بخش چهارم لقبهـا و بخـش پـنجم بـانوان           ...)ابن  (سوم كنيت   

زيـست نامـة   شيعي، از دانشمندان دو و نيم سدة نخست چشم پوشي و به گـردآوري              

امـا گـاه فراتـر رفتـه و بـه           .  هـ بسنده کرده اسـت     ۲۶۰هاي پس از سال     دوازده امامي 

شناساندن دانشمندان دو سدة نخست نيز پرداخته است؛ براي نمونه گزارشي گسترده 

 و زيد بن علـي      )ع( از ياران اميرالمؤمنين     ،)هـ ۶۲خواجه ربيع د  (دربارة ربيع بن خثيم     

و همچنين ابواسـود دوئلـي   ) )ع(از ياران امام صادق (ع بن خيثم  و ربي ) هـ ۱۲۲شهيد  (

دانش  ،)ع(هاي اميرالمؤمنين     ييافندي بر آنست كه وي با راهنما      . را فراهم آورده است   

  ). ۳۵۳ـ۳۱۸ ، ۳۰۴ـ۲/۲۸۵؛ ۱/۳۰۶(است کرده نحو را پايه 



 

  هايش افندي و نوشتهميرزا عبداهللا درباره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٤٣

 رشنويسنده، با نگاهي موشكافانه به پايـة دانـش هـر يـك از دانـشمندان، بـه نگـا                   

وي در  . زيست نامه و شناساندن يادگارهاي علمي هـر يـك از ايـشان پرداختـه اسـت                

ديگر زيست نگاران بسنده نكرده و نيمي از زنـدگي          نقل مطالب   گردآوري اين كتاب به     

ها گذرانده است و هر گاه خود را به مسافرت و ديدار با دانشمندان و وارسي كتابخانه

-رياض«گذارد؛ از همين رو  را فراروي خوانندة خود ميكند مصدر آنمطلبي را بازگو مي
  .مانند استتوان گفت كه كتابي كمردگان خود دارد و مياي بر همبرتري ويژه» العلماء

 زندگاني افندي پيش از پاك نويس كردن كتاب به پايان رسـيد، و كـسان ديگـر بـه                  

-هـا و آشـفتگي    درستيهاي آن دچار نا   برنويس كردن آن پرداختند و از اين رو نسخه        
تر آنكه پنج بخش از ده بخـش كتـاب از ميـان رفتـه و                هاي فراواني گرديد و اندوهناك    

ها دربـارة دانـشمندان اهـل سـنت و          تاكنون يافت نشده است؛ سه بخش از نابود شده        

جماعت و دو بخش ديگـر دربـارة دانـشمندان شـيعه بـوده اسـت؛ بخـش نخـست كـه                 

 و ج از دانشمندان شيعه و بخش چهارم كـه حـرف م              دربرگيرنده حرفهاي الف، ب، ت    

اي از كتاب ريـاض     هاي پراكنده نسخه). ۱/۱۹ ،ساعدي(از آنها بوده از ميان رفته است        

  و احمـد منـزوي در فهرسـت   )۳۳۲ــ ۱۱/۳۳۱(ذريعـه  الشود كه آقا بـزرگ در   يافت مي 

  .اندآمار آنها را نشان داده) ۲/۵۸۸(كتابخانه مركزي دانشگاه 

من به پنج جلد از كتاب رياض كه به خـط خـود              : ...نويسدمي) ق۱۳۲۰د(نوري  حسين  

ي كـه داشـت   يهـا افندي و بسيار آشفته و نيازمند ويرايش بود دست يافتم؛ با همة سـختي           

ويرايش و پاك نويس كردن آنها را انجام دادم؛ باور من اين است كه جايگاه اين كتاب در                  

  ).۸۶ص..... (در رشتة فقه است تاب جواهر الكالمرشتة رجال شناسي مانند جايگاه ك

كتاب رياض از زمان نوشته شدنش تاكنون مورد بهره برداري دانـشمنداني چـون    

، »روضـات الجنّـات   «، محمـد بـاقر خوانـساري در         » حزين ةتذكر«محمد علي حزين در     

از . بوده اسـت  » الذريعه« و آقا بزرگ تهراني در       » االدب ةنريحا«محمد علي تبريزي در     

 الفكـر «عباس اقبال آشتياني و نيز مصطفي كامـل الـشيبي در            ما  دانشمندان هم  زمان     

  ). ۳۸قراگوزلو،  يذکاوتقس (اند توجهي ويژه به آن داشته» الصوفيه الشيعي و النّزعات

 اين كتاب را با تحقيـق احمـد         ، ق ۱۴۰۱در سال   ) قم(خوشبختانه كتابخانه مرعشي    

اي  تـا انـدازه    امـل اآلمـل   بـا بهـره گيـري از كتـاب           ين، حـسي  حسيني به چاپ رسـانيد    

  .كمبودهاي رياض را سامان داده و دو بخش گم شدة آن را بازسازي كرده است

شيعيان از دير باز به نوشتن تاريخ و زيست نامه دانشمندان و به ويژه              . االجازات )۲۰

دي ويـژه بـه گـردآوري        رويكر ،هـ به اين سو   ۷اند؛ از سدة    مند بوده پاية دانش آنان عالقه   
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ها به جاي دانـشنامه  برخي از اين اجازه نامه. خورددر نزد آنان به چشم مي   » اجازه نامه «

از آنجـا كـه اجـازه نامـه، مطـالبي دربـارة             . و برخي ديگر دادن حق نقل روايت بوده است        

  تـاريخي را در بـردارد، خـود سـند          يمطـالب دهنده، گيرنده و پاية دانش آنان و گاهي نيـز           

. رودتاريخي ارزشمندي در مطالعات مربوط به تاريخ آموزش و پـرورش بـه شـمار مـي                

-باشد كه متن اجازه نامه) ق۶۶۴(ديرين ترين مجموعه در اين زمينه شايد از ابن طاووس          
-افندي نيـز از گردآورنـدگان اجـازه نامـه         ). ۱۳۷ـ۱/۱۲۳ ،آقا بزرگ (ها را ثبت كرده است      

ي دربـارة آنهـا را بـه        يا در كتاب رياض آورده و واگـشا       هاست وي بسياري از اجازات ر     

 ــ ۱: مرعـشي از ايـن كتـاب بـه سـه نـام            ). جـا همان(كتاب االجازات خود واگذاشـته اسـت        

افنـدي شـماري    : افزايدبرد و مي   مجمع االجازات نام مي    ـ۳مجموعة االجازات   ـ  ۲االجازات  

انـد و   كـه اسـتادانش بـه او داده       ي  يهاهاي دانشمندان پيشين و پسين و نيز اجازه       از اجازه 

  ).۲۰ص(ي كه وي به ديگران داده در آن فراهم آورده است يهااجازه

  فقه ) و

 ســت،  اوة النجـا ثيقةوافنـدي بـه جــز يـك دورة كامـل فقــه كـه بخـش پــنجم كتـاب        

هـاي  ي بـر كتـاب    يهـا هاي گونـاگون فقـه و نيـز حاشـيه         اي در باب  هاي جداگانه   رساله

  :كنيمت كه در زير از آنها ياد ميمعروف فقهي نوشته اس

 سياسي به خود گرفتـه بـود        ة اين مسأله فقهي در زمان صفويان گون       .خراجيه) ۲۱

تواننـد خـراج    اند مي  مذهب عثماني افتاده   يكه آيا شيعيان عراق كه در قلمرو دولت سن        

ته به آن دولت ناشيعي بپردازند يا نه؟ در آن روزگار چندين رساله در اين باره نگاشـ                

 افنـدي   ة يكي از آنها نوشت    .شودديده مي ) ۱۱/۱۷۹ ؛۷/۱۴۵(ذريعه  الشد كه آمار آن در      

  . مرعشي قم تاكنون مانده استة خطي آن در كتاب خانةاست كه نسخ

تر از كر نجاست پذير     در اين كتاب دربارة اين مسأله كه آيا آب كم         او  . انفعاليه) ۲۲

ابي فتواي حسن پسر علي عماني پرداخته       هست يا نه؟ سخن گفته و به بررسي و ارزي         

است؛ عماني به خالف فتواي مشهور، بر آن بود كه آب كمتر از كر بـا مالقـات نجـس                    

 ة حـسن پـسر علـي از انفعاليـ         ةافندي در كتاب رياض در زيست نام      . شودمتنجس نمي 

  ).۲/۴۰۰(آقا بزرگ دربارة آن گزارش داده است . خود ياد كرده است

 اين كتاب را به پارسي و براي شاه صفوي نوشته است، بـر             .يدنخواجه گردان ) ۲۳

دهد، فتواي افندي اين بوده كه اخته       مي) ۷/۲۶۸(ذريعه  الپاية گزارشي كه آقا بزرگ در       

دو نـسخه از    . شـود كردن بردگان از مصاديق تنكيل نيست و موجب آزادي برده نمـي           

  ).۲/۱۰۱۴همان؛ احمد منزوي (اين كتاب تا كنون مانده است 



 

  هايش افندي و نوشتهميرزا عبداهللا درباره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٤٥

افنـدي ايـن كتـاب را در آغـاز دوران           . رساله دربارة نماز جمعه و وجـوب آن       ) ۲۴

 ــ ۱۰۰۱( ـ  فاضل ـ  بلوغش نوشته و در آن به بررسي و ارزيابي سخنان خليل قزويني

 دربارة حكم نماز جمعه پرداخته و بر او خرده گرفتـه اسـت؛ ايـن كتـاب بـه                    ،)ق۱۰۸۹

 ؛ ۱۵/۷۴ ،؛ آقـا بـزرگ    ۳/۲۳۱(ان رفتـه اسـت      هاي افنـدي از ميـ     همراه شماري از كتاب   

 سـبب  شايان يادآوري اسـت كـه فقيهـان شـيعه، بـه              ). نسخه خطي  ،الكواكب المنتشره 

ي كـه  پادشـاهان و       ي كشورهاي اسالمي و بهـره بـرداري نابجـا         ةاوضاع سياسي ويژ  

اند، برگزاري آن را وابسته به حضور امام معصوم  كردهفرمانروايان از نماز جمعه مي

و عمالً موقوف االجرا دانسته و از همين رو هيچ گـاه فتـوا بـه انجـام نمـاز جمعـه              ) ع(

صفويان و برخي از دانشمندان هم زمان آنان بر آن شدند نماز جمعه را بر                .دادندنمي

پا دارند؛ پادشاه در برخي جاها به گماردن امام جمعه دست زد و همين پيش آمد ماية              

افندي از كساني است كـه  . آن نماز شد  رد يا تأييد    ه در   نوشته شدن بيش از صد رسال     

هـا  ؛ آقا بزرگ آمار آن نوشـته      )۲۰ ،مرعشي(گويد  دربارة وجوب نماز جمعه سخن مي     

  ).۸۲ـ۱۵/۶۲(را نشان داده است 

اي كه در باال ياد شد، افندي كتاب ديگري بـه           افزون بر رساله  . بساتين الخطباء ) ۲۵

هـاي    در اين كتاب كه خودش به نام      . جلد گرد آورده است   در سه   » بساتين الخطبا «نام  

 نيز ناميده، نزديك به هزار خطبه را كـه          عون الخطيب، رياض االزهار و رياحين القدس      

در نمازهاي جمعه و دو عيد و مانند آنها خوانده فراهم آورده است؛ كتـاب داراي يـك                  

. گيـرد  مـي فـصل را در بـر  مقدمه، يك خاتمه و دوازده باب است كه هر باب از آن چند           

هـاي   خطبـه  ،مقدمه دربارة شـرايط خطيـب و آداب خطبـه خـواني اسـت و در خاتمـه                 

،  آقـا بـزرگ    ؛۳/۲۳۲ ،افنـدي (را آورده است    ) ع(و امامان   ) ص(منسوب به پيامبر اكرم     

هــا را در افنــدي بخــشي از ايــن خطبــه: نويــسدمرعــشي مــي). ۳۱۹ ،۱۱/۳۱۴ ؛۳/۱۰۴

سلطان عثماني دعـا كـرده اسـت؛ او          يبراوانده و در خطبه     نمازهاي شهر استانبول خ   

گـزارش قراگوزلـو نـشان      ). ۲۰( ما هست    ةاي از اين كتاب در كتابخان        نسخه ،افزايدمي

، ۴۷۹۴هـاي   دهد كه چند نسخه از اين كتاب در همان كتابخانه هـست و بـه شـماره                مي

   .)۲۶۰ص( فهرست شده است ۴۹۹۹ و ۴۹۷۰

 حـسن پـسر يوسـف حلـي عالمـه           ة اين كتاب نوشت   .شيعهحاشيه بر مختلف ال   ) ۲۶

هـاي افنـدي، وي بـر ايـن كتـاب حاشـيه زده اسـت؛ وي          بر پايـة گفتـه    . است) ق۷۲۶د(

آقـا  ). ۳/۲۳۲(ام  يكـي از وزيرزادگـان نوشـته   ةاين حاشـيه را بركرانـة نـسخ    : گويد  مي

  ). ۶/۱۹۵(بزرگ دربارة آن گزارش داده است 
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   يكــي از،)۱۰۹۸ـــ۱۰۱۶(حــسين خوانــساري  .حاشــيه بــر مــشارق الــشموس) ۲۷

مـشارق الـشموس     استادان افندي شرحي بر كتاب الدروس شهيد اول نوشته و آن را           

 ؛ ۶/۲۰۰همـان  ( خـودش بـر ايـن كتـاب حاشـيه زده اسـت       ةناميده بود؛ افندي بـه گفتـ    

  .ق در تهران چاپ سنگي شده است۱۳۰۵اين كتاب در سال ). ۲۱/۳۶

  اصول) ز

 ـــ يثــانشــهيد  ـ   نوشــته زيــن الــدين پــسر علــيهيــد القواعــدحاشــيه بــر تم) ۲۸

دهـد  آقا بزرگ گزارش مي   . افندي بر اين كتاب اصولي حاشيه زده است       ). ق۹۶۶ـ۹۱۱(

 هـست و امـضاي وي در        »سـماوي « ةكه يك نسخه از آن به خط نويسنده در كتابخان         

  ).۶/۴۹(است » افندي. عب.م«آنجا 

نوشـتة محمـد طـاهر قمـي         هـذيب االحكـام    االسالم في شرح ت    هحاشيه بر حج  ) ۲۹

ب گنجيـده حاشـيه     وي تنها به بخش مربوط به اصـول كـه در مقدمـه كتـا              ). ق۱۰۹۸د(

  ).۶/۸۱ ، آقا بزرگ؛۳/۲۳۲(نوشته است 

از دانـشمندان   ) ۶۴۶ـ۵۷۰( جمال الدين پسر حاجب      .حاشيه بر مختصر المنتهي   ) ۳۰

منتهي السؤال و األمل فـي      ام  اهل سنت و جماعت كتابي در زمينة اصول نوشته بود بن          

اي فشرده دوباره نويسي كرد     خود وي همان كتاب را به گونه      . علمي االصول و الجدل   

ي آن را بـه     افندي بر اين مختصر حاشيه نوشـته ولـ        . ناميد» مختصر المنتهي «و آن را    

  ).۶/۱۳۱ ، آقا بزرگ؛۳/۲۳۲(پايان نرسانيد 

  فلسفه و كالم ) ح

 المعارف را به زبـان تـازي و در پـنج    هاين دائر.  الهلكات ةط من ور  ةالنجا ثيقةو) ۳۱

   معـاد،  ــ ۴ امامـت،    ــ ۳ نبـوت،    ــ ۲اي در منطـق،        الهيات با مقدمه   ـ۱: بخش نوشته است  

 ؛۱/۲۰۹(ه؛ نويسنده در كتـابش ريـاض        اي در اصول فق    يك دوره كامل فقه با مقدمه      ـ۵

خواجــه « بــرده و در رســالة نــام ةالنجــا ثيقةواز ) ۳۳ ؛۴/۸ ؛۲۳۲ ؛۳/۲۰۹ ؛۳۰۶؛ ۲/۲۳۳

هـاي وي     از گفتـه  . خواننده را به باب عتق از بخش پنجم آن واگذاشته است          » گردانيدن

 هم بوده  ةالنجا ثيقةوآيد كه به هنگام نوشتن جلد نخست رياض، سرگرم نوشتن             برمي

ذريعـه  الخوانساري در روضات و آقـابزرگ در        . به پايان نرسانيده بود   آن را   و هنوز   

  .اند  از آن ياد كردهبارها

  ـ ابـن سـينا   ـ   ابـوعلي حـسين بـن عبـداهللا    ةكتاب شفاء نوشت. حاشيه بر شفاء) ۳۲

 خودش بر ايـن     ةافندي بر پايه گفت   . استو طبيعيات   دربارة منطق و فلسفه     ) ۴۲۸ـ۳۷۳(

  .آن را شناسانده است) ۶/۱۴۲( آقا بزرگ در .)۳/۲۳۲(كتاب حاشيه نوشته است 
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هـاي بـوعلي سـينا در       يكي ديگـر از كتـاب     . شارات خواجه نصير  حاشيه بر شرح ا   ) ۳۳

)  هــ  ۶۷۲د( خواجـه طوسـي      ۶۴۴در سـال    . اسـت » االشارات و التنبيهـات    «،فلسفه و منطق  

شناخته اسـت  » شرح اشارات«كه به  » حل مشكالت االشارات  «شرحي بر آن نوشته به نام       

اي بـر   دهـد كـه حاشـيه     ش مـي   خود در كتاب رياض گزار     ةافندي در زيست نام   ). ۲/۹۶ ،همان(

  ).۶/۱۱۱ ،، آقا بزرگ۳/۲۳۲(شرح اشارات خواجه نصير نوشته ولي به پايان نرسانيده است 

هـاي كالمـي خواجـه نـصير طوسـي          يكي از نوشـته   . حاشيه بر حاشية دواني   ) ۳۴

و، ؛ دانشمندان پس از ا    است» تحرير العقائد «يا  » تجريد الكالم في تحرير عقائد االسالم     «

نـد كـه يكـي از آنهـا شـرح فاضـل             ا شرح به پارسي و تازي بر اين كتاب نوشـته          ها  ده

از دانـشمندان اهـل سـنت و جماعـت اسـت و بـه       ) ق۷۸۹ ( ـ علي پسر محمد ـ  قوشچي

 محمد دواني   .)۳۸/۵۳۲؛ دهخدا   ۲/۱۳۸همان  (شود   شناخته مي  »الشرح الجديد للتجريد  «

است سه حاشيه بر شـرح تجريـد        كه وي نيز از اهل سنت و جماعت         ) ق۹۱۸ يا   ۹۰۷د(

 ؛۱۶/۶۹ ،دهخـدا ( حاشـيه اَجـد      ــ ۳ حاشـيه جديـد،      ـ۲ حاشيه قديم،    ـ۱ .قوشچي نوشت 

اي بـر     از دانشمندان امامي حاشيه   ) ۹۴۸د( دشتكيغياث الدين   ). ۶/۶۷ ،؛ تهراني ۲۴/۳۰۹

 ،دهخدا( و بر آن خرده گرفت کرد سوم دواني نوشت و سخنان وي را ارزيابي ةحاشي

؛ اين منازعه قلمي كه در سدة نهم ميان دشتكي و دواني            )۶/۶۷ ،؛ تهراني ۳۶/۳۹۵ ،۲۳/۷

-ي واقع شد؛ افندي در حاشـيه      يآغاز شده بود در دورة صفويان از نو مورد نظر آزما          
اي كه بر شرح قديم دواني نوشته به محاكمه ميـان دوانـي و دشـتكي پرداختـه اسـت                    

  ).۳/۲۳۲ ،همان؛ افندي(

  تاريخ) ط

دهد كه اين    و تازي؛ افندي گزارش مي     يترک به دو زبان      الشهداء ضةروترجمه  ) ۳۵

ايـن سـخن را خيابـاني    ). ۳/۲۳۲( و تـازي دارد     يترکـ كتاب را به سـه زبـان فارسـي،          

 انـد؛ از آن رو كـه افنـدي از برگـردان           نيز بازگو كـرده   ) ۱۱/۲۹۵(و آقا بزرگ    ) ۱/۱۶۳(

را بـسيار سـتوده      كرده و آن  ياد   الشهداء ضة رواز  ) ۹۷۰د   (ي مال محمد فضول   يترک

توان گمان برد كه افندي روضه را به زبان تازي برگردانيـده و              مي ،)۴/۱۰۵ ،آقابزرگ(

فضولي برگـردان   . فضولي نزد خود نگه داشته است      يترکبا اصل فارسي و برگردان      

  ). جاهمان( ناميده بود » السعداءيقةحد«روضه را 

گزارش . ياد كرده است  ) ۴/۸۰(ب نيز در رياض      از اين كتا   .جاماسب نامه ) ۳۷ و   ۳۶

نشانگر آن است كه نويسنده كتاب را به زبان تازي نگاشته و    ) ۵/۲۲ ؛ ۴/۹۳(آقا بزرگ   

اي از ايـن كتـاب در       اكنون نسخه : افزايدوي مي . پس از آن به پارسي برگردانيده است      
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اسـت كـه ايـن      ؛ شايان يادآوري    ) جا همان( مجلس هست    ةهمدان و ديگري در كتابخان    

  . منظوم خواجه نصير طوسي است جاماسب نامةغير از

  ستاره شناسي و گاهنامه) ي

 از تحرير اقليـدس و بيـان      . شرح شكل عروس يا شرح اصالحات شكل عروس       ) ۳۸

 آقـا   .)۳/۲۳۲(از اين كتاب نيز در زيست نامه خويش ياد كـرده اسـت              . هاي آن اختالف

در فهرسـت كتابخانـه مركـزي       ). ۳۳۶ ،۳/۹۳( داده اسـت  بزرگ نيز درباره آن گزارش      

  .ياد شده است» حاشيه بر تحرير اقليدس « از اين كتاب به نام،)۲/۵۸۸(دانشگاه تهران 

اين كتاب راکه بـه پارسـي نگاشـته         . رسم خطوط ساعات و نصف النّهار وافق      ) ۳۹

ده  آن گـزارش دا    ة آقا بزرگ دربار   .)۳/۲۳۲(هاي خويش نام برده است       نوشته ةدر رد 

  ).۱۱/۲۳۲(است 

  كشكول) ك

 .اين كتـاب هماننـد كـشكول شـيخ بهـائي اسـت      . ثمار المجالس و نثار العرايس   ) ۴۰

ي از شـعر    يهـا  بخش سـامان داده و گزيـده       ۱۲دهد كه كتابش را در      افندي گزارش مي  

هـاي  شاعران، رويدادهاي تاريخي گوناگون و نيز رويدادهاي زمان خويش، و داستان          

شـوند  ي را كه به دشواري معنـي مـي        يهار آن گرد آورده است، واژه     شگفت انگيز را د   

-هاي گوناگون پاسخ داده؛ بويژه آيه     ي را در زمينه   يهابررسي و معني كرده و پرسش     

معني نيست  را كه فهميدن آن آسان      ) ع(ي از معصومان    يهاي از قرآن و نيز روايت     يها

سـال  ،  ۷ شـماره    ،ر مجلـة بـاختر    آقاي عبدالعزيز جوهر الكـالم د     . استکرده  و تفسير   

و نـام  اسـت  آورده كـه اشـتباه    ) بـا سـين    (»سـمار المجـالس   «نخست نام اين كتاب را      

  . درست آن همان است كه در باال آورديم
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