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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت  دوازدهم سده در ایران اجتماعی اوضاع هجرت 
 منزوی نقیعلی  دکتر

القرن  يالکواکب المنتثرة ف، ه12  سدۀ  الشیعة،  أعالم  طبقات  کتاب پیشگفتار

  16 - 5، برگۀ بعد العشرة يالثان
 ی برگردان به پارس

 ذاکر  میمحمدابراه

 سخنی دربارۀ دائرةالمعارف بزرگ شیعه
 پس از سپاس خداوند بزرگ

پدرم، شدادروان حا  شدیآ آقابزرگ تارانی دقدس سدره /   عالم الشیعة أطبقات  این جزو ویژۀ سددۀ دوازدهم اسدت. آن بخشدی از کتاب 

،  18،  ذریة الگونه آن را در امید و همان ن  ه12اختران پراکنده در آسددمان سدددۀ   / کواکب المنتثرةباشددد که آن را گور او پاک باد( می

 . 1آورد  1295، شمارۀ 181

 
، این دومین جزو از این الكواکب المنتشرة في القرن الثاني بةد الةشرة:  گوید   1٢٩5  ، شناسۀ181  -   180،  18،  الذریة آقابزرگ در کتاب    1

که دارای چاار جزو است که همین نگارنده آن را گردآورده است. وفیات أعالم الشیعة بعد األلف من هجرة صاحب الشریعة  بزرگ به نام    دائرةالمعارف

جزو را  و  (عد وفعات األعالم بةد غعب  اإلمام األنامهنگامی که توفیق به پایان رساندن آن را از سدۀ چاارم تا چااردهم هجرت پیدا کردم، آن را به نام 

 . خ بود1294م /  1915ق / 1337نامیدم. آغاز کارم سال  کواکب کوتاهبه نام 
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

و    1نوشدتۀ اصدلی آن و نیز در جزو نخسدت که مجموعۀ آن را به چاس رسداندمدسدتگونه که با خامۀ خود بر روی نسدخۀ  چنین همان هم

 ق، آوردم.1390م/  1971، بیروت، لبنان،  نام نوابغ الرواة في رابة  المآتدر مقدمۀ کتاب چاپی آن به 

باوری ژرف به تفاوت ماهیتی و جوهری میان دو دورۀ حضدور معودوم و دوران غیبت   طبقات اعالم الشیعة کتاب  شدادروان نویسدندۀ  

رو، شددادروان بر آن شددد، تاریآ سددرگ شددت  دانسددت. ازاینداشددت، چون حضددور امام دوازدهم را یکی از شددرایط اجرای برخی احکام می

  ندامیدد. دند :   وفعیات األعالم بةید غعبی  ممیام األنیامه را  رد آورد. او در آغداز ندام مجموعدانددیشدددمنددان اسدددالمی، بده ویژه دوران غیبدت را گ  

طبقات (، سددپس به دنبال چاس برخی از جزوهای آن، نام آن را نیز به 717، شددمارۀ 123،  25،  ذریة ال؛ و 209، شددمارۀ  3،  ذریة ال

 .٢تغییر داد  976، شمارۀ 15   ،الذریة   ن : اعالم الشعة 

 
دکتر علی   1 ال ریعه دشادروان  صاحب  تارانی  آقابزرگ  شیآ  بزرگ حا   فرزند  منزوی  این جلد هم138٩  –  130٢نقی  موحح  و  چون  خ(، محقق 

، طبقات أعالم الشیعة نوشتۀ آقابزرگ از سدۀ چاارم تا پایان  زمینالمعارف بزرگ رجال شیعه و اندیشمندان گرانسنگ ایرانمجلدات دیگر این دایره 

 های چاارم تا نام آن را در بیروت و دهم تا دوازدهم را در تاران به چاس رساند سدۀ دوازدهم در نه جلد است. او سده
متوجه   عشرنقباء البشر في القرن الرابعگردآوری سدۀ چاارده که همان    زمین، پسۀ این دائرةالمعارف جاان تشیع و ایراننویسندتارانی    آقابزرگ   ٢

بندی جایگزین نماید  شد که گروهی از اندیشمندان این سده زنده هستند، پس بر آن شد تا نام کتاب را از وفیات / درگ شتگان به طبقات / گروه

 دذاکر(. 

الةصر    ینشئوا بةد األلف من الهجرة مل   نیور الباهرة بةد المائ  الةاشرة في الةلماء الذ البد  ۀ، شناس ٢0٩  ۀر ام، ش 71ۀبرگ،  3آقابزرگ در ال ریعة،  

 ب در چاار جلد است: الف  بیمرتب به ترت ستند،یسده ز  نیدهم تا ا ۀکه پس سد یشمندانی درخشان از اند یها/ ماه   الحاضر

 هجرت؛  ازدهمی ۀسد شمندانیسرزنده از اند ی/ باشت عشرة ی . الروضة النضرة في علماء المائة الحاد1

 دوازدهم هجرت؛   ۀسد ختگانی. الکواکب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة/ ستارگان پراکنده از فره2

   زدهم؛یس  ۀ. الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة / بزرگان و دانشمندان سد3

 چااردهم هجرت؛   ۀبزرگان سد یهاعشر / انسان. نقباء البشر في القرن الرابع4

 . در شناسۀ کواکب المنتثرة دربارۀ آن سخن گفته است 1٢٩5 ، شناسۀ181 -  180، 18،  الذریة در  نی چنهم

 . دربارۀ دو شناسۀ 717  – 716، شمارۀ 1٢4  – 1٢٢، ٢5،  الذریة آقابزرگ در 
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

  هجرت 
نامۀ اندیشمندان جاان تشیع پس از هزارۀ نخست / زندگی  هجرة صاحب الشریة وفعات أعالم الشعة  بةد األلف من  ی  نام این دائرةالمعارف  

  ، الذریة ماه و بدرهای درخشان پس از گ ر ده سده از هجرت پیامبر در    /   البدور الباهرة بةد مرور الةاشرةهجرت پیامبر شریعت اسالم است که به نام  

 آن را طبقات أعالم الشیعة ن : ال زیعة،  یاد شده است که این نامی برای بخشی از این دای 71 ،3 
ً
نامیدم که    146، 15رةالمعارف من که اخیرا

/    وفعات األعالم بةد غعب  ممام األنامهای چاارگانه پس از نخستین هزارۀ هجرت است. من هفت سدۀ پیش از آن را  در برگیرندۀ چاار جزو سده

 شدگان نااده بودم که در همین جا نام آن خواهد آمد.فریده نامۀ اندیشمندان شیعه پس از غیبت امام همۀ آزندگی

خ( است. هنگامی که پی به  1348  – 1٢55های این بندۀ فانی آقابزرگ تارانی داست که آن از گردآوری  وفعات األعالم بةد غعب  ممام األنامنام دیگر 

  و   ٢٩8  ، 3   ، ال ریعة، تأسعس الشعة  الكرام لفنون اإلسالمدۀ  م( نویسن1٩55ق /  1374ناتوانی همکارم استاد حسن صدر عاملی اصفاانی دد:  

بردم که نتوانست، جز بخشی بسیار اندک و آن    وفعات األعالم من الشعة  الكرامکردن کتابش  در کامل .٢73  ،14    ، ال ریعة،فنون اإلسالم  الشعة  و

که کاری همانند او را دنبال نمایم، پس چاار سدۀ پس از هزارۀ  نیز از چند سدۀ نخست هجرت به صورت سیاهه چیزی بیرون دهد، من برآن شدم  

، البدور الباهرة بةد المائ  الةاشرة  ( یا٢5همین مجلد د  716  شمارۀ  وفعات أعالم الشعة  بةد األلف من هجرة صاحب الشریة نخست هجرت زا با نام  

 کنندۀ کار او باشد.کمیلای بر کتاب آموزگارم و ت گردآوری کردم تا تکمله  71، 3  عة،یال ر ن :

ا  عةیکتاب ال ر  ۀاهیدر حرف واو است که در س   عةیخود صاحب ال ر  ۀنام نوشت  نیامنزوی گوید:   از او    زین  یشفاه  ۀنام را به گون  نیآمده است و 

چاس    یآوردم و آن را برا  یچاارم رو   ۀ کتاب النوابغ از سد  ۀ آوردن مقدمبه چاس آن اقدام کردم و به فراهم  1٩71که در سال    ی هنگام  یول  ام،دهیشن

نزد برادرم احمد در تاران   عةیال ر  یمجلدها  ۀاهیبودم و س   روتیدر ب  1٩75  –  1٩66  یهاناخواسته از کشورم در سال  ی من در دور  ساختم،آماده  

باره ببرم. من هرگز   عة یمجلدات ال ر  ۀاهیاز س   توانستمیهاست که حرف »غ« تا »م« آن را چاس نمود و من نمو چاس آن   حیوحبود که در حال ت

بنو   یکنم و سخن  س یر  خواستمینم پدر شن  سمیرا  از  تناا  باشم. همبه خامه   یاباشم، بدون آن که نوشته  ده یکه  ما اختالف    نیچناش داشته 

در    یفتوگراف  ۀچاارم که من آن را به گون  ۀها در پشت کتاب النوابغ سدچون پدر نام آن  م،یدائرةالمعارف دار  نیا  یاز جزوها  یبرخ  یبرا  یگ ارنام

 « ٢5النوابغ، »که =   ۀنکرده است. ن : مقدم ادداشتیالنوابغ چاس کردم،  ۀمقدم

 ب مرتب کردم و هر سده را نامی ویژه دادم، مانند: برپایۀ الف آقابزرگ گوید: ... من اندیشمندان هر سده 

ق به پایان رسید. من به  1348ق و در سال  1333. آغاز نگارش آن  1403، شمارۀ  ٢71  ،٢4،  الذریة   ن :  ،عشرنقباء البشر في القرن الرابع  -1

  147  –  146،  15ن : ال ریعة،     طبقات أعالم الشعة دادم و نام دائرةالمعارف را    عشرنقباء البشر في القرن الرابعهنگام چاس جزو نخست آن نام  

 ناادم.
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

  هجرت 
گ اشتم    الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة   است، ولی به هنگام چاس نام آن را به  ه 13  که همان سدۀ  د سعداء النفوس في القرن المنحوس٢

 و نه در »ک« یاد نشده است. که نه در حرف »س«

  یادشده است. 181  ،18   که ال ریعة الكواکب المنتشرة في القرن الثاني بةد الةشرةد 3

 یاد شده است.  304  ،11   که در ال ریعة،د الروضة النورة في المائة الحادیة العشرة 4

ق کتاب البدور را به پایان رساندم، پس از آن از ادامۀ کار استادم صدر نومید  1340در سال    و  ق آغاز کردم1333من با کتاب النقباء البشر در سال  

را یکی به جات کار استادم واگ اشتم و دیگری  نشدم و به گردآوری هفت سدۀ دیگر از سدۀ چاارم تا سدۀ دهم هجرت پرداختم و سه سدۀ نخستین  

و اصحاب اصولی رجالی که کان نویسندگان  ایشان، کشی دسدۀ  چون  در  460  –  385ق( و شیآ طوسی د450  –  37٢(، نجاشی ده4ترین  ق( 

بدانکتاب دیگر  من  بودند،  گفته  سخن  فراوانی  به  سده  سه  این  اندیشمندان  دربارۀ  خود  فارست  نکردهای  ورود  برآنها  افزون  البته  ها م؛ 

  ، الذریة ، ن : مصفی المقال في مصنفي علم الرجال  شناسان متأخر نیز کار گ شتگان را تکمیل کردند که کامل شدۀ کارشان را در کتابرجال

 هاست: ادم و این نام دیگر سده تغییر د وفعات األعالم بةد غعب  ممام األنامخود را به  رو، من نام این دائرةالمعارف ازاین. گردآوری کردم 130  ،٢1 

   .308  ،1  ،الذریة  شدگان سدۀ دهم، ن :کندۀ فراموش/ زنده   محعاء الداثر في القرن الةاشر -5

   . 1٢8  -1٢7 ، 15  چراغ درخشان سدۀ نام، ال ریعة، ،الضعاء الالمع في القرن التاسع -6

الحقائق الراهن  في المائ   ثم غیرت اسمه إلی  دۀ هشتم، سپس آن را به نام حقایق  س   داری در / حفاظ نگاه   الحفاظ السادن  في المائ  الثامن   -7

  به چاس رسید.  برگه در بیروت ٢71  با 1٩75که در سال  34 ، 7  ریعة، ال / حقایق ثابت و دائمی سدۀ هشتم، الثامن 

برگه در بیروت به چاس   ٢31  م با1٩7٢. این کتاب به سال  4٢8  ،٢    ریعة، ال  / پرتوها درخشان از سدۀ هفتم،   األنوار الساطة  في المائ  السابة   -8

  رسید.

  در بیروت به چاس رسید.   برگه  363  با  1٩7٢  به سال  8  ،5   ،الذریة ن :    / اندیشمندان موثق در سدۀ ششم،  الثقات الةعون في سادس القرون  -٩

/ از میان    إزاحة الحلك الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس  / زر ناب از سدۀ پنجم، سپس آن را  رن الخامسالذهب الخالص في الق -10

،  1  ، ٢4    ، ریة ذال ،    / النابس في القرن الخامس    ، سپس آن را دوباره به 5٢6  ، 1    ، ریة ذال  بردن تاریکی شب با خورشیدهای تابان سدۀ پنجم،

 برگه در بیروت به چاس رسید. ٢٢٩  با 1٩71 به سال شمارۀ ی ، دگرگون کردم که

  ، شمارۀ 315  ،٢4   ،ریة ذ ال /  نوابغ الرواة في رابة  المآت سپس نام آن را، 1، ٢4   ،ة یالذر برده نشدگان از روایان خبر نام  / النابغة من الرواة  - 11

ق  1348  نوابغ الرواةق و پایان کارم بر روی کتاب  1344  ء الداثر احعاآغاز کارم بر روی  .  برگه در بیروت پخش شد  365  با   1٩71  که به سال  1647
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 
 دوازدهم بندی اندیشمندان سدۀ  گروه

گونه که من این موضدوع  ب نام کسدان و اندیشدمندان اسدت، همان ترتیب این جزو همانند جزوهای پیشدین، بر پایۀ ترتیب حروف الف

 درآمد جزو سدۀ یازدهم بازگو نمودم. را در مقدمه و پیش

اخترشدناس و اختربین را   دان،های علمی، مانند پزشد ، ریاضدیهای سدیاسدی و ویژگیچنین لقب و نسدبت به شدار و پیشده و مقامهم

 هایشان دادم.ب، هر کدام را در جای خود ناادم و ارجاع به نامجا نیز برپایۀ حروف الفگونه که در سدۀ یازدهم آوردم، در اینهمان 

 منابع سدۀ دوازدهم 
و تحقیق آن،    منابع اولیه این جزو و چگونگی پژوهش  ستتدۀ دوازدهم    ةطبقات اعالم الشتتیعنوشتتته  منابع چاپ این دستت 

هایی اسدت که ما آن را به تناایی؛ و یا به کم  دوسدتان از بررسدی همانی اسدت که در مقدمۀ جزوهای پیشدین نوشدتم، افزون بر آن افزوده

 ها، مانند کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تاران و دو کتابخانۀ سپاساالر و مجلس شورا در تاران به دست آوردم.فارست برخی کتاب

ای گردآوری شدده به وسدیلۀ برخی از نوادگان، دامادها و دوسدتان صداحب ال ریعة و جز  که مجموعه  عالم الذریة أفهرس  ز  چنین اهم

این  این ها در این کتاب آمده و همنامۀ آن های کسدانی که زندگیایشدان، زیر نرر من و برادرم احمد ]منزوی[ اسدت، برای یادکرد نوشدته

 فارس آمادۀ چاس است، باره بردم.

  

 
به   الوفعاتها بدین گونه کردم که کتاب النوابغ جلد یکم و نقباء جلد یازدهم شد. من انگیزۀ تبدیل نام  ها ترتیب کتاببود. من پس از نگارش آن

 پیشگفتار چاس نقباء البشر بازگو کردم.در 147 -  146 ،15  ،ریة ذال ، ن :أعالم الشعة طبقات 
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 
 ی این سده  دوازدهم اوضاع اجتماع

گ اری شدد که  ترین بخشدی که در این سدده روی داد، فروپاشدی فرمانروایی صدفویان اسدت که در نیمۀ سددۀ هشدتم در اردبیل پایهمام

ر آمدند که گنوسدیزم ایرانی را ی  ایدئولوژی برای زندگی فئودالی، اقااعی و فرمانروایی خود بیکی از خاندان بزرگ ایرانی به شدمار می

 آذربایجان برگزیدند.  

گری مسدلح کردند و خود را در پناه و سدنگر آن ناادند، ره به نشدین خود را با عنوان خالفت و خلیفههنگامی که عثمانیان اسدتانبول

ان سدوی خاور ناادند، مردم اهل سدنت آسدیای صدغیر و بخش باختری رود فرات تن به فرمان ایشدان دادند تا این که به مرزهای آذربایج

 رسیدند.

 ناتوانی صفویان 
همین کتاب( کم  گرفتند که در   412گری ]رفض[ دیرین ایرانی دن : برگۀ صدفویان برای ایسدتادگی در برابر آنان از اندیشدۀ شدیعه

ردورزانۀ ریشده دار در مکاتب و مدارس  بسدیاری از شدارهای ایران، مانند کاشدان و قزوین نمود آشدکاری داشدت و هماره بر پایگاه فلسدفی خ 

رهای اصدفاان و شدیراز از ی  سدو و مشداد تا هرات از سدوی دیگر، اسدتوار بود، پس صدفویان برآن شددند تا آیین آن شدارها و مدارس شدا

گرایی بگ ارند و گردن در برابر تشدیع خم کنند و بدان تن در دهند، پس مردم  گرایی سدنی خانوادگی خود را درون پوسدتۀ شدیعهقشدری

رد آمدند و بدین گ اری گشددت تا توانسددت از پیشددروی ترکان عثمانی جلوگیری یی شددیعه پایهفرمانروای   گونه شددد کهپیرامون ایشددان گ 

زمین، به زیبایی رو به ای دانش فلسدددفه و دیگر علوم و فنون در سدددراسدددر ایران ای شدددد تا به اندازهنماید. ایجاد چنین فضدددایی، انگیزه

 شکوفایی بگ ارد.

، سدددۀ عالم الشییعة أطبقات  ق دن :  1002از رویدادهای قزوین به سددال   ما دیدیم که پادشدداهی صددفوی در سدددۀ یازدهم و پس

های سدیاسدی اجرایی و قضداوت را به اخباریان و  اندیشدی گراییدند و از سدوی دیگر مقام( رو به دگم492 -  184ها یازدهم، پانوشدت برگه

طبقات اعالم   داشته است دن :  169، 1تتمعم االمل گونه که قزوینی بدان اشارتی درمااجران به دور از فلسفه و عرفان دادند، همان 

 
هایی است که در توسعه و توحیح ها و تکمله، از رساله ق(11٩7ینی فرزند محمدتقی دز:  قزو  یعبدالنب  یآآقا ش   نوشتۀ  تتمعم أمل اآلمل  کتاب  1

 نگارش است. یحسن حر عامل فرزند محمد  یآمحدث بزرگ ش  نوشتۀ مل اآلملأاطالعات 
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

یان صدفوی از این پس به مسدابقه در تراهر و ریاکاری دینی پردختند و فشدار بر فیلسدوفان  فرمانروارو،  (. ازاین297سددۀ دوازدهم،   الشیعة 

ردورزان کالس ق(، فندرسددکی  1041 -  970های درس ایشددان وارد آوردند، آنان گروهی از اندیشددمندانی خردورز، مانند میرداماد دو خ 

 ق( بودند.  1091 -  1007دق( و محسن فیض کاشانی 1072ق( عبدالرزاق الهیجی دد: 1050 -  970د

های علمی یاد شدده بود که آن: شددن ی  مسدئلۀ عام در میان روشدنفکران و دانش آموختگان در پایتختنتیجۀ این فشدارها مار 

پیدایش ی  انگیزۀ روحی روانی ایرانیان از پ یرش خالفت عثمانی و پافشداری آنان برداشدتن اسدتقالل فکری در آغاز سددۀ دهم بود که 

ردورزی فلسدددفی و اجتاداد در م هب تشدددیع و گنوسدددیزم اسدددالمی بوده اسدددت، پید مد آن رشدددد    آهندگ آنان را در ادامه دادن آزادی خ 

ق( و دانشدمندان و فیلسدوفان میان این 948ق( تا روزگار منودور دشدتکی دد: 672  -  597های آموزشدگاه خواجه نودیرطوسدی دآموزش

گرایی فقیاان  داشدت آن ]گنوسدیزم ایرانی[ از فروپاشدی و نابودی در برابر قشدریبه پایش و نگاهدو تاریآ بوده اسدت و افزون بر آن، ایشدان  

 ق( و پیروان پرداختند. 728 - 661تیمیه دهای ابندربار خالفت عثمانی، به ویژه دیدگاه

های اخباریان بروند و ش دیدگاهآرام به سدوی پ یراز سدوی دیگر شدرایط یادشدده در دربار خالفت عثمانی، موجب شدد تا صدفویان آرام

ردورزان و عرفان  ای فراهم آوردند که برخی از اندیشدددمندان برای گرایان وارد آورند تا جایی که شدددرایط را به گونهبه دنبال آن فشدددار بر خ 

اب( و برخی از همین کتد  53برگدۀ    یدان لقدب اخبداری بر خود بناندد دند :فرمدانرواپداییددن جدان خود از آزار نداداندان و گمداشدددتگدان  

  الدین خود را که نخسدتین پلۀ مفاوم عرفان بر آن اسدتوار اسدت، به بااءالدین تغییر دهند دن :دانشدمندان ناگزیر شددند لقب قاب

داشدت و پایش اصدفاان در  هایی مام بود پیداشدده در مردم بود که آنان را از نگاههمین کتاب( شداید این یکی از انگیره  700 -  697برگۀ 

آیین بازداشددت؛ البته اینان خود را گروهی وابسددته به اهل تسددنن  ق در برابر تاخت و تاز افغانان حنفی1136 -  1134اصددرۀ سددال  مح

 دانستند.  می

 ها شکس  صفویان در برابر افغان 
شدکسدت صدفویان، به دسدت خودشدان انجام گرفت و آن با گزینش سدیاسدتی بود که برای ادارۀ فرمانروایی خود برگزیدند و آن از ی  

ردورزان و از سدوی دیگر چیره سداختن اخباریان بر دسدتگاهسدو گزینش سدیاسدت های قضداوت و آموزش،  های فشدار بر فیلسدوفان و خ 

ق( فرزند سدلیمان صدفوی با لقب شداه 1135 -  1106ای بود هنگامی که شداه حسدین صدفوی دگونه ها بود و این بهمسدجدها و آموزشدگاه

ق( فرزند شداه 1052  -1038ق( فرزند شداه صدفی یکم د1077 -  1052ق( فرزند شداه عباس دوم د1105 -  1077صدفی دوم صدفوی د
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

  دن :  1روضی  الصیفان ناصیرندر کتاب    ای شدد که هدایتق( بر تخت پادشداهی نشدسدت، اوضداع به گونه1038  -996عباس یکم د

چون  ( گفت: رقودندگان و ماربان جایگزین دالوران رزم و مردان سدیاسدت در دربار شددند، و فیلسدوفانی هم1782، شدمارۀ 11ذریعة،  

 گ ار نامیدند.( را گزاندند و آنان را متام به کفر کردند و آنان را نوآور و بدعت359برگۀ  دن :صادق اردستانی د

 ها سایه افکند.  ناتوانی و ناشایستگی ایشان بر فراز سراسر سرزمین

فرمانده ویس غلیجایی برای شددکایت از دسددتبرد افغانان به اصددفاان آمد، ولی خوار و شددکسددت خورده بازگشددت، پس از او برادرش 

عبدالعزیز جانشدین وی شدد و هرات را گشدود، سدپس فرزندش محمود جای او را گرفت. شداه صدفوی از این رویداد، هراسدان شدد و چندین  

ها بسددنده نکرد و از پی آن کرمان را گشددود و شددیراز را نه ماه در میان گرفت و  ود نشددده و بدان لقب و کنیه بدو بخشددید، ولی او خشددن

رد آورد و دسددتور داد به جای رزم و سددال  به دسددت   محاصددرۀ اصددفاان را ادامه داد. شدداه حسددین در برابر او، بزرگان دین و پارسددایان را گ 

آباد در روسدتایی از کارگزاری اصدفاان و دو روز  کلون   1134سدوم جمادی دوم سدال    گرفتن، دعا و ورد و طلسدم بخوانند و ببندند. محمود

 آباد را گشود.  پس از آن روستای فر 

عادی برگزید و او را ق( را به ولی1144برکناری   -1135رجب همان سدال فرزندش طاماسدب دوم د آغاز شداهی   27شداه حسدین در 

 محاصره، زندگی را بر مردم اصفاان سخت تنگ کرد تا آن که شاه وارد شد.    ماه رمضان به کاشان فرستاد.  23پناانی در 

آباد زانو بزد از کاخ خود در اصدفاان بیرون آید و زبونانه در برابر محمود در روسدتای فر   1135در بامداد آدینه دوازدهم محرم سدال او 

 و از فرمانروایی و شاهی به سود او دست کشید و با دستان خود تا  را بر سر محمود گ اشت.  

کاخ زندانی کرد، پس از چند روز خبر آن به طاماسدب دوم در تبعیدگاهش  محمود در چااردهم محرم به اصدفاان درآمد و شداه را در 

 رسید.  

 ای را از خود نشان نداد.جویانهدر قزوین اعالم کرد، ولی هیچ کار رزم  1135او آغاز شاهی خود را در پایان محرم  

 
 یرخواند؛ یابه م فرزند محمود با آوازۀخاوندشاه  فرزندنوشتٔه محّمد  یبه زبان فارس  یعموم یآتار  و الملوک و الخلفاء عاءاالنب عرةس  يالصفا ف روض  1

نؤه  یرخواند،درگ شت م با  است، سپسرده آو یقرا با ین حس شاهتا روزگار  ینشاز آغاز آفررا  جاان  یآدر تار یرخوانداست. م (904 - 837د یرخوندم

 یاصورت تکمله  به  ق 929سال    یآتا تار  الصفا  روض کتاب    یلق( به تکم943    -  880د  یرخواندم  ینالدهمامفرزند    الدینیاثغ  یراو خواندم  یدختر

نگاشت و حوادث   نناصر  ن الصفا  روض با عنوان    الصفا  روض  بر    یاتکملهخ(  1250  –  1179د  یطبرستان  یتهدا  خانی رضاقلبرآن افزود، سپس  

 گزاره کرد. ق 1270تا سال  یهرا از آغاز حکومت صفو  یخی تار



 

 

 

 اشرف افغان  سده ]دوازدهم[ ن یا  ی اجتماع  اوضاع

 

٩ 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 
 اشرف افغان

و به جای او بر تخت شداهنشداهی ایران در اصدفاان  عموزادۀ خود محمود را به ادعای دیوانگی بکشدت    1136اشدرف افغان در شدعبان 

نشدسدت. سدال سدوم بر تخت نشدسدتن اشدرف، عثمانیان بخش باختری سدرزمین ایران را گشدودند و از اشدرف افغان خواسدتار تسدلیم کردن  

پیکر او را در قم به خاک اسدیر او، شداه حسدین به ایشدان شددند. اشدرف سدر شداه را در زندان از تن جدا کرد و آن را برای عثمانیان فرسدتاد.  

 سپردند.

 اند:گ اری شدهگونه نامبرخی از وزیران شاه حسین بدین

 (؛524و    400برگۀ   دن :خان زنگنه قلی فرزند علیشاه  -1

 محمدمؤمن شاملو؛  -2

 (400 -  399برگۀ   دن :وحید قزوینی   طاهر  -3

 میرزا؛خان داغستانی فرزند القاصعلیفتح  -4

 خان که سپاه افغان، او را بکشتند.محمدقلی  -5

 قلی داده بود.  گاه در چنین روزگار نادر افشار سربرآورد که شاه طاماسب دوم صفوی او را لقب طاماسبآن 

رکار و شداداب، براندن افغان او هم رنیرو، پر سدرکوب و های خاوری ایران روی آورد، و پس از ها از اصدفاان و بخشچون سدپاهی جوان، پر

 ها را از شمال ایران براند و دور ساخت.بیرون راندن ایشان، عثمانیان را از بخش باختری و روس

 نادرشاه افشار
گرایی اسدتوار اسدت. اند که بالیدن و بزرگ شددن آنان برپایۀ آیین سدنینادرشداه از ایل و تبار ترکمنی بود که ایشدان ترکان آسدیای میانه

یان اموی و عباسدی در این جایگاه کاشدتند . هنگامی که ترکان در سددۀ سدوم هجرت به سدوی ایران آمدن،  مانروافرآیینی که تخم آن را 

داران خاندان عودمت از  سدپس به همراه ایرانیان زیر پرچم دوسدت  ،ها تأثیر گ اشدتاندک عرفان و گنوسدیزم اسدالمی ایرانی بر آن اندک

سدپس    ،ها آشدکار اسدتها دیده و شدنیده نشدده و تابش روشدنایی پیامبر محمد دص( در آن ن تبار محمد دص( قرارگرفتند که جز خوبی از آ

ورزی به ملت، برخوردی دیگر از آنان دیده نشدد و جز نابکاری و تباهی در  کردن خالفت و خلیفگانی روی آوردند که جز سدتم و کینهبه ردّ 

 نمود.دربار آنان چیزی دیگر رخ نمی
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

تر  آیین بود، ولی تأثیر دوسددتی خاندان محمد دص( و شددایسددتهگونه بودند. او از دیدگاه دینی، سددنیبه همینایل افشددار و نادر نیز 

 گران بر دیدگاه آنان آشکار بود. بودنشان بر خلیفگان و دیگر ستم

 آورد و زبان او ترکمنی، پارسی بود. او خود را ایرانی به شمار می

گرفتن شددداهنشددداهی از خاندان صدددفویه و از دسدددت بیگانگان بیرون آورد، آزمند به دسدددت های ایران راهنگامی که نادر سدددرزمین

انددیشدددی برگزار کندد، چون  مدانندد؛ یدا ید  همپس از آن بر آن شدددد تدا آن را از راه گردهمدایی  ،جدایی آن بده خدانددان افشددداری خود بودجدابده

 آمد.آوردهای اروپا در آن زمان به شمار میخواست آن را ی  گونه پیشرفت دموکراسی به نمایش بگ ارد که همانند آن از دستمی

توان یافت. او ( می602 -  598برگۀ   ن :ق؛  1173رازی دد: الدین نیریزی عارف شدیهای قابنمایش این پیشدرفت را در نوشدته

ای، همانند پیمان مال  اشدتر، پادشداهی صدفوی را به آنان  نامهدر رسدالۀ سدیاسدی خود بر این باور اسدت؛ بایسدته آن اسدت با شدر  پیمان 

خ در قم به چاس 1371انۀ مرعشی به سال (. رسالۀ یادشده را رسول جعفریان با همیاری کتابخ53  ،2ناج البالغه،   دن :بازگرداند 

( آمده اسدت.  41-15خ، برگۀ 1320اسدفندیار، چاس اقبال، تاران، دهایی با نامۀ تنسدر دارد که در تاریآ طبرسدتان ابنرسداند، همانندی

در کتابخانۀ   لخطابفصل اهای سیاسی نیریزی به همراه کتاب  ای از نوشتهمجموعه عالم الشعة أطبقات  شادروان پدرم نویسندۀ کتاب  

؛  30، شمارۀ 263،  18،  ریة الذ  دن :  المربوط  في بعان المشروط   یاللئالق( نویسندۀ کتاب  1343 -  1269اسماعیل محالتی د

دارد بیندیشدیم که محالتی در دفاع از پارلمان و مشروطیت  (، ما را وامی163،  14، قرن عالم الشیعة طبقات أ  ؛898، شدمارۀ 299،  16 

خواهانۀ اجتماعی در ایران سدددۀ  های آزادیگیری اندیشددههای سددیاسددی یاد شدددۀ عارف صددوفی نیریزی در زمان آغاز شددکلنوشددتهاز 

 دوازدهم هجرت تأثیر گرفته و باره برده است.

 همایش دش  مغان
رد آیند. این  های ایرانی، دانشمندان، قاضیان، امامان جمعه و جماعت دادنادر فراخوانی به فرمانروایان سرزمین تا در دشت مغان گ 

 نخستین کنفرانس از دو همایش است که نادر برگزار کرد.

دشددت مغان، بخشددی قرارگرفته میان رود کر از شددمال و رود ارس از خاور در سددرزمین آذربایجان اسددت. فرمان داد: پیش از آمدن  

سددداکن شدددوند و افزون بر آن    اندگاری ایشدددان برای همایش، در آن میامدانان دوازده هزار خانه از چوب، برای آنان بسدددازند تا در زمان م

 های مکمل آن از مسجد و گرمابه برایشان فراهم ساخت.  بخش
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

م به آن جایگاه فرود آمد و در آغاز همایش 1736ق / بیسدت و دوم کانون دوم ینایر دفوریه( 1148نادر در شدب نام ماه رمضدان سدال 

یی اعالم کرد که به فرمانرواگیری خود را از زار کرد و به دروغ به وسدیلۀ وزیر خود طاماسدب جالیر کنارهبا هزار تن از ایشدان نشدسدتی برگ

یی و شدداهنشدداهی برگزینند، در ضددمن گروهی از یاران خود را واداشددت تا فرمانروادنبال آن مردم باید ی  تن از خاندان صددفوی را برای 

های چندباره در چندین روز و تأکید بسدیار حاضدران بر تأیید شداهی نادر، او  پ یرند و پس از نشدسدتاعالم کنند، شداهی به جز نادر را نمی

ر آن نادر چندین شدر  برای به دسدت گرفتن شداهنشداهی فرمان داد ی  همایش عمومی برگزار شدود که چاار روز به درازا کشدیده شدد و د

 یی اعالم کرد:فرمانرواو  

 یی را به خاندان صفوی نداشته باشد؛فرمانرواکس حق بازگرداندن  هیچ

کردن خلیفگان چاارگانه در سدددۀ نخسددت را کنار گ ارند و تناا بسددنده به لقب جعفری کنند که نسددبت ایرانیان نام آیین شددیعه و ردّ 

نیان در سددۀ دوم هجرت باشدد و این که داده شد ده به پیروی از امام جعفر صدادق دع( اسدت و همانند نسدبت به پیشدوایان چاارگانۀ سدر

نیان تناا در مسددائل فرعی و نه اصددولی دین می باشددد تا آن  باشددد و این که امامت از شددمار اصددول دین نمیبپ یرند اختالف آنان با سددر

ت هجرت بازگردد و به دنبال آن استدالل عقلی در ارتبا  با قاعدۀ لاف در اثبات امامت را کنار گ ارند  مشدترکات پنج گروه به سددۀ نخس

 های نقلی در امامت بسنده کنند.و تناا به استدالل

 های نادر اعتراض کرد. العلماء در یکی از این روزهای همایش به چینش شر مالباشی رییس

 درنگ بکشند.  بی  او را  نادر فرمان داد

 او را پناانی کشتند.   اند گفته

های او را دادن جان، شدر های نادر؛ و یا مخالف و بیمناک از دسدتحاضدران دیگر که طیفی گسدترده میان هواداران پ یرش شدر 

 پ یرفتند.  

در سددرودۀ خود برگزیدند و آن  به هر روی نادر بر تخت شدداهی ایران نشددسددت و سددرایندگان برای تاریآ آغاز شدداهی او مادۀ تاریخی

 بود.   «1148الخیر فیما وقع=  »

سدان تبدیل بدین  «ال خیر فیما وقع»ها زده شدد، ولی یکی از سدرایندگان با سدرودۀ پارسدی خود آن را به چنین این عبارت در سدکههم

 کرد:

ریدیدددددددددددددم از مال و  از جان، طمع   به تاریآ الخیددددددددددددددددر فیما وقع   بر
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در سده دوازدهم    ران یا   یع اجتماعاوضا

 هجرت 

 مالباشی شاید زودهنگام همایش دشت مغان چه کسی بود؟

برگۀ   ن :آبادی دسدید محمد فرزند صدالح خاتون  ( گوید 125، شتتمارۀ 236،  13، جذریعةالآبادی )خاتون  نامۀشتتجرهکتاب  

،  االجازةق( به عنوان دبیر برگزیده شددد. سددید عبدالله جزایری در کتاب  1144  -  1135( مالباشددی را برای شدداه تاماسددب دوم د664

 ( نیز همین مالب را بازگو کرده است. 180 -  179دچاس سمامی، برگۀ 

 نیز نام او را خط زده، بر روی آن عنوان ابوالحسن مالباشی را نوشته است.   455، برگۀ 2نادری،    عالم آرانکتاب 

 باشد.به هر روی او به جز عبدالحسین مالباشی شاید در همان سال و با همان اتاام به دست نادر شاه می

در این   عالم الشیعة أطبقات روان پدرم نویسدندۀ  آید که شدادکنندگان همایش دشدت مغان به پیوسدت مینام برخی از اعضداء و شدرکت

 اند:جلد یاد کرده

 (؛18برگۀ  ابراهیم قمی فرزند محمدباقر رضوی دن :   -

 (؛44برگۀ   احمد قزوینی فرزند ابراهیم د -

 (؛382برگۀ   صدرالدین قمی فرزند قاضی سعید دن :  -

 (؛421برگۀ   عبدالحسین مالباشی دن :  -

 (؛496برگۀ   اکبر طالقانی دن : علی -

 (؛426برگۀ  عبدالرحیم سبزواری دن :   -

 (؛456برگۀ   عبدالله جزایری دن :  -

 (.664برگۀ   آبادی دن : محمد خاتون  -

ردآمددن و بده هم رسدددیددن عودددمدت الای در ید  آدم کدامدل از آن  جدایی کده ندادر، برخداسدددتده از ید  خدانوادۀ سدددنی بود، هرگز معنی گ 

گزاره کرده   آراء اهل المدین  الفاضییل کتاب خود   26گونه که آن را فارابی در فوددل فامید، همان رارگرفته در رأس مدینۀ فاضددله را نمیق

 چنین اناباق آن را بر معوومان خاندان پیامبر دص( پ یرا نبود. بود. هم

آوایی سددیاسددی میان شددیعه پ یرای عوددمت و سددنی ردکنندۀ آن، پدید آورد. هنگام پایان همایش دشددت مغان،  او بر آن شددد تا هم

ای به دربار خلیفۀ عثمانی گسددیل داشددت تا از او پ یرش گ اری شدداهی او به عنوان شدداهنشدداه بر ایران به پایان رسددید، فرسددتادهتا 

گانۀ حنفی، شدافعی، مالکی و حنبلی[ را درخواسدت کرد که آن پ یرش شدیعیان به عنوان آیین پنجم به گانه ]به جای چاار های پنجآیین
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

آیینان باشدد. پس از آن که نمایندۀ وی از دربار عثمانی شدکسدت خورده بازگشدت، نادر رو به سدوی خاور  های چاارگانۀ سدنیهمراه آیین

تواند ارادۀ خود را بر خلیفۀ ترک عثمانی ان بود، چنانچه هند را بگشدداید، میگ اشددت و در اندیشددۀ گشددودن هند برآمد، چون بر این گم

 تحمیل کند، پس به همراه ارتشی کوچ  راه افتاد، سفری را آغاز کرد که دو سال و هفت روز به درازا کشید.  

 بود.  1153و پایان آن هفتم صفر   1151آغاز آن روز نخست ماه صفر 

حجه آورد آن: شدار الهور در ماه رمضدان گشدوده شدد و محمدشداه در دهلی در ماه ذینگ داشدت که رهنبردی تمام عیار در چندین ج

 تن به شکست داد.   1151

کنند، تا  و تخت و فرمانروایی شاهی نادر به عنوان این که میامان و میزبان هر دو از خاندان تیموریان هستند و با یکدیگر نبرد نمی

به سدرزمین خود به همراه مال   1153(، سدپس نادر در ماه صدفر  327، برگۀ گشیان نادرنجهان   داند، دن :هند را به محمد شداه بازگر 

 و منال و غنیمت بسیار بازگشت.  

 خوارزم را گشود. سپس به مشاد و بارگاه امام رضا دع( بازگشت.   1153او در همان سال 

 شیعه برای خوشنودی خلیفۀ عثمانی کند. او بسیار کوشید که ایرانیان را وادار به کنارگ اردن آیین 

آیینان به عنوان رایزن، در دربار نادر، فعالیت داشدتند. اینان وییفۀ جاسدوسدی علیه دانشدمندان شدیعه و رزمندگان گروهی از سدنی

دادند  به نادر میهایی از شدیوۀ اندیشدیدن و موضدعگیری آنان شددن داشدتند و گزارشآیینعلیه حکومت نادر و فراخوانی مردم برای سدنی

 ( است.  196برگۀ   آبادی فرزند ابراهیم دن :االسالم، حسین خاتون کشت، مانند برخورد او با شیآنادر نیز آشکارا؛ یا ناان آنان را می

 چین بود.  ( یکی از این رایزنان دسیسه75برگۀ   امام افندی دن :

گرایی او علیه اصولیان و فیلسوفان، سود جستند. ما گروهی گرایان شیعه از آیین سنی نادر و قشریاز سوی دیگر اخباریان و قشری

( در گروه 257برگۀ   دن :( و ذوالفقار اصددفاانی  283برگۀ   دن :چون رفیع گیالنی در گروه اخباریان روزگاران ایشددان را هماز هم

کنند که به معاد روحانی باور دارند.  بینیم که از صددرای شدیرازی و فیض و آموزشدگاه آنان دفاع میاصدولیان، خردورزان و خردگرایان می

از تسنن نادر و  کنند که ایشان چگونه کنند و یاران رفیع گیالنی از او و اخباریان دفاع میگرایی میاینان اخباریان شیعه را متام به سنی

 (285  -284برگۀ   دن :کردند.  ازبکیان پرهیز می

 :هماره اندیشه و روحیۀ نادر میان دو بخش در نوسان بود

   ؛روی و شنوایی داشته باشدداشت از پیشوایان بایسته پیروی از خلیفگان عثمانی، دنبالهسو فاکتور دینی بود که او را وامیاز ی  -
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

ملی بسدیار نیرومند بود که او را برای راندنشدان از سدرزمینش و دفاع از ایرانیان و منافع و مودالح شدخودی خود از سدوی دیگر فاکتور  -

ای  کرد و نداگزیر شدددد فتوایی برای امکدان قرارگرفتن دو خلیفده در ید  روزگدار بده دسدددت آورد و چنین مسدددئلدهبده رویدارویی بدا آندان وادار می

آیین و پایگاه آن را بگشداید و همایش دوم را از دانشدمندان هر دو سدو در نجف های شدیعهایتختممکن نشدد، پس بر آن شدد تا عراق و پ

اشدرف با شدعار وحدت برقرارسدازد که هر دو سدو پ یرای چنین وحدتی نبودند، چون ایرانیان آن را به جات قبول نداشدتن عودمت و حودر 

 م( بود، هرگز پ یرای چنین وحدنی نبودند.1050  –  947ق / 422 -  336اجتااد که نوآور آن قادربالله عباسی د

رو، ی ترک بغداد، پ یرای شداهی نادر شدد. ازاینفرمانرواکرکوک را گشدود.    1743/ ژوئن    1122تیرماه   /  1156نادر در جمادی یکم 

 همایشی در نجف تشکیل داد.   1156رمضان    24تا   21نادر به کایمین، کربال و نجف مسافرت کرد و در روزهای 

این همایش ضدد شدیعه در پوشدش وحدتی که باای آن از میان بردن تشدیع با انکار عودمت و اثبات حودر اجتااد در پنج م هب به 

 نوشت و برخی از دانشمندان را وادار به امضای آن کرد.  1اینامههای چاارگانه بود و برای آن توفقجای آیین

 م 1743/  1156همایش نجف، سال 
ای که در نامه وجود دارد، مانند نسدخههای این توافقوار آن را امضدا کردند در زیر برخی از نسدخهکنندگان که تقیه نام برخی از امضدا

آمده اسدددت. آن را دکتر   5984، شدددمارۀ  22؛  592، شدددمارۀ  3؛  7958، شدددمارۀ  23مادی اسدددترآبادی در ذریعة،   منشیییآتکتاب  

گرد آورده اسدت. نام گروهی اندک از    340  -328خ، برگۀ 1368اندگانش، چاس تاران،  عبدالحسدین نوایی در کتاب خود نادر شداه و بازم

 ها در این جلد آمده است.آن 

 پژوهان امضاکنندۀ همراه با نادرشاه در آن سفر نام برخی از دانش
آقا حسدین فرزند آقا   میرزا محمدعلی فرزند مال شدفیع نایب صددارت علیۀ عالیه؛ میرزا محمدحسدین فرزند عبدالکریم قاضدی عسدکر؛

االسدالم دامغان؛ قاضدی  االسدالم کرمان؛ میرزا صددرالدین محمد شدیآاالسدالم اردوی معلی؛ میرزا بااءالدین محمد شدیآابراهیم شدیآ

  االسدالم شدیراز؛ قاضدی االسدالم تاران؛ شدیآاالسدالم شدیروان؛ شدیآاالسدالم اسدترآباد؛ شدیآاالسدالم سدبزوار؛ شدیآهرات؛ آقا حسدین شدیآ

 
د1 سویدی  در کتاب خود  1174  -   1104. عبدالله  الشعة (  الرّد علی  في  القطةع   برگۀ  17،   ذریة ال د  الحجج  شمارۀ  16،،  را جریده  ٩1،  آن   )

 دروزنامه( نامیده. 
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

نماز کاشدان؛ آقا مرتضدا  االسدالم قم؛ سدید حسدین پیشنماز قم؛ میرزا ابوالقاسدم شدیآاالسدالم نیشدابور؛ سدید محمد پیشجام؛ شدیآ

االسدالم گیالن؛ آقا مسدیح دهدشدتی؛  االسدالم یزد؛ مالنودیر مازندرانی؛ آقا مادی الریجانی شدیآاالسدالم نایین؛ مالرفیع شدیآشدیآ

 االسالم ایروان.االسالم مراغه؛ سید محمد شیآلخال؛ شیآاالسالم خحاجی صالح شیآ

 گروهی  از اندیشمندانی که همراه شاه در سفرش نبودند 
االسالم  االسالم سمنان؛ شیآاالسالم اصفاان؛ خایب خراسان؛ شیآحاجی مادی نایب صدارت خراسان؛ میرزا محمدرحیم شیآ

االسدالم شدوشدتر؛ آقا م آسدتان قدس رضدوی؛ محمدعلی خادم آسدتان قدس رضدوی؛ شدیآارومی ]ارومیه[؛ قاضدی اردبیل؛ میرزا مقیم خاد

االسدالم قزوین؛ حاجی زکی االسدالم مازندران؛ شدیآاالسدالم تبریز؛ مال طالب شدیآاالسدالم خراسدان؛ میرزا اسددالله شدیآشدریف شدیآ

 نماز اصفاان.کازرون؛ میر مادی پیشاالسالم  شیآهمین کتاب(؛   290برگۀ   دن :االسالم کرمانشاه شیآ

 رودان گروهی از اندیشمندان میان
  - 756برگۀ   دن :همین کتاب(؛ مادی فتونی    778  -775برگۀ   دن :علی قاضددی کربال؛ سددید نوددرالله مدرس کربال دخیل

رویش؛ مالمحمد خایب نجف؛ عبدالله فرزند  کرکوک؛ محمد فرزند احمد جزایری؛ احمد فرزند داالسالم شیآ(؛ علی فرزند حمزه 758

 .1حسین سویدی

 گروهی از اندیشمندان بخارا
 محمدباقر دانشمند بخارا؛ میرعبدالله صدر بخارا؛ قلندر خواجه بخارا؛ شاهم خواجه بخارا.

 گروهی از اندیشمندان افغانی ابدالی و غلیجۀ قندهار
انی؛ علی مدرس افغانی؛ محمدامین هندی؛ یاسددین مفتی بغداد و شدداهد نماز افغافغانی؛ جمشددید پیشاالسددالم  شددیآمالحمزه  

 ]نایر همیشگی همایش[.

 
( آن را جریده دروزنامه(  ٩1، شمارۀ  16،، برگۀ  17،   ذریة الد  ج القطةع  في الرّد علی الشعة الحج( در کتاب خود  1174-   1104عبدالله سویدی د  1

 نامیده..  
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

نوشددته شددد که با اندکی اختالف در   1156شددوال    24( در 756 -  753برگۀ   دن :نامه با انشددای میرزا مادی اسددترآبادی توافق

  -   1104گونه که عبدالله سدویدی دبدون نام امضداکنندگان آورده اسدت. همان   76  -  70جاانگشدای نادری و منشد ت میرزا مادی برگۀ 

 یاد شده است.  1066، برگۀ طبوعاتمةجم المآورده است. گزارۀ این کتاب در  حجج القطةع ق( به گستردگی در کتاب خود 1174

(  91، شدمارۀ  16، برگۀ 17،  ذریة الد  قامة  المبدععنمحمدمادی فرزند صدالح قزوینی زادۀ کایمین و سداکن کویت در کتاب خود 

، برگۀ 41 ،  ععان الشییعة أ( و به نقل از آن در  176، برگۀ 21،   ذریة الد  مةادن الجواهرو سددید محسددن امین عاملی در جزو دوم کتاب 

 آن را رّد و نقض کردند.  96  -  86

 کردن مردم به شکست انجامید.  به هر رو سیاست نادر برای سنی

با    1747می    21/   1126اردیباشدت    31 /  1160گماشدتگان و پاسدداران او در شدب یازدهم جمادی یکم    گویند گونه که میهمان

آمد و از مخالفین فراخوان وحدت به باای نابودی تشدیع بود و  وزیران او به شدمار میتشدویق گروهی به ریاسدت معیرالممال  که یکی از 

 ، او را کشتند.1آمدداران خاندان صفوی به شمار میاز دوست

 روانی میان خاور و باختر روابط روحی  
صدفویان شدیعه در خاور دجله، فشدار پس از تقسدیم خاورمیانۀ اسدالمی در سددۀ دهم هجرت میان عثمانیان سدنی در باختر فرات و 

های سددیاسددی گ شددته بود. هماره های ایدئولوژی  به پناهندگیشدددن مااجرتدینی بر دو سددرزمین افزایش یافت. نتیجۀ آن افزوده

خدوم  پناهندگی از ایران به باختر عثمانی بسدیار کمتر بوده اسدت و بیشدتر منحودر به گروهی اندک از بزرگان و سدران سدیاسدی، مانند م

های عثمانی، مانند عراق، سدوریه،  ( اسدت، ولی به جای آن پناهندگی از سدرزمین245، برگۀ حعاء الداثرمعالم الشیعة    أطبقات قزوینی د

یمن و به ویژه لبنان به سددوی ایران بسددیار گسددترده، فراگیر و مردمی اسددت و آن به جات کشددتار فراوان شددیعیان به وسددیلۀ فرمانروایان و  

 
 . Mouyer Khan, peper Bazin به نقل از: 7٩٩جاانگشای نادری؛ انوار، برگۀ  1
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

و   1امیل اآلمیلق( در کتداب  1104  -  1033ندامدۀ بسدددیداری از آندان را حرعداملی دبود. زنددگیهدا میعثمدانی در آن سدددرزمین  کدارگزاران 

 نوشته شده آورده است که همگی از همین گروه مااجران بودند.   مل اآلملأهایی که در ذیل کتاب

 نوشته است. ٢مل اآلملاألسید صدر برخی از این کشتارها را در کتاب تکملة 

عرفان شدددیعه را نیز آوردند و این رسدددوبات را در   انه ضدددّد گرایسدددنیها و رسدددوبات ایدئولوژی   نشدددسدددتمااجران به همراه خود ته

انه شدداهان صددفوی که از گرایسددنیهای های خود در ایران به گونۀ دفاع از اخباریان آشددکار سدداختند و از سددوی دیگر گرایشتبعیدگاه

علیه اصددولیان، به ویژه   رو، تااجمها یاری رسدداند. ازاین( نیز بر آشددکارترشدددن آن   546دن :های دور در خانواده داشددتند گ شددته

 های پراکندۀ آنان در شیراز، کاشان و خراسان افزایش یافت.  فیلسوفان و آموزشگاه

( و 478،  طبقات اعالم الشیعة   روضی  النضیرة؛  24،  11،  19،  ذریة الکردند دآنان، اینان را متام به شدعوبی و غلو و حتا الحاد می

،  11،  ذریة ال،  21:  382برگۀ   دن :شددسددتند.  ها را با آب میداشددتند و آن ب خود بازمیهایی آنان را از پخش کتاچه بسددا در زمان 

 گرفت.  ها با فشار نیروهای حاکمیتی انجام می( همۀ این1018شمارۀ 

 . شدندبه بازگشت گ شته ناگزیر خواستند در سرزمین خود بمانند،  افزایش این فشارها، برخی از این دانشمندان را که می

 این بازگش  

ردگرایانۀ ایشددان بود که این بازگشددت برای ماندن در میان خود ایران بود، ماندن دسددت - کشددیدن فیض کاشددانی  یا در مواضددع خ 

 عقاید خود است؛ق( از برخی 1091  -  1007د

 
ای که یعهش   اندیشمندانو    یثحد  یانبزرگان، راو  زندگی. سرگ شت  است  ینالةلماء المتأخر  يف  ینتذکرة المتبحرآن    یگرنام د  :مل اآلملأکتاب    1

ف در ااندبرخاستهآن    جز از جبل عامل و  
ّ
است.    هاکتفا کرد  یآبه زمان ش   ی و بزرگان و رجال نزد  یطوس   یآکتاب به ذکر معاصران معروف ش   ین. مؤل

شده است. بخش   یمب در دو بخش تنرحروف الف یببه ترت کتاب است. یآباداستر  ی عل فرزندمحمد   یرزاکتاب در واقع متّمم و مکمل کتاب م ینا

ها را  از شر  حال یم بعضنفر است. در بخش دو 1122شتمل بر که م  یطوس   یآنفر و بخش دّوم علماء متأخر از ش  214اّول مشتمل بر شر  حال 

 یدر شر  حال علماء به والدت، وفات و قسمت(  16٩3  -  16٢4ق /  1104  –  1033ی، محمد فرزند حسن دحرعامل  یآمختور آورده است. ش   یاربس

 .  تی داردها اشار آن یهااز اشعار و نوشته
 رخ، بیروت، لبنان.ؤ ق(، پژوهش حسین علی محفوظ، عبدالکریم دباغ و عدنان دباغ، دارالم1354  –   1٢7٢سید حسن صدر د  ، مل اآلملتكمل  األ   ٢
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

همین کتاب(    309برگۀ   دن :علی که برای قاضدی سدعید روی رجبو یا گ ار از مکتب تند و تیز مالصددرا و رفتن به مکتب میانه -

 ( رخ داد؛215برگۀ   دن :و برادرش حکیم محمدحسین  

ق(  1134گونه که برای فیلسدوف صدادق ارجسدتانی دد: شددن از شدار خودش در سدرزمین ایران بود، همان و یا گاهی به گونۀ رانده -

 (؛359برگۀ    دن :روی داد. 

ق( روی 1050 -  970آمدن از ایران و رفتن به سدوی خاور و هند پایگاه گنوسدیزم و عرفان بود، نمونۀ آن برای فندرسدکی دو یا بیرون  -

  -   250،  الةشییرةکواکب المنتشییرة في القرن الثاني( و همانند آن برای داود حکیم د450،  عشییرةن الحاديروضیی  النضییرة في قرداد. د

گونه که این سدددرنوشدددت گروهی از  شدددود، همان پ یرفت، کشدددته می( رخ داد. هرگاه فرد مورد اتاام، بازگشدددت ایدوئولوژی را نمی252

گونه که برای نوادۀ صددرا فیلسدوف شدیرازی رخ بریدند، همان له کرده، زبانش را میث  ( و فرد را مر 354برگۀ   دن :شدایدان این راه شدد  

 (.267برگۀ   دن :داد 

 برخوردهای فلسفی

 -   549های گنوسدددیسدددتی سددداروردی دهای فلسدددفی خاور فرات تا هند، در این روزگار پیرامون دیدگاهدیدگاه برتر و چیره بر مکتب

 النورهچرخید، به ویژه کتاب او  ( می587
ّ

( آن کتاب را برای حکومت پیشدددین گزاره کرد، ولی گزارۀ 918  -  830که جالل دوانی د ّعأ کل

ای نگرفت و دشدتکی بر آن شدد تا گزاره ق( قرار980 -  930ق( وزیر شداه طاماسدب یکم د948او مورد خوشدنودی منودور دشدتکی دد: 

ای رو، این دو گزارۀ کتاب انگیزهانۀ دوانی را رّد کند. ازاینگرایسنیهای  دیگر که بیشدتر رویکرد گنوسدیسدتی داشدت بر آن بنویسدد و بخش

گوی این دو مکتب  های فلسدفی میان دو مکتب آموزش شدیرازی، دوانی و دشدتکی شدد. برخی از مسدائل فلسدفی مورد گفتبرای درگیری

 ( و در سدۀ یازدهم بود.  256و   244و    221، برگۀ الداثر حعاءم  دن :در سدۀ دهم 

بینیم، مانند گفتگوی میان نو   ما این گفتگوهای فلسددفی، دینی و سددیاسددی را میان متکلمان دو دولت صددفوی و عثمانی نیز می

( و  238، شددمارۀ  5،  ذریة الو ؛  418و   68، برگۀ روضیی  النضییرة  دن :ق(،  1060کمره دد:  نقیعلیق( و  1070افندی رومی دد: 

 ( است.455، برگۀ روض  النضرةقاضی سیفی سفیر ایرانی د

شددد و این به جات ناتوانی علمی و هماره فشددار ایدئولوژی  از سددوی مردان سددیاسددی عثمانی به مردان حکومت صددفوی منتقل می

های گوناگون بر مداران حکومت صددفوی در برابر سددیاسددیون حکومت عثمانی بود و این فشددار را از راهناتوانی در ایسددتادگی سددیاسددت
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در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

( و پس از مرگ شداه صدفی 70، روضی  النضیرةنامۀ داماد دهایی از آن را در زندگیتند که من بخشسداخفیلسدوفان شدیعه در ایران وارد می

  -   1052ای بود تدا آن کده شددداه عبداس دوم دام. او فشدددارآورندده بر صددددرا و مددرسدددۀ او و کمره( آوردهق1052  –  1038متحفظ ]آگداه[ د

تدا بده رّد دو نرریدۀ مالصددددرا در اصدددالدت وجود بپردازد و از نرریدۀ  ق( پرداخدت1080علی تبریزی دد:  ق( آمدده و بده تشدددویق رجدب1077

 ساروردی در اصالت ماهیت نور دفاع کند. 

چیرگی علمی اصدددفاان به دسدددت   رو،ازایناو اشدددتراک وجود لفری مالصددددرا را در سدددخن او به اشدددتراک وجود معنی توجه نمود. 

های مالصدددرا در شددیراز، اصددفاان، کاشددان و  او شددکسددت خوردند و دیدگاه هایق نرریه1080علی افتاد، ولی با درگ شددت او در  رجب

 (216  -215، برگۀ روض  النضرة؛  5، س13   ،ذریة ال  دن :سبزوار پیروز شدند.  

( برخی تحفرات دربارۀ این مسدئله پیش آمد و 525، برگۀ روضی  النضیرةپس از همایش ویژه نماز آدینه در دهۀ هشدتم سددۀ پیشدین د

نمازهای آدینه را از مقام خود برکنار کردند، در حالی که ی  سددده حکومت به تقویت این نااد برخاسددته بود.  به دنبال آن برخی از پیش

 گروهی از ایشان از حکومت صفوی روی گرداندند.    رو،ازاین

( و آنانی که در 284( و رفیع گیالنی در خراسددان دبرگۀ 456ها را تأیید کرد، مانند جزائری در خوزسددتان دبرگۀ نادر شدداه برخی از آن 

چون  یی نزد کسانی که آن را همفرمانروا( نماز آدینه پس از فروافتادن نادر شاه از 485 -  484همایش دشت مغان شرکت داشتند. دبرگۀ 

 گرفت و گروهی آن را به طور کامل کنار گ اردند.دانستند، انجام میی و نه سیاسی مانند دیگر نمازها واجب مینیایش به تناای

 سپاس مرخدای را در آغاز و پایان.

 خ. 1372 ماهمنزوی، تهران، اردیبهش  نقیعلی

 برگردان به پارسی 

 1398ماه محمدابراهیم ذاکر، اردیبهش 



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ مان نامه کتاب 
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 هجرت 
 نامهکتاب

 مقاله نمایۀ کتاب و  

و  قیتحق،  ینجف  یمرعشد  الدینشداابق(، مقدمه  1112 د:د یتسدتر  یریجزا  یموسدوفرزند نورالدین  عبدالله   دی، سداإلجازة الكبعرة

 ق.  1409، انتشارات کتابخانه مرعشی، قم،  یحائر  یمقدمه محمد سمام

مجلس شدددورای  (  1نسدددخده خای کتدابخدانده دش   ،نبن محمیدصیییالت خیاتون آبیاد  نعمحمیدحسییی  الةلمیاء من اقیارب المفلف احوال

 .5501ر7اسالمی، ش 

 نگاری، تودحیح و تحقیق مقدمهخ(،  1348 –  1٢55د یآقابزرگ تاران  ةه عالداثر من مآثر أهل القرن الةاشیر  طبقات اعالم الشی  اءعمح

 خ.1366دانشگاه تاران،    ،خ(138٩  –  130٢د  منزوی  نقیعلی

الّرجال    
َ
َمةرف ّشی،  مختعاُر 

َ
ک یا  ِرجال  الّناقلعن؛  دد:  مةرفُ   کشی  فرزند عمر  تحقیق حسن  340، محمد  و  توحیح  ق(، 

مقدمه واعظ موافوی،  محمد  و  نگاری  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الایات  دانشکده  مشاد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 

یگر: تحقیق و توحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاس و انتشارات  خ؛ د 1348ماالعات، مشاد، 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تاران،  
 م. 1983ق /  1403 روت،ی: دارالتعارف، بگریق؛ د1354 روت،یجلد، ب  11(،  ق1371  -1284د یعامل نیمحسن ام ة  عالشّ  انُ عأع  

ل في    اآلمیِ
ُ

ل میَ
َ
لا ل عیامیِ  -   1033فرزندد حسدددن د  یمحمدد حرعدامل  ،ینالةلمیاء المتیأخر  يف  ینتیذکرة المتبحر   أحوال ُعلمیاء َجبیَ

 ق.1385انتشارات مکتبه األندلس، بغداد،    ،یاشکور ینیاحمد حس قیق(، تحق1104

 
ر

ل مدَ
َ
ل  ا ل عدامد  لمداء َجبدَ ل في أحوال عر  -   1033فرزندد حسدددن د  یمحمدد حرعدامل  ،ینالةلمیاء المتیأخر  يف  ینتیذکرة المتبحر  ،اآلمد 

 نجف.  ،یعموم یشخو ۀکتابخان  ،یآقابزرگ تاران  عةیصاحب ال ر  سینودست  ۀق(، نسخ1104

 (  16٩3 -  16٢4ق / 1104 –  1033ی، محمد فرزند حسن دحرعامل،  مل اآلملأ

 نگاری، توددحیح و تحقیق مقدمه،  خ(1348 –  1٢55د آقابزرگ تارانیاألنوار السییاطة  في المائ  السییابة   طبقات اعالم الشییعة    

 م.1٩7٢، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان،  خ(138٩  –  130٢د  منزوی  نقیعلی



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢1 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

   ه12  سدۀ  الشعة    أعالم  طبقات  کتاب  پعشگفتار،  منزوی  نقیعلی  دکتر،  هجرت   دوازدهم   سده   در   ایران   اجتماعی   اوضاع 

   ، برگدان به پارسی محمدابراهیم ذارک.16  – 5برگۀ   بةد الةشرة يالقرن الثان  يالكواکب المنتثرة ف

ِل  ه 
َ
مدیَنِ   آراُء ا

 
ِل ال ه 

َ
   مبادي آراِء ا

َ
ل فاضیِ

 
مدیَنِ    ال

 
    ال

َ
ل فاضیِ

 
 –   873ق /  339 -  259ابونودر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابی دال

 م.1959ق / 1378م(، مابعة الکاتولیکیة، بیروت،  950

 –   1255دآقیابرر  تهرانی     الةصیییر الحیاضیییر  ینشیییئوا بةید األلف من الهجرة مل  نیالبیدور البیاهرة بةید المیائی  الةیاشیییرة في الةلمیاء الیذ

  طبقات أعالم الشعة .خ(، ن :  1348

ق(، تودددحیح و 760ق( + اولیداءاللده آملی دتدألیف  613  نگدارش:اسدددفنددیدار، باداءالددین محمدد فرزندد حسدددن دابنتیاری  طبرسیییتیان   

 .خ1320نگاری عباس اقبال، دو جلد، تاران،  مقدمه

م(، چداس اروپدا؛ 922ق /  310، محمدد فرزندد جریر طبری دد:  تیاری  األمم و الملوک،  تیاری  الرسیییل و الملوک، تیاری  طبرن

 جلد. 16خ، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1353خ؛ و در سال 1352جلد،  15ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، 
خ؛ توحیح 1313م(، چاس سنگی، تاران،  1468  –  1405ق /  1043  –  ٩68، اسکندر بی  ترکمان فراهی اصفاانی دتاری  عالم آران عباسی

 خ. 1377خ؛ توحیح محمداسماعیل رضوانی، تاران، 1334ایر  افشار، تاران، 

 خ. 1313ق(، به کوشش سید جالل الدین تارانی، تاران  378حسن قمی دتألیف:  فرزند  ، حسن فرزند محمد  تاری  قم 
 ق.1370، بیروت،  م(1٩55ق / 1374دد:  یاصفاان یحسن صدر عامل،  تأسعس الشعة  الكرام لفنون اإلسالم

 تتمعم امل اآلمل: شع  عبدالنبی کاظمی 
   .ق(11٩7فرزند محمدتقی دز:  ینی  قزو یعبدالنب یآآقا ش  نوشتۀ تتمعم أمل اآلمل

منزوی،   نقیعلی؛ برگردان  1914ق(، بده کوشدددش آمددرز، قداهره، 421، مشدددکویده رازی دد:  تجیارب األمم و تةیاقیب الهمم 

 خ.1379، تحقیق ابوالقاسم امامی، تاران، سروش، تجارب األمم خ؛ 1376انتشارات توس، تاران، 

 مل اآلمل: عالمه مجلسی و سعد نةمت الله جرایرن. أتةلعقه بر  

انتشارات  ق(،  1130  -  1066فرزند عیسی فرزند محمدصالح اصفاانی جیرانی د میرزا عبدالله افندی     تةلعق  أمل اآلمل

 قم.  الله مرعشی نجفی،مکتبة آیة



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢٢ 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

رشته تحریر در آورده  ق(، دو جلد، به1354شرو  و تعلیقات حسن صدر دد:تكلم  امل اآلمل را با عنوان تكلمه امل اآلمل  

 است.  

اآلمل    أمل  دد:  تكمل   صدر  انتشار 1374حسن  العربي ق(،  دارالمؤرخ  و     ات  دباغ  عدنان  دباغ،  عبدالکریم  پژوهش 

 علی محفوظ، شش جلد. حسین 

الله مرعشی نجفی، توحیح احمد اشکوری حسینی، به  ق(، انتشارات مکتبة آیة 1374، حسن صدر دد:  تكمل  أمل اآلمل

 برگه.   525کوشش محمود مرعشی، قم،  
 .ق(943  -  880د ریخواندم  نیالدفرزند همام نیالداثیغ  ریخواندم،  ق929تا سال  روض  الصفاتكمله 

نگاری، تحقیق و  مقدمه،  خ( 1348  –  1255د   ، شیآ آقابزرگ تارانیطبقات أعالم الشعة   ،الثقاة الةعون في سادس القرون

 م. 1971دارالکتب العربی، بیروت، لبنان،  ، خ( 1389 –  1302د  منزوی نقیعلی  توحیح
نگاری،  مقدمه  ،رخ نادرشدداه افشددارؤو م  یمنشددق(  1182تا    1175دد:   یاسددترآباد  یخان منشددیماد  رزای م،ٔننادر  نگشییاجهان 

ه انوارتوحیح و تحقیق 
ّ
 خ.1341، تاران،  ران یا یانتشارات انجمن آثار مل  ،عبدالل

( آن را جریدده  ٩1، شدددمدارۀ  16،، برگدۀ  17،  الیذریةی ( د1174-  1104، عبدداللده سدددویددی دالحجج القطةعی  في الرّد علی الشیییعةی 

  دروزنامه( نامیده

 ی آقدابزرگ تاران  / حقدایق ثدابدت و دائمی سددددۀ هشدددتم،  لحقیائق الراهنی  في المیائی  الثیامنی اند :    الحفیاظ السیییادنی  في المیائی  الثیامنی 

 .روتیبرگه در ب  ٢71با   1٩75سال خ(،  138٩ –  130٢د  یمنزو نقیعلی  قیو تحق حیتوح  ،ینگارخ(، مقدمه1348  –  1٢55د

ق؛ انتشارات نشر حیدری،  1369(، مابعة الحیدریة، نجف،  ه5، محمد فرزند جریر طبری آملی صغیر دسدۀ  دالیل االمام 

 م. 1963ق /  1383نجف 
ق 1355خ(، مابعه الغری، نجف، عراق،  1348  –  1٢55ازهاق الباطل، آقابزرگ تارانی د  –، الجزء االول، آب حیات  الذریة  ملی تصانعف الشعة 

 م. 1٩36 /

نگاری، تودحیح و مقدمه،  خ(1348 –  1255د المجاهدات، آقابزرگ تارانی –عشدر، الم ب الجزء التاسدعالذریة  ملی تصیانعف الشیعة    

 م.1969ق / 1389خ / 1348چاپخانه اسالمیه، تاران،    ،خ(1394  –  1304د  احمد منزوی تحقیق



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢3 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

 قیو تحق  حیتوح  ،ینگارخ(، مقدمه 1348  –   1٢55د  یآقابزرگ تارانمیوه،    -، الجزء الثالث و العشرون، منتزع  الذریة  ملی تصانعف الشعة 

 م.1٩75ق / 13٩5خ / 1354چاپخانه اسالمیه، تاران، خ(،  13٩4 – 1304د یاحمد منزو

خ  1317تارانی، مابعه الغری، نجف، عراق،  التحیه المبارکه، آقابزرگ  –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریة  ملی تصانعف الشعة 

 م.1938ق / 1357 /

سدینا العینیه، آقابزرگ تارانی، مابعه القضداء، شدر  قودیده ابن  –عشدر، شداپور و شداناز ، الجزء الثالثالذریة  ملی تصیانعف الشیعة 

 م.1959ق / 1378نجف، عراق،  

 نگداری، تودددحیح و تحقیق مقددمدهخ(،  1348  –  1255دیو، آقدابزرگ تارانی د  -، الجزء الثدامن، دائره  الیذریةی  ملی تصیییانعف الشیییعةی 

 م.1950ق / 1369خ / 1329خ(، چاپخانه مجلس، تاران،  1389  –  1302منزوی د  نقیعلی

نگاری، تودحیح مقدمه،  خ(1348 –  1255د لیلی و مجنون، آقابزرگ تارانی –عشدر، کشدف ، الجزء الثامنالذریة  ملی تصیانعف الشیعة 

 م.1967ق / 1387خ / 1346چاپخانه اسالمیه، تاران،    ،خ(1394 –  1304د  احمد منزوی و تحقیق

نگداری،  مقددمه،  خ(1348 –  1255د المنتخدب، آقابزرگ تارانی –، الجزء الثداني و العشدددرون، المقدالیدد  الذریةی  ملی تصیییانعف الشیییعةی 

 م.1974ق / 1393خ / 1353چاپخانه اسالمیه، تاران،    ،خ(1394 –  1304د  احمد منزوی توحیح و تحقیق

خ /  1315ایوان مدائن، آقابزرگ تارانی، مابعة الغری، نجف، عراق،  –، الجزء الثاني، األسداری و الغلول  الذریة  ملی تصیانعف الشیعة 

 م.1936ق / 1355

نگاری، تودحیح و مقدمهخ(،  1348 –  1255کاران، آقابزرگ تارانی دسدیه –عشدر، الزائریه ، الجزء الثانيالذریة  ملی تصیانعف الشیعة 

 م.1962ق / 13806خ / 1340خ(، ، دانشگاه تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی تحقیق

نگاری،  مقدمه،  خ(1348 –  1255د المقالة، آقابزرگ تارانی –، الجزء الحادي و العشددرون، المسددتبین  الذریة  ملی تصییانعف الشییعة 

 م.1972ق / 1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تاران،    ،خ(1394 –  1304د  احمد منزوی توحیح و تحقیق

نگاری،  مقدمهخ(،  1348 –  1255الزائریه، آقابزرگ تارانی د  -عشددر، رسدداله آب حیات  ، الجزء الحاديالذریة  ملی تصییانعف الشییعة 

 م.1956ق / 1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تاران،  1389 –  1302وی دمنز   نقیعلی توحیح و تحقیق

نگاری، توددحیح و مقدمهخ(،  1348 –  1255یاو، آقابزرگ تارانی د –الجزء الخامس و العشددرون، واثق الذریة  ملی تصییانعف الشییعة    

 م.1978ق / 1398خ / 1357خ(، چاپخانه اسالمیه، تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی تحقیق



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢4 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

نگاری، توددحیح و مقدمهخ(،  1348 –  1255عیون، آقابزرگ تارانی د –عشددر، صددابون  ، الجزء الخامسالذریة  ملی تصییانعف الشییعة 

 م.1965ق / 1384خ / 1343خ(، دانشگاه تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی تحقیق

نگاری، تودددحیح و مقدمهخ(،  1348 –  1255نیه، آقابزرگ تارانی د –، الجزء الرابع و العشدددرون، نائیه الذریة  ملی تصیییانعف الشیییعة 

 م.1978ق / 1398خ / 1356خ(، چاپخانه اسالمیه، تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی تحقیق

 نگاری، توحیح و تحقیق مقدمهخ(،  1348  –  1255التیمیة، آقابزرگ تارانی د -، الجزء الرابع، التخاطب  الذریة  ملی تصانعف الشعة 

 م.1941ق / 1360خ / 1320خ(، چاپخانه مجلس، تاران،  1389  –  1302منزوی د  نقیعلی

الشدینیة، آقابزرگ تارانی، مابعه اآلداب، نجف، عراق،   –الفارض عشدر، شدر  قودیدة ابن، الجزء الرابعالذریة  ملی تصیانعف الشیعة 

 م؛1961ق / 1381

، الجزء السدادس و العشدرون، ذیل ال ریعة، آقابزرگ تارانی، به کوشدش احمد اشدکوری حسدینی، آسدتان نعف الشیعة الذریة  ملی تصیا

 خ.1358قدس، مشاد،  

نگداری،  مقددمدهخ(،  1348  –  1255حزن المؤمنین، آقدابزرگ تارانی د  –، الجزء السدددادس، الحدائریدات الیذریةی  ملی تصیییانعف الشیییعةی 

 م.1946ق / 1365خ / 1325خ(، چاپخانه مجلس، تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی توحیح و تحقیق

نگاری، توددحیح و مقدمه،  خ(1348 –  1255د قائد، آقابزرگ تارانی -عشددر، غارات ، الجزء السددادسالذریة  ملی تصییانعف الشییعة 

 م.1966ق / 1386خ / 1345،، چاپخانه اسالمیه، تاران،  خ(1394  –  1304د  احمد منزوی تحقیق

نگاری،  مقدمهخ(،  1348 –  1255الرسددائل و المکاتیب، آقابزرگ تارانی د  –الجزء العاشددر، ذائقه ماتم   ملی تصییانعف الشییعة    الذریة

 م.1956ق / 1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تاران،  1389 –  1302منزوی د  نقیعلی توحیح و تحقیق

نگاری، توددحیح و مقدمه،  خ(1348 –  1255د ل، آقابزرگ تارانیالمسددب –، الجزء العشددرون، المجتبی الذریة  ملی تصییانعف الشییعة 

 م.1970ق / 1390خ / 1349، چاپخانه اسالمیه، تاران،  خ(1394  –  1304د  احمد منزوی تحقیق

  إزاحة الحلك الدامس بالشموس المضیئة في القرن الخامس  / زر ناب از سدۀ پنجم، سپس آن را  الذهب الخالص في القرن الخامس 

 .دیبه چاس رس روتیبرگه در ب  ٢٢٩با   1٩71به سال   از میان بردن تاریکی شب با خورشیدهای تابان سدۀ پنجم، /

ابن  کتابالغضائريرجال  کتاب  کتاب  ر،  و  َعفاء  دد:   رالضرّ غضائری  ابراهیم  فرزند  عبیدالله  فرزند  حسین  /  411الَجر  ،  ق 

 ق.  1422م(،محمدرضا حسینی جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، 1020



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢5 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

 ق. 1317از ابوالعباس احمد نجاشی، چ. بمبئی  الرجال 

ق؛ رجال 1415ق(، چاس جواد قیومی اصفاانی، قم،  460سی دد:  ، األبواب، شیآ الاائفة ابوجعفر طورجال الطوسي

بحرالعلوم، مابعة الحیدریة، نجف،  ق(، توحیح محمدصادق آل 460الاوسي، شیآ الاائفه ابوجعفر محمد فرزند حسن دد:  

 م. 1961ق /  1381

قهپایی الرجال ؛  رجال  عنایت مجمع  دز:  ،  قاپایی  اصفاان،  1011الله  چاس  1387تا    1384ق(،  ناشر  ق؛  دیگر: 

 خ. 1364اسماعیلیان، قم،  

 خ. 1364ق(، ناشر اسماعیلیان، قم 1011الله قاپایی دز: ، عنایت مجمع الرجال ؛ رجال قهپایی

کشی الّرجال ،  رجال    
َ
َمةرف یا  مختعاُر  الّناقلعن؛  دد:  مةرفُ   کشی  فرزند عمر  تحقیق حسن  340، محمد  و  توحیح  ق(، 

مقدمه محمد  موافوی،  و  واعظ نگاری  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الایات  دانشکده  مشاد،  دانشگاه  خراسانی  زاده 

خ؛ دیگر: تحقیق و توحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاس و انتشارات  1348ماالعات، مشاد، 

 خ. 138٢وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تاران،  

؛ یا فارست أسماء مونفي الشیعة و ما ادرکناه من مونفاتام و ذکر طرف  الشعة فهرست أسماء مصنفي  ؛ یا  رجال نجاشی

د  ابوالعباس احمد فرزند علی  او ذّم،   رجل منام من مد  
ّ

و ما قیل في کل أنسابام  و  و منازلام  ألقابام  و    –   372من کناهم 

 ق. 1407ق؛ دیگر: جامعه مدرسین، قم، 1317ق(، ، چ. بمبئی،  450
رسدددول ، تحقیق (602  -  598برگۀ  کواکب المنتثرة،   ن :ق؛  1173لدین نیریزی عارف شدددیرازی دد: اقابرسدددالۀ سدددیاسدددی 

 خ در قم1371جعفریان با همیاری کتابخانۀ مرعشی به سال 

روضة الوفا خ(  1250  –  1179د  یطبرستان  تیهدا  خان یرضاقل   (،ق1270تا سال    هیاز آغاز حکومت صفود  یناصر  یروضة الوفا

  نیالداثی غ  ریخواندم(،  904  -  837د   رخوندیمحّمد فرزند خاوندشاه فرزند محمود م  رخواندیم  ،و الملوک و الخلفاء  اءیاالنب  رة یس  يف

،  9تکمله را به شکل سه مجلد د  نیکتاب نوشت و ا  نیبر ا  یخان هدایت، تکمله ا  یرضاقل  ،ق(  943   -  880د  ریخواندم  نیالدفرزند همام

 « یناصر  ی(، بدان الحاق کرد و آن را »روضة الوفایقمر  1270تا سال    یعنی(، مربو  به تاریآ صفویه، افشاریه، زندیه و قاجار د10و    8

 ، تاران. زیمقدمٔه عباس پرو خ،1338سال  یو چاس حروف ت،یهدا ی ده جلد یچاس سنگ، نامید



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢6 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

 ی آقابزرگ تاران عةیصدداحب ال ر،  عشییرالقرن الحادي  ة عطبقات أعالم الشیی   عشییر یفي تراجم علماء المائ  الحاد  النضییرة  الروضیی 

 خ.137٢خ(، دانشگاه تاران،  138٩ –  130٢د  یمنزو  نقیعلیدکتر  قیو تحق  ینگارخ(، مقدمه1348  –  1٢55د

 خ(،1348 –  1٢55د ی، آقابزرگ تاران  الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة  ن :  سعداء النفوس في القرن المنحوس

مجلس شدورای اسدالمی، ش (  1نسدخه خای کتابخانه دش محمدصیالت خاتون آبادن    فرزندمحمدحسیعن  ، آبادیخاتون  نامۀشیجره

 .5501ر7

 م(  1٩55ق / 1374دد:   یاصفاان یحسن صدر عامل  ،فنون اإلسالم الشعة  و

نگاری، تحقیق و  مقدمه،  خ( 1348  –   1255د   ، شیآ آقابزرگ تارانی طبقات أعالم الشعة   الضیاء الالمع في القرن التاسع،

 م.   1975، دارالکتب العربی، بیروت، لبنان خ( 1389 –  1302د  منزوی نقیعلی  توحیح

الش أعالم  الحادي   ة ع طبقات  الحاد الروض   ،  عشرالقرن  المائ   علماء  تراجم  ال ر     ةعشر  یالنضرة في  آقابزرگ    عة یصاحب 

مقدمه1348  –   1٢55د   یتاران  توحیح ینگارخ(،  تحق  ،  تاران،  138٩  –  130٢د   یمنزو  نقیعلی دکتر    قی و  دانشگاه  خ(، 

 خ. 137٢

نگاری، تحقیق و  مقدمه،  خ( 1348  –  1255د   شیآ آقابزرگ تارانی ،  الثقاة الةعون في سادس القرون،  طبقات أعالم الشعة 

 م. 1٩71دارالکتب العربی، بیروت، لبنان، ،خ( 1389 –  1302د  منزوی نقیعلی  توحیح

خ(،  1348  –   1255شیآ آقابزرگ تارانی د طبقات أعالم الشعة   الحقایق الراهن   الحقائق الراهن  في أععان المائ  الثامن    

 . م1975خ(، دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 1389  –  1302منزوی د  نقیعلی به کوشش 

،  خ( 1348  –  1255صاحب ال ریعة آقابزرگ تارانی د عشرة   طبقات أعالم الشعة   الروض  النضرة في علماء المائ  الحادي

 خ. 137٢دانشگاه تاران،  خ(،138٩  – 130٢د  منزوی نقیعلیدکتر نگاری و تحقیق  مقدمه

التاسع،   القرن  في  الالمع  الضیاء  التاسع،  القرن  الشیعة،  أعالم  تارانی طبقات  آقابزرگ  ،  خ( 1348  –  1255د   شیآ 

 م.   1٩75دارالکتب العربی، بیروت، لبنان  ،خ( 1389  –  1302د  منزوی نقیعلی  نگاری، تحقیق و توحیحمقدمه
َرباب   

 
ِخطاب في تَحریِف ِکتاِب َرّب اال

 
 ال

ُ
ل ص 

َ
ق(،  13٢0  -  1٢54د  میرزا حسین محدث نوری فرزند محمدتقی مازندرانی طبرسیحاجی نوری،  ف

 ق.1301چاس سنگی، 



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢7 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

فه جمع من اوالد المؤلف و اصااره و احفاده، تحت نرر ابنالشعة    فهرس أعالم الذریة  ملی تصانعف
ّ
  نقی علیالمؤلف: الدکتور  أل

 سه جلد.  ،م1998ق / 1419خ / 1377منزوی، انتشارات دانشگاه تاران،  

طوسی د فهرست  طوسی  فرزند محمد  حسن  الاائفة  شیآ  اشپرنگر  460  -  385،  مولوی    A. Sprengerق(،  التبرولی،   ،

برگه مقدمه به زبان انگلیسی؛    4برگه همراه با    383م. در  1853ق /  1٢71عبدالحق، مولوی غالم قادر، کلکته، نخستین بار  

م؛ محمود رامیار، هزارۀ شیآ طوسی،  1٩60م؛ بحرالعلوم، نجف، 1٩37دیگر: توحیح محمدصادق بحرالعلوم، نجف به سال 

 گفتار.  برگه پیش  15برگه +  156گر،  دانشگاه مشاد، افست اشپرن 

ستون.    147٢خ،  1350مجلد[، جلد اول: تاران،    5خ( ]135٩  –   1٢7٩بابا مشار د خان هان خطی فارسی   فهرست کتاب 

 (.  ٢٢1،  1فارست فارسی مشار،   

د   فهرست کتب الشعة  و أصولهم و أسماء المصنفعن و أصحاب األصول     -   385شیآ الاائفة حسن فرزند محمد طوسی 

 ق. 14٢0، ییق(، عبدالعزیز طباطبایی، مکتبة المحقق الاباطبا460

م(،  ٩٩5ق / 385ندیم، ابوالفر  محمد فرزند ابویعقوب اسحاق فرزند محمد وراق بغدادی دد: ، ابن فوز الةلوم ؛ یا الفهرست

گردان محمدرضا تجدد،  ق؛ بر 1348م، الیپزی ؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مور، چاس 187٢  –  1871توحیح گوستاو فلوگل،  

 خ. 1346تاران، بان  بازرگانی ایران، 
 (  91، شمارۀ 16، برگۀ 17،  ذریة الد  محمدمهدن فرزند صالت قروینی   قامة  المبدععن

التاری  في  ابن الكامل  جزری،  فرزند محمد شیبانی  ابوالحسن علی  عزالدین  د ،  دار  630  -  555اثیر  جلد،  ق(، سیزده 

 .م1965ق / 1385الواد، بیروت، 
 آمده است.    5984، شمارۀ 22؛  592، شمارۀ 3؛  7958، شمارۀ 23مادی استرآبادی در ذریعة،   منشآتکتاب 

  –   1٢55آقابزرگ تارانی د   ة  ع طبقات أعالم الش  من  القسم األّول من جرء الثانيبعد العشرة،    الکرام البررة في القرن الثالث 

 م. 1٩54نجف، خ(، مابعة العلمیة، 1348

آقابزرگ تارانی، به کوشش    عةی من طبقات أعالم الش  ی القسم الثالث من جزء الثان،  بةد الةشرة  لكرام البررة في القرن الثالث ا

 . ، شیکاگو، آمریکاThe open schoolجاللی حسینی،  



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢8 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

  –   1٢55آقابزرگ تارانی د   ة  ع أعالم الش  طبقات من  القسم الثاني من جزء الثاني  ، بةد الةشرة  الكرام البررة في القرن الثالث 

 . 1٩58خ(، مابعة القضاء، نجف، 1348
خ(،  1348  –  1255د  یآقدابزرگ تاران  آیشددد   ه12قرن    ةی عطبقیات أعالم الشییی   الكواکیب المنتشیییرة في القرن الثیاني بةید الةشیییرة

 .خ1372خ(، چاس دانشگاه تاران، 1389  –  1302د  یمنزو  نقیعلی حیو توح  قیتحق  ،ینگارمقدمه

؛  30، شددمارۀ 263،  18،  ریة الذ  دن :ق(  1343 -  1269اسددماعیل محالتی د،   وجوب المشییروط ان عب یف  المربوط  یللئالا

 (،  163،  14، قرن  عالم الشعة طبقات أ  ؛898، شمارۀ 299،  16 

المشروط  انعب  يف   المربوط  ياللئال :  یابیباز  شماره،  ق( 1343د:  د  ینجف   یمحالت   یمحمدعل  فرزند  لیمحمداسماع،   وجوب 

  13258-10،  فارسی، رونویسگر  محمدمحسن بن علی  مشاور به آقابزرگ طاران ی،  تاریآ  مدرک کتابخانه مجلس:  شماره،  5/ 15818

 رونویسی  1327 و  1328ق.

خ،  1337،  تاران   ، انتشددارات مجلس،احمد منزوی  ،خ(1348 –  1٢55د ی، آقابزرگ تاران،مصییفی المقال في مصیینفي علم الرجال

 برگه.  6٢6

 .جلد  4م،  1981  روت،یدار الزهراء، چاس اول، ب،  یعامل نیمحسن ام دیس،  معادن الجواهر و نزهة الخواطر
 -  1873الددین ابوعبدداللده فرزندد عبدداللده رومی، چداس الیپزید  د ( شددداداب626  -  574، یداقوت حموی د مةجم البلیدان

منزوی، پژوهشدددگاه سدددازمان میراث فرهنگی و صدددنایع دسدددتی و   نقیعلیم؛ برگردان دکتر  1965م(؛ افسدددت تاران،  1866

خ؛ جلدد دوم تا پایان حرف ززز،  1380،  گردشدددگری وابسدددتده به وزارت ارشددداد اسدددالمی، برگردان جلدد اول تا پایان حرف الف

 خ. 1383

مع ذکر أسماء مفلفعها و لمة    مةجم المطبوعات الةربع  و المةرب  و هو شامل ألسماء الكتب المطبوع  في األقطار الشرقع  و الغربع 

  1272یوسف الیان سرکیس د    معالدی   1919الموافق  لسن     1339من ترجمتهم و ذلك من یوم ظهور الطباع  ملی نهای  السن  الهجری   

 ق 1410، قم،  ینجف  یمرعش یکتابخانه عموم ،ق(1351 -

ها، نامهصددلح  ،نادرشدداه افشددار  الممال یمنشدد  یمحمدخان اسددترآباد  رزایاز منشدد ت م یادهیگز،  میرزا مادی اسددترآبادی منشییآت

 خ.1383، به کوشش نورالله بیات، انتشارات وزارت امور خارجه،  .  .. ها، قراردادهانامهمقاوله



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

٢٩ 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

  ، شمارۀ315  ،٢4   ،ریة ذال /  نوابغ الرواة في رابة  المآت ن :،  1،  ٢4   ،ة یالذر برده نشدگان از روایان خبرنام  /النابغة من الرواة 

 . بیروت،  برگه  365  ،1٩71  ،1647

 خ،  1368تاران،  زرین، چاس  یینوا  نیعبدالحس،  نو ادار یاسعو اسناد س یسلطنت نهانادرشاه و بازماندگانش همراه با نامه

 خ.  1320اسفندیار، چاس اقبال، تاران، تاریآ طبرستان ابن، نامۀ تنسر

حسن لنکرانی،    –، ابراهیم اردبیلی  طبقات اعالم الشعة من    القسم األّول من جزء األّول عشر   نقباء البشر في القرن الرابع 

 م. 1954ق / 1373خ(، مابعة العلمیة، نجف، 1348 –  1255آقابزرگ تارانی د 

ا الثالث من جزء األّول عشر   لرابع نقباء البشر في القرن  الرابع   طبقات اعالم الشعة من    القسم    – صالح حریری    ، عشرقرن 

 م. 1952ق / 1381خ(، مابعة اآلداب، نجف، 1348  – 1255علوی آقابزرگ تارانی د 

الرابع  القرن  البشر في  الثاني من جزء األّول عشر   نقباء  الشعة من    القسم  الرابع   طبقات اعالم    – حسون براقی    ، عشرقرن 

 م. 1956ق / 1375خ(  مطبة  الةلمع   نجف  1348 –  1255صادق هندن  آقابرر  تهرانی ) 

  – فاضل اردکانی   ، عشرقرن الرابع   طبقات اعالم الشعة من    القسم الخامس من جزء األّول عشر   نقباء البشر في القرن الرابع 

د  خ(، به کوشش محمد طباطبایی باباانی دمنوور(، کتابخانه و مرکز اسناد  1348  –   1255یونس اردبیلی، آقابزرگ تارانی 

 . 2016/  1395مجلس شورای ملی، تاران،  

غالمعلی بدارفروشدددی، آقدابزرگ تارانی    –علی ابوالوردی  القسدددم الرابع من جزء األّول،عشیییر   نقبیاء البشیییر في القرن الرابع

آقابزرگ  بعروت   ة عطبقات أعالم الشیی نوابغ الرواة في رابة  المآت م.1968 ق/1388خ(، مابعة اآلداب، نجف،  1348  –  1255د 

 ق.1390م/  1971خ(، بیروت، لبنان، 1389 –  1302منزوی د نقیعلیخ(، توحیح و تحقیق  1348 –  1255تارانی د

  ی نگدار و مقددمده  حیخ(، تودددح1348  –  1٢55د  ی، آقدابزرگ تارانالقرن الرابع  ةی عطبقیات أعالم الشیییمن   نوابغ الرواة في رابةی  المئیات

 م.1٩71 روت،یب  ،یخ(، دارالکتب العرب138٩  –  130٢د  یمنزو  نقیعلی

 الدین عبدالحمید، مابعه االستقامه، قاهره، مور.ق؛ دیگر: تحقیق محمد محیی1307بیروت،   ، شر  محمد عبده،نهج البالغ 

 طبقات أعالم الشعة .  ن :،  خ(1348 –  1255آقابزرگ تارانی د   مام األناماإلوفعات األعالم بةد غعب  

 طبقات أعالم الشعة .   خ(، ن :1348  –  1255آقابزرگ تارانی د  وفعات أعالم الشعة  بةد األلف من هجرة صاحب الشریة 



 

 

 

 و مقاله کتاب یۀ نما نامه کتاب 

 

30 

در سده دوازدهم    ران یا   یاوضاع اجتماع

 هجرت 

   .م(1٩55ق / 1374دد:   یاصفاان یحسن صدر عامل   وفعات األعالم من الشعة  الكرام


