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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

  ترجه  ازدهم یدر سده  ران یا یاوضاع اجتماع ت هجر
 ( خ1389 – 1302) یمنزو نقیعلی  رتکد 

الش  راتفگ شیپ أعالم  المائة    ،عةیطبقات  علماء  في  النضرة  الروضة 
 12 – 7 ۀ ، برگعشرةالحادي 

 ر کا ذ م یهار با دم حم ن اد ر گ ر ب

  فر ا عملاة ر ئاد  و د  ۀ سندینو   ( خ1348  –   1255)   ین ار هت  گ ر ز باقآ   ة عیرذل ا  ب ح اص  فرزند   یمنزو  ینقی شادروان دکتر عل  ۀمقدم

عالم  أطبقات    بات ک  دلج  22  و  ةعی شل ا  فی نا صت  یلإ  ةعیرذل ا  بات ک  دل ج  29  ،نی مزن ار یا   و  عی شت   ن اه ج  ن دم ت  و  گن هر ف  گر ز ب

 . ت سا  تر جه  م هدز ای ۀد س  ن ادن مشید نا  ی سر ر ب  ،العشرةالروضة النضرة في القرن الحادي   بات ک  ام ر وظن م ،عةی الش

 ه11 نرق تاقبط راتفگشیپ
 نده یبخشا  ۀ نام خداوند بخشند  به

 مر خداوند بزرگ   سپاس

 ب اتک ۀیمست  ه جو
الروضة است که آن را    یآقابزرگ تهران  خی پدرم شادروان حاج ش  ۀنوشت   عةی طبقات اعالم الشاز    ازدهم ی  ۀ سد  ۀ ژ یجلد و  ن یا

مقدمه   نی آن را در هم  ۀ نوشت و ما نگار   گونه ن یبد   یاصل  ۀنسخ  ینام را بر رو  نی . او ادی نام  عشرةةی النضرة في علماء المائة الحاد

 .  م یاگذاشته  شی به نما
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

چاپ بیروت    ،نوابغ الرواة في رابعة المآتچنین نام آن را بر نسخۀ اصلی ویژۀ سدۀ چهارم آورده و ما آن را در مقدمۀ آن م ه

 .1آمده است   304، برگۀ11ج و  ؛71، برگۀ3، جةذریعلاچنین در  م ایم. ه( آورده«25=  که »برگۀ   نک: ) 

چنین من نام آن را در مقدمۀ جلدهای پیشین نیز یاد کردم. جلدهای پیشین این مجموعه دربرگیرندۀ نام گروهی کوچک  هم 

ها دسترسی پیدا  بر آن   عةی الش  فی تصان  یلإ  عةیالذرالمعارف بزرگ  ةر ئ نوشتن دااز نویسندگان شیعه است که نویسنده در هنگام  

]ب سده  این  بیشتر  نزدیکی  جهت  به  زندگیکرد،  ویژه  به  سده،  این  ایرانی  اندیشمندان  از  او  آگاهی  نویسنده[  روزگار  نامۀ  ه 

]سده  به جلدهای  نسبت  این جلد  اندازۀ  بنابراین،  بود؛  بیشتر  ایشان  شدفرهنگی  بیشتر  بسیار  پیشین  ولی  ه استهای[   ،

 ه است. داشت افسوس که نویسنده توجه بسیار کمی به اندیشمندان شیعه در هند 

 گارش و ترتیب کتاب شیوۀ ن

 ا هم ا ن ییا بف لا بیتر ت

نام کسانی است که زندگی   ب«الف »  شیوۀ گردآوری این کتاب همانند جلدهای پیشین بر پایۀ ترتیب ها  نامۀ آن در مورد 

اب:  »پوشی از واژۀ م مشهور هستند با چشکنیۀ ها که دارای د. مواردی از نام یآمی سپس مشهورترین لقب ایشان   نوشته شده،

 . «ب و ق »؛ ابوالبرکات و ابوالقاسم در حرف «ح» حسام در حرف ابن   :آمده است، مانند  «: مادر پدر؛ ابن: فرزند؛ ام

 
نشئوا بعد األلف من الهجرة    ینفي العلماء الذ  البدور الباهرة بعد المائة العاشرة  ۀ، شناس 209  ۀ، شمار 71ۀ، برگ3ج  ،ةعیشلا  فیناص ت  یلإ  ةیعذرلا  1

 ب در چهار جلد است: الف  یبمرتب به ترت یستند،سده ز یندهم تا ا  ۀکه پس سد یشمندانیدرخشان از اند یهاالعصر الحاضر / ماه  یإل

 ؛ ترجه مهدز ای ۀدس  نادنمشیدنا زا هدنز ر س  یتشهب / عشرة ی ئة الحادالما ءالروضة النضرة في علما. 1

 ؛ تر جه مهدز او د  ۀدس  ناگتخیهر ف زا  هدنکار پ ناگر اتس  /الکواکب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة. 2

 ؛  مهدز یس  ۀدس  نادنمشناد و  ناگر ز ب /  الکرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة. 3

   ؛ترجه مهد ر اهچ ۀدس  ناگر ز ب یاهن اسنا / عشرالبشر في القرن الرابع  اءبنق. 4

آقابزرگ گوید: آغاز   آمده است.  عشرة یفي تراجم علماء المائة الحاد  النضرة  ضةوالر ، شناسۀ  1813، شمارۀ  304ۀ، برگ11ج چنین در ذریعه،  هم

 .جزو یکم هر دو سدۀ نقباء البشر و کرارم البررة به چاپ رسیدبود. دو م[ 1921خ / 1299] ق 1339به سال  بر روی آن کارم
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

های  سازی کرد: نام ها مترتب گونه به آن  بدین که در سدۀ یازدهم نسبت به پیش از آن بیشتر شد، های ترکیبی نویسنده نام 

نام امام نام راستین که    گونه فرض کرد( را بدین 463نویسنده برگۀ    )نک:  امامان  یکی از  نام  همراه    محمد به  ترکیبی از نام

  آورده است.   «ص و ک »در حرف  ، پس محمدصادق، محمدکاظم را  1است   واژۀ محمد لقب مقدس برای هر مسلمان فرد است و  

   باشد.می موجود ها همانند آن بسیار زیاد داند که  ترکیبی می ها را نام گونه  ن او ای

نقی. شاید  رضا، علی های ترکیبی همراه با علی که واژۀ علی در آغاز آمده باشد، پیاده نکرد، مانند علی او این قانون را با نام 

 . آورد « ر»ضاعلی را در حرف  و ر  «ع »حرف   رضا را در علیاو بوده است، پس ها  اندک چنین نام   گان شمار به جهت 

گاهی  های دیگر همانندشان،  رضا و سلطان محمد و نمونه دالحسین، غالم ب های ترکیبی با عبد، غالم و سلطان، مانند عنام 

و    337و عبدالکاظم در برگۀ    324و    252محمدسمیع در برگۀ  عبدالسمیع و  که در  گونه  کرد. همان پوشی می ها چشم از آن 

 ده است.  ور آ  462

گاهی آن را جزو اسم آورده    ،استآمده    405و    247،  245های  ترکیب واژۀ سلطان با احمد، حسین، علی و محمود در برگه

 باشد. و این در بیشترین موارد می 

این مجلد  پیشینمن در  ریاضی ،  ، همانند جلدهای  مانند  اندیشمندان،  از  برخی  )نک:دان رشتۀ تخصصی  برگۀ     ها 

( نیز  455،  290،  270  ،304  برگۀ   االسالم، صدرات و قضاوت )نک:، برخی از مقامات رسمی مانند شیخ (، پزشکان 231

 آوردیم. 

را نیز    هستند  های گوناگون در نام آن سرزمینپیشه چنین نام برخی از اندیشمندان که وابسته به شهرها و سرزمین و  هم 

هایی که منسوب به آن شهر  ها از هر دسته و طبقه و آن تر دسترسی به نام صاحبان آن پیشه ام تا پژوهشگران آسان فهرست کرده 

 و سرزمین و برخی از مقامات سیاسی، اجتماعی، مذهبی در این سده به دست آورند. 

 
می  1 آقاحسین  برابر  محمدحسین  بوده است که  این  ایشان  منظور  دارم  یعنی  گمان  نامشود،  در  داردمحمد  را  آقا  نقش  ترکیبی  در    های  که 

 اند.شود، به جز موارد استثنایی که یاد شده شناسنامه منظور نمی
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

 ت اقبط  منابع کتاب

ویژگ از  پدرم  های  ی یکی  که  شادروان  بود  را  این  خود  دستاوردهای  بخش  سرگذشت  بیشترین  گردآوری    این   زندگی در 

نخست اندیشمندان  کتاب   ش هایبرداشت   از   ،  آنان از  خطی  سپس  بود  های  اندک ،  عموکتاباز  تاریخی  در  های  خطی  می 

های  از کتاب  ش برگرفتههای و اندکی از یادداشت دو    آن پیش از به چاپ رسیدن    2ریاض العلماء و    1مل االمل أ دسترس، مانند 

   . بود  شده چاپ 

شمارگان  کوشش کردم به اندازۀ توانم  در این اواخر،    ریاض العلماء و به دنبال آن    مل االملأ  رسیدن کتاب  پس از چاپمن  

 یم. بود   هم؛ البته پیش از این من و برادرم احمد این کار را در ذریعه نیز انجام دادثبت کن ها برای مراجعه در طبقات  برگۀ چاپی آن 

های الف، ب، ت، ث، ج و م  ف به چاپ رسید، حر ق1401به سال  است که  در شش جلد    ریاض العلماء کتاب  بخش چاپی 

ها آورده شد که شادروان بر آن عبارت   تعلیقات صاحب الریاضو    االمل  أمل  های کتابها، عبارت در آن وجود ندارد و به جای آن 

  ، ه از نسخۀ چاپیگویا این نسخکه    کتابخانۀ خودش در نجف برداشت کرده بود  ریاض العلماء پدرم برخی مطالب را از نسخۀ  

 ام. ها آورده ها را در ذیل برگه . من برخی از این اختالف بوده است تر  اندکی کامل 

همانند    ی، آوردن جایگاه فیلسوفان و عارفانو پایین   کردن پیرو او در نکوهش   الریاضبوده و صاحب    3ی اخبار  االمل صاحب  

 . بود و یحیا یزدی   5الدین رازی ، قوام 4علی تبریزی رجب 

 
 . ق 1104 - 1033فرزند حسن ) ی حرعامل محمد ۀنوشت ،أمل االمل في أحوال علماء جبل عامل 1
 .ق(1130-1120های سال درگذشت میان) یرزا عبدالله افندیم  ،الفضالء یاضو ح ریاض العلماء 2
 . یعقل هاییل نه به دل کنندیو قرآن استناد م یثکه به ظاهر احاد یعهش  یاز علما یگروه یژگیواخباریان:  3
 یماندر نزد شاه عباس دوم و شاه سل  ی بود. و  یازدهمقرن    یعیش   یم( عارف و حکم1669/    خ1048  /  ق 1080  :)د  یزیتبر  یعلرجب مال    4

 نمودی و با او مالقات م رفتی م یخودش به خانٔه و  ی،علبا رجب  یدارد یشاه عباس برا کهیطور بود؛ به کرده  یداپ اییژه و یگاهجا یصفو 
ق( 1080  :)دیزیتبر  یالرجبعلو شارحان مکتب م  یندگانو از نما  یعصر صفو   یاز حکما  یکیق(  1093  :)دیتهران  یمحمد راز  ینالدقوام  یرم  5

 .آیدی اصفهان به شمار م یفلسف ۀدر حوز 
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

گونه که آن را  کنندۀ جایگاه ایشان است، نوشت، همان و بلند   که بزرگ   1مجالس المؤمنینرا در برابر    ریاض العلماء او کتاب  

ای از پوشش حکومت شاه برای سرکوب ایشان و ایستادگی  بازگو کرده است و این نمایشگر گوشه   269، 5، ج ریاض العلماء در 

   . شودیده می گزارش آن به درازا کشکه است  داستانی ... و برای آن   گوید: آنان در برابر این زورگویی است که می 

افزون بر آن    این مشکل را بازگو نموده است. 109، برگۀ4؛ و ج195، برگۀ3؛ و ج 262، برگۀ 1، ج اض العلماء ریدر  چنینهم 

د که او برخی از وزیران نادان و فرزندان ایشان را در شمار دانشمندان یاد کرده  گیر ایراد می   االملاو در چندین جا به صاحب  

 (. 184و  132برگۀ اند. )نک: دانستهبان عربی را میاست، شاید بدین جهت که مهاجر بوده و تنها ز

 اوضاع اجتماعی این سده
در آغاز سدۀ دهم خود را در پناه    یان بازگو نمودم، پس از آن که عثمان  العاشر القرن  في   الداثر اء ی احگونه که در مقدمۀ  همان 

ها روی آوردند و ایشان را پشتیبانی ، اهل سنت بیشتر بدان ندخود ساخت روایی و آن را سپر فرمان  ددن خالفت و خلیفگی قراردا

ناپذیرای خالفت  اهل سنت بودند و تنها شیعیان زیند، از سرزمین ایران می بیرون   ای که درساده  ان نمودند، چون بیشتر مردم

از آمدن  حتا  بودند که   برابر آزمندی   [عثمانیان ها ]آن پیش  ایران و عراق زیر پرچم و  هدر  ای آنان ایستادند، پس شیعیان در 

   رهبری خاندان صفوی یگانه شدند. 

و آن را    هتشیع دوازده امامی اعالم کرد  پشتیبان نروایی رسیده بودند و خود  به فرماکه در همین روزگار  بودند  شاهانی    ایشان 

(  ق841  -   757احمد فرزند فهدحلی ) » ]سوم[ به رهبری    آیین رسمی در این دو سرزمین کردند، در حالی که از کنفرانس بغداد 

 
 ق در هند کشته شد. 1019است. او به سال    956ۀ شوشتر به سال  زاد  یشوشتر  یمرعش  ینینورالله حس  یدس قاضی  نوشتۀ    نیالمؤمن  مجالس   1

در هند کشته    یبود. و   یه عهد صفو  یعهو شاعر و عالم ش  یمحدث رجال  ی،متکلم جدل  ی،اصول  یهفقاست. او  ثالث    یدشه  یا   ؛ینورالله شوشتر  یمعروف به قاضاو  

 شد.
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

سکه    ،ها در آن سال تا جایی که    1بغداد برگزار شد   ، در پایتخت خودکردستان  آیین  شیعه روای  فرمان  ق( 848میرزا )د:  اسپندو  

عباس و پس از آن    روضات ، سپس از  نی المؤمن   مجالس از    دانشوران   ۀ نامرا  . گزارش آن  گانه زده شدبه نام امامان دوازده نیز  

کتاب    عزاوی جنی االحتالل  ن ی ب  العراق در  ایل اند کردهیاد    109،  3،  از  برخی  ولی   ، 
 
َتک مانند  ترک،  نهاهای  گرایش  به  نلو  ی 

را آشکار نمودند و عثمانیان از ناتوانی شاهان صفوی بهره بردند و در بیست و چهارم جمادی یکم   عثمانیان داشتند، سپس آن 

بغداد  ق آن را از  656برای نخستین بار بغداد را گشودند و دوباره خالفت را بدان آوردند، خالفتی که خداوند در سال    941سال  

سان گذشته  ب   ، آیینو آزار دانشمندان، به ویژه شیعه فشار  سرکوب،  و باز هم    ند عه را کنار زدشی رسمی  مذهب  پس    گرفته بود، 

مهاجران  شمارگان ( 92 - 90، برگۀ احیاء الداثر في القرن العاشر  )نک:  2ق 966کشتن شهید دوم در سال بازگشت، پس از  

 
  گانه:های سهکنفرانس 1

   اثیر، سال سیصد و سی و چهار(؛ابن ،خیالتار  في کامل ←)نک:انجام گرفت  ق 334بویه به سال آل نخستین آن به وسیلۀ -1

  فرزند  یوسف  فرزندحسن  کنفرانس عالمه حلی    -2
ّ
 خاندان  فرمانروای  ینسلطان محمد خدابنده هشتمو اولجایتو    ق(726  - 648)  یمطّهر حل

که این   مغول( بود  یلخانا  ینمغول( و برادر غازان )هفتم  یلخانا  ینپسر ارغون )چهارم  ی کرد. و  فرمانروایی  یرانق بر ا716تا    703بود که از    یلخانیا

، نواربحار األ؛ و مقدمۀ  53، سدۀ هشتم، برگۀ  طبقات اعالم الشیعة)نک:    ه بود، برقرار شدگذاری کردپایهکوه  مدرسۀ سیاره در سلطانیه    کنفرانس در

   ؛(210 – 209برگۀ 

ابن  -3 سوم  و   یهق(، فق 841در    -  757)  یاسد  یفهد حل   فرزندمحمد    ینالدشمس  فرزنداحمد    ینالدبوالعباس جمالا  ،فهدحلیکنفرانس 

  ق 848تا   836که از سال   باشدیم یونلو سلسله قراقو  یاز حاکمان محل  یکی ی،ترکمان یوسفقرا فرزنداسپند  یرزام، میرزااسپند آیین باهیعمحدث ش 

 .بود ق 840در سال   ،کرد پیرامون فرمانرواییبغداد و  بر
 ی جباع  یرینحار شرف    فرزندصالح    فرزند  ینالدیتق  فرزند  ینالدجمال  فرزند  یعل  فرزندمحمد    فرزنداحمد    فرزند  یعل  یننورالد  فرزند  الدینینز  2

 ی خاندان علم  یک، در  لبنان  جبل عامل  در جباع  یا؛  ، در دهکدٔه جبع884اسفند    27  /   911شوال سال    13در روز    یثان  یدشه  الدینینز  .یشام

 روز کشته شد. 40از   پسبازداشت و  یعثمان فرمان خلیفۀدر سفر مکه به   خ 938 /  ق 966و در  زاده شد
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؛ و  1569، شمارۀ  14، ج ةذریعل ا) افزایش یافت  عثمانی خم کرده بودند،  خالفت    گردن به فرمان هایی که  گریزان از سرزمین 

 .1( 499، شمارۀ 15ج

و    ( 455و    245  ۀبرگ  ،11سدۀ  تاقب ط )نک:    رخ دادق  1022در سال    خان سیفیقاضی حکومت به دست  صلحی میان دو  

ای که خیزش مردمی پس از مدتی در بغداد و به سال  شد، به گونهآور ایجاد فضای خفقان و  جور و ستم این سبب استوار شدن 

ایشان به جای تکیه بر نیروی خود، از شاه ناتوان عباس صفوی کمک خواستند و او در  ق بر علیه ستم عثمانی رخ داد.  1032

پس سلطان مراد   . آیین و ترکان از آن خوشنود نبودند و از عثمانیان کمک خواستندهمان سال بغداد را گشود، ولی مردم سنی

در سال   را  بغداد  و صلح 1048عثمانی  گشود  همان  ق  چیرگان  میان  را  دوم  در  نامۀ  خوردگان صفویان  شکست  و  عثمانیان 

 برگزار کردند.   1049چهاردهم محرم سال 

نامه نه تنها برای سرکوب  آن را یاد کردند. این پیمان   ی عباس  ی ار آعالم و    العلماء   اض یر   نویسندگان   و «  فذلکة ال» چلبی در  

گرایانه در خانوادۀ صفوی رو به گسترش  های سنی در عراق به کار رفت؛ بلکه دامنۀ آن به ایران نیز کشیده شد و گرایش شیعیان  

رو، حکومت دینی خود  ازاین بیشتر و بیشتر شد.   گرایی در پس هر شکست نظامی آنان در برابر عثمانیان نهاد و این روند سنی 

با    2ای نقی کمرهعلیبینیم  پس ما می  ، ردادندگرایی و تسنن با دولت عثمانی قرار به قشری را در مسابقۀ ریاکاری دینی و تظاه

برگۀ    پرهیزاند. )نک:  گرایی می از سنی  کند و او راق( را نکوهش می 1052  -1038شاه صفی )   ،داشتن جایگاه حکومتی

 
، و شاگرد شهید دوم  االحکام  عداشرح قو نویسندۀ کتاب    ابوجامع،آل  الدین احمد فرزند ابوجامع حارثی عاملیشیخ نورالدین علی فرزند شهاب  1

از سوی عثمانیان به کربال   دیدنبه جهت بیم آسیبپس از کشته شدن شهید دوم است که    نخستین مهاجر بیرون آمده از سرزمین جبل العامل

 . (499  ۀشمار ،  75برگۀ  ،  15و ج   ؛1569  ۀشمار ،  21برگۀ  ،  14ج   ،ةیعذرلا)، سپس به دورق و از آن جا به حویزه رفت و در همان جا درگذشت  گریخت
 روزگار  یرانیو شاعر ا  یسندهم( نو 1621  -  1546/    ق 1030  –  953  )  یا کمره  ینقیعل ؛  ینق  یخش   ، با آوازۀیاابوالعالء کمره  فرزند  نقییعل  2

  یل ( زاده شد. در کاشان به تحصیکنون  یندر کمره )در شهرستان خم  مداریند  یام در خانواده1546  /  ق 953در سال    یابود کمره  یصفو   آغازین

و    او در مدح    یز ن  یاکمره  شد،ی داشته م  یو نزد او گرام  یافتشهرت    یکمعباس    ی شاهدر زمان پاد  یختارماده   یژهوپرداخت. در سرودن انوع شعر به 

نزد  یااست. کمرهاعتمادالدوله سروده   یگبحاتم از  با وحش  یکان سپس   یبهائ  یخو ش   یرداماد م  ی،محتشم کاشان  ی،بافق  یاعتمادالدوله گشت، 

 .در اصفهان درگذشت یسالگ  78م در 1621 /  ق 1030در سال  . اواستداشته یزن ییهامعاشرت
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پردازد.  های به نسبت آزاد می(، ولی حکومت به افزایش فشار بر علمای اصولی و فیلسوفان و کسانی که دارای دیدگاه 419

های اخباری آمده به وسیلۀ مهاجران از شهرهای گوناگون عثمانی به ایران کمک به این گرایش  برخی از اندیشمندان با دیدگاه

برگۀ    ( و پس از آن در بحرین )نک: 483  - 476برگۀ   ها در شیراز )نک:  ست این اندیشه خگرایانۀ صفویان کردند. ن سنی

ها باید به کتاب  های اخباری تا سدۀ سیزدهم در ایران پابرجا ماند. برای شناخت بیشتر از آن ( پخش شد. اندیشه543و    410

 مراجعه کرد. ( 186،  16، جذریعةل ا)  الخمسة الفروق ( و 344، 16، جذریعةلا)  ة یرازی الش فوائد 

کردند، در حالی که نوادگان شهید، پدربزرگ خود را برای تقیه نکردن در جایگاه امن خود ایران تقیه می   ا این گروه مهاجر حت 

کردند و بر فیض و سبزواری به جهت فتواهای ایشان به روا بودن و مستحب بودن سماع )نک:  ( نکوهش می236برگۀ      )نک:

    نمودند. به هر روی دولت آزادی عمل، مجال و فرصتی به اخباریان در سراسر سرزمین ایران  ( اعتراض می447و    405برگۀ

ها را در مقامات دولتی شیخ االسالم، قضاوت و پیشوایی نماز جمعه به کار گرفت.  داد تا هر کاری خواستند انجام دهند و آن 

ق آن را تعطیل  332گذاری کرد که از روزگار غیبت بزرگ سال  سدۀ یازدهم، در حالی پایه   خود حکومت آن را درکه  ای  نماز آدینه 

 کرده بود، چون به جا آوردن آن نمایشگر پذیرش حکومت ستمگر و جابر بود. 

گروه  با هم وجود دارد.    به صورت نظم و نثر میان هر دو گروه متضادادبی  جویانۀ  ستیزههایی از این تضاد گفتگوهای  نوشته 

بودند، از سوی دیگر  های بومی شهر خود  و اصولیان که اهل آموزش و پرورش در مکتب از یک سو  اخباری با پشتیبانی دولت  

 .  زدندبه این ستیز دامن می 

شعوبی  به  متهم  را  اصولیان  هستند،  اخباری  آنان  بیشتر  که  )نک:  می  1مهاجران  جالذریعة  کردند  برگۀ19،   ،11  ،

بردند.  های فلسفی و عرفانی بهره می( و از جایگاه مقامی حکومتی خود برای فشار بر اصولیان و دارندگان دیدگاه 42شمارۀ

 
آغاز جدایی  سر ویان  امۀ  دور ند.  پرداختمی شماری عربان  به کوچک  که بیشترشان موالی بودند  از مسلمانان  یاهشاخ  ،یگروه شعوب  :یة عوبش   1

  یترکه تمدن درخشان  یرانیانا. این گونه برخوردها، به ویژه برای  شماری و آزار همراه بودکه هماره با کوچک  ها بودعربان از دیگر اقوام و ملت 

  گرفتند: یشسه راه را پ انبا عرب رویارویی یرو برا ینآمد و از ایداشتند گران م

 ؛ شد یمنته یرانیمستقل ا یهادولت  یلبه تشکدر پایان ، مانند ابومسلم که یاسیس  خیزش .1
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همین کتاب( وزیر ]صدر[ دولت شاه صفوی است که دارای دیدگاه    132برگۀ    حبیب الله کرکی )نک:    د های آن را مانن نمونه 

( ایشان  209، برگۀ  10، ج ذریعةلا؛ و  416برگۀ    گرفت. )نک:را بر ضد عارفان و فیلسوفان می  ن اخباری بود و فتوای فقیها

( و هژده رساله در  151، 4، جذریعةلا  )نک:  ها در ذریعه آمده است که لیست آن  نوشتندزمان هفده کتابچه بر ضد آنان  هم 

اصولیان و عارفان    ضّد   چندین کتاب چنین  هم   . یاد شده است(  1717، شمارۀ260، برگۀ12، ج ذریعةل ا  لیستی دیگر )نک:  

، شمارۀ  385، برگۀ6، ج ذریعةل ا  )نک:    آمده است  عةی الش  قةیحد ی پیشین نسبت دادند که در  ا ها را به علمخلق کردند و آن 

 . 1( 205، 10و ج ؛ 2408

 : به چندین مکتب تقسیم شدند خردورزان رفت اهل خرد در برابر این فشارها،  به جهت بازگشت و پس 

فت  ر م، پس َد حدوث و ق  دیدگاه مسألۀ    و شاگردان مدرسه و مکتب او در برابر  قبسات( در کتاب خود  ق1041 –  970)   داماد

احیاء الداثر في قرن    نکردند و بر مسألۀ حدوث ذاتی دهر ایستادگی کردند و قدم زمان را پذیرفتند که مدرسۀ دشتکی )نک:  

ای ظهور اسالم قدم زمان را پذیرفتند و  هو زروانیان نزدیکی   2ق( و برقلس875( به پیروی از سهروردی )د:  256، برگۀ  العاشر 

 
عباس با شدت یبود و در عصر بن  یبر ضد حکومت اسالم  یمقاومت منف  ینوع  یقتآن که در حق  یباسالم و تعمد در تخر  یینآ  یهعل  یامق  .2

 ؛  یدو با مقاومت سخت خلفا مواجه گرد  یافتادامه  یبعج

در  اصطالح آن  گذاری  نام در زمان امویان بود، ولی    سرآغاز شعوبیه.  صورت گرفت  یهبه نام شعوب  یادستهۀ  یلوس ه  که ب  یو ادب  یاجتماع  یامق  -3

  یج در ترو  یرانیا  بزرگ   یخود بودند و شعرا  ید افکار و عقا  یغبشدت مشغول تبل  یقرن دوم تا چهارم هجر  یلاز اوا  یه. شعوبآغاز شدعباسیان    روزگار

 . (141 ،و الموشح یشعوب ؛26 – 23 ،صفا ،یراندر ا  یاتادب یختار) یو متوکل یمیشعرها ساختند چون خر یهشعوب 
، به زبان پارسی از اردبیلی ... حدیقة الشیعة: ردکردن صوفیان و گزارۀ برخی از مفاهیم و باورهایشان، برداشت شده از کتاب  الرّد علی الصوفیة  1

 .(555، شمارۀ 205،  10، ج ةذریعلا)
لةيالثمانکتاب    ؛اتیعیحدود اوائل الطب: کتاب  سترا اواست.    هیاز مردم اطاطر  یافالطون  یدوخسقلس در  ب    2

ٔ
را   ینحو   یایحی، و  عشرة مسا

بطالن، ابناز    یو قفط  یمند. ابناست  زیستهیم   بطیق  یانوسروزگار قلطدر  برقلس    :یدگو   و در آندارد  کتاب    ینبزرگ است در رد و نقض ا  یکتاب

 .  است یهالذق مردم برقلس از :یدگو  یبغداد ینصران یببطالن طب فرزند عبدون  فرزند  مختار
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  ( ناگزیر از بازگشت بیشتر شد )نک:  ق1050  -  979پس از افزایش فشار بر ایشان مالصدرا )   ولی   زمان را رد کردند،حدوث  

 را به گونۀ حرکت جوهری پذیرا شد.   دوث زمانی را پذیرفت، ولی آن ( و ح291برگۀ 

، ولی از نظر عارفان شیعه دارای حرکت دایمی ازلی و ابدی است تا بتواند  شودمیحادث    در هر آن و زمان جهان    :گفت  او

باشد با دوام فیض  بدان  پیوسته  و  خشنود  را    مقدسان خشک ،  مالصدرا  بازگشت   مورداین سخن  باز هم  .  باری همیشه همراه 

روردی را به واژۀ وجود تبدیل کند تا بتواند خود را از  بر آن شد تا واژۀ نور در فلسفۀ سهگرد دیگر  در عقب   صدرامال، پس  نساخت 

تا  را پذیرفت  اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت  تاریکی برهاند. او    -   دوگانگی روشنایی   که همان و ثنویت  دوالیستی  اتهام  

 در اثبات توحید عددی را ثابت کند. سینا[ ]دیدگاه ابن بتواند دلیل ترکیبی سینیایی  

نشدند و به دفاع از اصالت    را پذیرا گرد  و عقب ( این تبدیل  215برگۀ    علی تبریزی )نک:  رجب مال  آموختگان مکتب  دانش 

سان مشهور به شناخت اصالت ماهیت و اختالف لفظی بیشتر  سخن سهروردی دفاع کردند و بدین پایۀ  ماهیت روشنایی بر  

از این بازگشت، خشنود نشدند، چون  مقدسان  خشک ( هرگز  35و    34، برگۀ25؛ و ج354، برگۀ24، ج ذریعةل ا  شدند. )نک:  

  اللب که در کتاب  خود پیشین  سخنان و پس گرفتن دیگر رو، فیض ناگزیر از بازگشت دولت صفوی بودند. ازاین رمان ف متکی به 

 و حرام بودن نماز آدینه را نیز برداشت. شد فروع   بخش( 114شمارۀ، 281، برگۀ18، جذریعةلا) 

دارای   ق( 1001کرکی )د:    حسین مجتهد بینیم  افزایش یافت. ما می خردورزان نسل در پی نسل های  نشینیعقب پیوسته  

(.  132برگۀ  )نک:  دهند  می (، ولی فرزندانش در وزارت فتوای ضد صوفی  183  برگۀ  های صوفیانه است )نک:  گرایش 

( در دفاع  299، شمارۀ 251،  24ج  ،ذریعة لا)   ةی البهائ  العشرات  في  ةی الالهوت نفحاتکتاب    احمد فرزند زین العابدینچنین  هم 

  ان صوفی   ضّد   دیگر   ای به همراه هفده رسالۀ رساله   محمد فرزند عبدالحسیب نویسد، سپس نوادۀ او  بهایی می   ضّد   از داماد و 

 .( 151،  4، ج ذریعة ل ا)  سدنومی

 
سه مقاله کتاب است در    ی نفس باق  که  ین در ا  شرح قول افالطونبود، و از کتب برقلس است کتاب    ی قبط  یانوساو در زمان دقلط  :یدگو   یمندابن

کتاب   ؛تجزاءیال   يالجزء الذکتاب    ؛المعضالت  رعمسائل الشتاب  کو    ةیالعال  جواهرکتاب    و  ثاغورسیف  یایوصا  ریتفسکتاب    و  یتربوب   یعنی  ایولوجثاال

 (. 461 - 460  برگردان تجدد، ،یمندابن ،فهرست) جز آناست و   یانیسر که اسیغورغ یالمسم هباتک ي قاله فالطن ف يالمثل الذ  يف
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و  دشمنی برای  ابن ۀ  شبهمانند  های گوناگون فلسفی در مسائل عقلی،  میان گروه  جوییکینهورزی  اثبات توحید  کمونه 

که    و شبهۀ مرکب( 25 -  24، 13، جذریعة ل ا )نک: باشد می از اختالفات فرعی در اصالت وجود؛ یا ماهیت است که  عددی

رخدادهای  چنین  . هم ( 524و    60برگۀ  )نک:    اندنوشته  های میانشان نگاری آن را شیروانی و شیرازی در پنج رساله و نامه 

( که این نیز از  559  برگۀ  )نک:    نیز بدین گونه در تاریخ ثبت شده است مالصدرای شیرازی و مراد تفرشی    نوشتاری میان 

 سیاسی دور نبود. ی برخوردهاروند 

و تنها به تألیف چند    است  ضعیف بوده  ،متکی بر حکومت  ان مقدسخشک علمای معارض  های  فعالیت هماره دفاع و رّد  

عقب  برخی  و  دفاعی  عقالنینشینیرسالۀ  مواضع  از  می   ها  بسنده  )نک:  کردندخویش  شوشتری  که  را  چه  آن  مانند   ،  

علی فرزند  ( انجام دادند، بیش از این نبود، ولی حسن 135،  11، ج ذریعةل ا؛ و  411برگۀ   ( و نطنزی )نک:  345 -343برگۀ

 . ( 151برگۀ   )نک:  شوشتری یاد شده در برابر کنار زدنش از آموزش توسط حکومت ایستادگی کرد 

 ری پن   و  نانگرایان است، همانند نوشتۀ  و طنز بر قشری آمیز  کنایههایی به گونۀ  شتن رساله ها نوترین ایستادگی یکی از سخت 

،  ذریعةل ا  )نک:    اصل   سه چنین نوشتۀ مالصدرا در کتاب خود  هم   . ( 29- 28،  24، جالذریعة)   بهایی است   حلوا   و   نان   ضّد   رفیعا

 ( در همین زمینه است. 1722، شمارۀ261، 12ج

ماند، مانند نوشتۀ می دولتی، نام نویسنده، به جهت تقیه کردن نهان    های ، به جهت افزایش فشار هابرخی از این نوشته

،  الذریعة)   عتدازإ( و  839، شمارۀ214، برگۀ 2، جالذریعة)   أحالم  ثأضغا ( در کتاب  492  -491برگۀ   فیض کاشانی )نک:  

 ( است. 1284، شمارۀ  272، برگۀ5، جالذریعة)   العقول   جواهر   کتاب  چون برخورد مجلسی در ( و هم 876، شمارۀ223، برگۀ2ج

پیوستۀ خردورزان،  نشینی عقب نیاوردمقدسان  خشک خوشنودی  های  فراهم  ازاین را  بر فیلسوفانی.  را  زندگی  مانند    ،رو، 

تگان مکتب ایشان تنگ کردند و پیوسته آنان را  خآموزان و دانش آمو دانش   ،دامادهایش فیض و فیاض  و  درامیرداماد، مالص

 ( 14 -  12و   8 برگۀ  دادند. )نک: مورد توهین ]یهینون[ قرارمی 
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

از   رسالهطرفان  بی گروهی  می در  گروه  دو  این  محاکمۀ  به  رسالههایی  این  نام  و  به  پرداختند  را  گذاشتند.  همین ها  گونه 

گردآوری    137  -  132،  20: جالذریعةای را که بیش از سی رساله است در  های محاکمه هی از این رسالهوشادروان پدرم گر 

 باشد. این سده میدر   ورزانهکینهجویانه و ستیزهها نمایشگر برخوردهای  کرده است که برخی از آن 

یزدی که در حال  بتول، شادروان سیدمهدی مدرسی   مکاری دامادمان و همسر خواهر تی به همدر پایان بایسته است، اشار 

ام  چنین خواهرزادهدر گذشت و هم   1409از طبقات به بیماری قلبی در تاریخ بیست و ششم جمادی یکم،  ای  پاره استنساخ  

فیش  رونویسی  در  ذاکر  محمدابراهیم  زندگی دکتر  رو های  از  یازدهم  سدۀ  کسان  همۀ  نامۀ  با  مؤلف  خط  و  اصلی  نسخۀ  ی 

توان نمونۀ آن را در نگارۀ  های همانند که می گذاری شد، با نشانه های بسیار و اضافات عالمت های آن که خط خوردگیسختی

 گزاری کنم.چند صفحۀ آن در ذیل مقدمه دید، سپاس 

 گزاری سپاس

که موافقت کرد این جلد را جزو سلسلۀ نشریات مؤسسۀ فقه   اصغر مرواریدگزاری قلبی خود را به استاد علی سپاسدر پایان  

 های علمی تاریخی برای شیعه دارم. شیعه قراردهد و برای این مؤسسه آرزوی نشر بیشتر کتاب 

 نقی منزوی علی
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 
 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله

قلی بن  علی   رجمه و تعلیقق، ت1315میرداماد،    قبساتاحمد بن معتصم عموی مستعین، حاشیۀ    Theologia،  اثولوجیا

 خ. 1378، تهران،  ترجمۀ حسن ملکشاهی، خان قرچقای 

برگۀ  1315میرداماد، سال    قبسات چاپ سنگی، در حاشیۀ  ،  اثولوجیا ؛ چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهره،  211،  172ق، 

 م. 1966

پژوهش علینقی منزوی،    خ(، 1348  –   1255، طبقات اعالم الشیعه، آقابزرگ تهرانی ) إحیاء الداثر من مآثر أهل القرن العاشر 

 خ. 1366دانشگاه تهران، 

   .( ق1091 –  1007)  فیض کاشانی  ن سحم الم ، ( 839، شمارۀ 214، برگۀ2ج، الذریعة)  أحالم   ثأضغا

 و    .( ق1091 –  1007)  فیض کاشانی  ن سح مالم ،( 876، شمارۀ223، برگۀ2ج،  الذریعة)  عتداز إ

 اآلِمل في  
ُ

َمل
َ
  ، یاشکور  ین ی احمد حس  قی قحت  ،( ق1104  -  1033فرزند حسن )   یحرعامل  محمد  لماء َجَبل عاِملعُ   ل اوح أا

 . ق 1385 ،بغداد  ،انتشارات مکتبه األندلس 

 اآلِمل في  
ُ

َمل
َ
  ةعیرذ ل ا  ب حا ص  سی ونت س د  ۀخسن  ،( ق1104  -  1033فرزند حسن )   یحرعامل  محمد  لماء َجَبل عاِملعُ   ل او حأ ا

 . فجن  ،یموم ع یصخ ش  ۀناخ بات ک ، ینا ر هت  گر ز باقآ

 عة،ی طبقات أعالم الش   شگفتار ی پ  ،خ( 1389  –   1302)   یمنزو  ینقی عل  دکتر ،هجرت  ازدهم یدر سده    رانیا   یاوضاع اجتماع

 . رکا ذ م ی هار با دم حم ن ادر گر ب ، 12 –  7 ۀبرگعشرة، الروضة النضرة في علماء المائة الحادي 

 ق(، چاپ آخوندی، تهران.  1110  –  1037مالمحمدباقر مجلسی )  ،بحار األنوار

الروضة .  1  :چهار جلد  ، العصر الحاضر  ینشئوا بعد األلف من الهجرة إل  ینفي العلماء الذ   البدور الباهرة بعد المائة العاشرة

الکرام البررة في القرن الثالث بعد  .  3  ؛ الکواکب المنتثرة في القرن الثاني بعد العشرة  .2  ؛عشرةی ئة الحادالما   ء النضرة في علما

 . ن ار هت  و ف جن رد  پ اچ  ، ( خ1348 –  1255)  ین ار هت گ ر ز با قآ  ،عشرالبشر في القرن الرابع  اء ب نق. 4؛  العشرة
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

 خ. 1350،  2ق(، ایرج افشار، امیرکبیر، تهران، چ 1043 –  968اسکندربیگ ترکمان ) آرای عباسی،  تاریخ عالم 

 ی کاظم یعبدالنب  خی امل اآلمل: ش م ی تتم

 . یری نعمت الله جزا  د ی و س یبر امل اآلمل: عالمه مجلس قهی تعل

  ت ار اش ت ناق(،  1130  -  1066)   یران ی ج  یفرزند محمدصالح اصفهان  یسی فرزند ع  یدن فاعبدالله    از ر ی م  ،تعلیقة أمل اآلمل

 .م ق  ،ی نجف ی مرعشالله ةیمکتبة آ

در آورده  ر یرشته تحر به  ، دو جلد ،ق( 1354:دحسن صدر )   قاتی شروح و تعل ، را با عنوان تکلمه امل اآلمل امل اآلمل  ةتکلم

 است.  

اآلمل أمل  العربي دار   ت ا ر اشت نا،  ( ق1374  :د)   صدر  ن سح  ، تکملة    و   دباغ  ن اند عدباغ،    م یرک لادب ع  ش هوژ پ  ،المؤرخ 

 . دل ج ش ش  محفوظ، یلعن ی سح

  ه ب  ،ین ی سح   یر وکش ا  د م حا   حی حص ت  ، ینجف  ی مرعشالله  ة یمکتبة آ  ت ار اش ت نا،  ( ق1374  :د)   صدر   ن سح   ، تکملة أمل اآلمل

 . هگر ب  525  ، م ق ،ی شعر م دوم حم ش شوک

 : د)   ی کرک  ی العالعبد  دن ز ر ف نی حس دن ز ر ف ی عل  نی نورالد ،ق( 726 :د)   یحل ۀعالم  ما کحأل ا شرح القواعد  ي جاِمُع الَمقاصد ف

 . دل ج 13 ، ق1414 ،م ق  ،تی ب لال آ  تار اشت نا  ،ق( 940

 . ( 461 –  460برگردان تجدد،   م،یندابن فهرست،  )  .هیاز مردم اطاطر یافالطون   دوخسیِبُرقلس د ، تجزاء یالجزء الذي ال 

قلس د ،اتی عی حدود اوائل الطب  ر   .( 461  – 460برگردان تجدد،   م،یند ابن فهرست،  )  .هیاز مردم اطاطر  ی افالطون  دوخسی ب 

 قداص  ح ی حصت  :رگ ید  ؛ق1260سال    ینسخه چاپ سنگ  ،ق( 993  :)د  یلی مقدس اردب  د محم   د نز ر ف  د م حا  ،ةعی الّش   َقةُ یَحد 

 . م ق ،ن ا یر اصن ا  تار اشت نا  ،هداز ن سح

المجاهدات، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    – عشر، المآب  الجزء التاسع ،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1969ق / 1389خ / 1348اسالمیه، تهران، 

التحیه المبارکه، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،   –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1938ق / 1357خ / 1317
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

الشیعة تصانیف  إلی  الثالث الذریعة  الجزء  و شهناز  ،  ابن شرح    – عشر، شاپور  تهرانی، مطبعه قصیده  آقابزرگ  العینیه،  سینا 

 م. 1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

دیو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس، تهران،    - الجزء الثامن، دائره  ،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1950ق / 1369خ / 1329

لیلی و مجنون، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه    –عشر، کشف ، الجزء الثامن الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1967ق / 1387خ / 1346اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  المقالید  الذریعة  العشرون،  و  الثاني  الجزء  منزوی،    – ،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المنتخب، 

 م. 1974ق /  1393خ / 1353چاپخانه اسالمیه، تهران، 

ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی، مطبعة الغری، نجف، عراق،    –، الجزء الثاني، األساری و الغلول  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1936ق / 1355خ / 1315

دانشگاه  کاران، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی،  سیه  –عشر، الزائریه  ، الجزء الثاني الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1962ق / 13806خ / 1340تهران،  

الشیعة تصانیف  إلی  المستبین  الذریعة  العشرون،  و  الحادي  الجزء  منزوی،    – ،  احمد  به کوشش  تهرانی،  آقابزرگ  المقالة، 

 م. 1972ق /  1392خ / 1351چاپخانه اسالمیه، تهران، 

زائریه، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی،  ال  -عشر، رساله آب حیات  ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956ق / 1376خ / 1335چاپخانه مجلس، تهران، 

یهو، آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    – الجزء الخامس و العشرون، واثق  ،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1978ق / 1398خ / 1357اسالمیه، تهران، 

الشیعة تصانیف  إلی  الخامس الذریعة  الجزء  به کوشش    –عشر، صابون  ،  تهرانی،  آقابزرگ  منزوی، دانشگاه    علینقیعیون، 

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

الشیعة تصانیف  إلی  نائیه  الذریعة  العشرون،  و  الرابع  الجزء  چاپخانه    –،  منزوی،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  نیه، 

 م. 1978ق / 1398خ / 1356اسالمیه، تهران، 

قابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه مجلس،  التیمیة، آ  - ، الجزء الرابع، التخاطب  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1941ق /  1360خ / 1320تهران،  

الشینیة، آقابزرگ تهرانی، مطبعه اآلداب، نجف،    –الفارض  عشر، شرح قصیدة ابن ، الجزء الرابع الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م؛ 1961ق / 1381عراق، 

العشرون، ذیل الذریعة، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد اشکوری حسینی،  ، الجزء السادس و  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 خ. 1358آستان قدس، مشهد، 

الشیعة تصانیف  إلی  الحائریات  الذریعة  السادس،  الجزء  منزوی،    – ،  علینقی  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المؤمنین،  حزن 

 م. 1946ق / 1365خ / 1325چاپخانه مجلس، تهران، 

قائد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش احمد منزوی، چاپخانه اسالمیه،   - عشر، غارات  ، الجزء السادس الشیعة  الذریعة إلی تصانیف

 م. 1966ق /  1386خ / 1345تهران،  

خ(، به کوشش  1348  –  1255الرسائل و المکاتیب، آقابزرگ تهرانی )   – الجزء العاشر، ذائقه ماتم  ،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956ق /  1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389 –  1302علینقی منزوی ) 

الشیعة تصانیف  إلی  المجتبی  الذریعة  العشرون،  الجزء  چاپخانه    –،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  المسبل، 

 م. 1970ق / 1390خ / 1349اسالمیه، تهران، 

ق(، اسماعیلیان، قم،  1313  -   1226، محّمدباقر خوانساری ) روضات، صاحب  روضات الجنات في أحوال العلماء و السادات 

 جلد.   8ق. 1390

الحاد  النضرة  ضةوالر  المائة  علماء  تراجم  الش،  عشرة یفي  أعالم  الذر   ،رشعيد احلا  نرقلا  عةی طبقات  آقابزرگ    عةیصاحب 

 خ. 1372دانشگاه تهران،  خ(،1389 –  1302)  یمنزو ینقیدکتر عل  قی و تحق ی نگارخ(، مقدمه1348  –  1255)  یتهران 
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اجتماع  سده    ران یا   یاوضاع    ازدهم یدر 

 هجرت 

الحاد المائة  علماء  في  النضرة  الّش   عشرة،ة یالروضة  ْعالِم 
َ
ا تهران   ،َعةی َطَبقاُت  تصح1348  –   1255)   یآقابزرگ  و    حی خ(، 

 خ. 1372خ(، دانشگاه تهران، 1389 –  1302)  یمنزو ینقی عل ینگارمقدمه

لماء و ح    اض  یر   ضالء م  اض  ی الع   نجف.   ، یاقابزرگ تهران  خی ش  ۀکتابخان  یخط  ۀق(، نسخ1130  -  1066)   یعبدالله افند  رزای الف 

ق(،  1130  -   1066)   یرانی ج  ی فرزند محمدصالح اصفهان  یسی فرزند ع  ید ن فاعبدالله    از ر ی م،  الُفضالء   اُض ی الُعلماء و ِح   اُض یرِ 

 خ. 1363قراگوزلو، نشر دانش، تهران،   یذکاوت

ریاض  کتاب  بخش چاپی    .ق( 1130-1120های  سال   درگذشت میان)   یرزا عبدالله افندی م  ،الفضالء   یاضو ح  ریاض العلماء 

های الف، ب، ت، ث، ج و م در آن وجود ندارد و به جای  ف به چاپ رسید، حر  ق1401به سال  است که  در شش جلد    العلماء 

 تعلیقات  و  االمل أمل  های کتاب ها، عبارت آن 

 . ابوجامعآل  الدین احمد فرزند ابوجامع حارثی عاملیشیخ نورالدین علی فرزند شهاب  ، حکاماأل  عد اشرح قو 

قلس د  ،نفسلا  ء اقب  يفل افالطون  شرح قو ر    460برگردان تجدد،    م،یند ابن فهرست،  )   .هیاز مردم اطاطر  یافالطون  دوخسیب 

– 461 ) . 

به کوشش جاللی    ، آقابزرگ تهرانی، ( 13القرن    ي ( )و هوالکرام البرره فی)القسم الثالث من جزء الثان  ةعی عالم الشأطبقات  

 . ، شیکاگو، آمریکا The open school  حسینی،

هو   الرابع،  القرن  الشیعة  أعالم  المئاتطبقات  رابعة  في  الرواة  ) ،  نوابغ  تهرانی  و    خ(، 1348  –   1255آقابزرگ  تصحیح 

 م. 1971خ(، دارالکتب العربی، بیروت، 1389 –  1302نگاری علینقی منزوی ) مقدمه

خ(،  1348  –   1255شیخ آقابزرگ تهرانی ) طبقات أعالم الشیعة، الحقایق الراهنة، الحقائق الراهنة في أعیان المائة الثامنة،  

 . م1975خ(، دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 1389  –  1302به کوشش علینقی منزوی ) 

  ،( خ1348  –  1255)   ین ار هت   گر ز با ق آ  ةعیر ذلا  بحا ص،  عشرةالروضة النضرة في علماء المائة الحادي  ،عةی طبقات أعالم الش

 خ. 1372دانشگاه تهران،  ،( خ1389  – 1302)  یمنزو ینقیدکتر عل  قی قحت  و  یراگنهمدقم

الثالث   عة،ی طبقات أعالم الش القرن  البررة في  الکرام  الثاني،    –   1255)   ی بعد العشرة، آقابزرگ تهران  القسم األّول من جزء 

 م. 1954نجف،  ة، ی خ(، مطبعة العلم1348
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  –   1255)   ی بعد العشرة، آقابزرگ تهران  القسم الثاني من جزء الثاني، الکرام البررة في القرن الثالث   عة،ی أعالم الش  طبقات

 . 1958خ(، مطبعة القضاء، نجف، 1348

الشیعة اعالم  الرابع ،  طبقات  القرن  في  البشر  اردبیلی  ،  عشرنقباء  ابراهیم  األّول،  جزء  األّول من  لنکرانی،    –القسم  حسن 

 م. 1954ق / 1373خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

علوی آقابزرگ تهرانی   –صالح حریری   القسم الثالث من جزء األّول،،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ، طبقات اعالم الشیعة

 م. 1952ق / 1381خ(، مطبعة اآلداب، نجف،  1348 –  1255) 

صادق هندی، آقابزرگ    – حسون براقی    القسم الثاني من جزء األّول، ،  عشرالرابع نقباء البشر في القرن  ،  طبقات اعالم الشیعة

 م. 1956ق / 1375خ(، مطبعة العلمیة، نجف،  1348  –  1255تهرانی ) 

القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة یونس اردبیلی،    – فاضل اردکانی    القسم الخامس من جزء األّول،،  عشرنقباء البشر في 

خ(، به کوشش محمد طباطبایی بهبهانی )منصور(، کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی،  1348  –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

 . 2016/  1395تهران،  

غالمعلی بارفروشی،    –علی ابوالوردی  القسم الرابع من جزء األّول،،  عشرنقباء البشر في القرن الرابع ،  طبقات اعالم الشیعة

 م. 1968ق/ 1388مطبعة اآلداب، نجف،   خ(،1348 –  1255آقابزرگ تهرانی ) 

ب عزاو  ن، ی االحتالل  ن ی العراق  بغداد،  1970  –   1890)   ی عباس  مطبعة  دارالعرب1935م(،  قم،  2004للموسوعات،    ةی م؛  ؛ 

 خ. 1383  ة،یدری مکتبة الح

 . یبر ع ،( ق1067 –  1017)  یکاتب چلب  هللا عبدا د ن ز ر ف  یمصطف ،فهی خل  یحاج   ،( ق1051 : شراگن )  فذلکةال

 ا سعثمان از  آل  خ یتار ، فذلکه  ۀدنبال ،یترک  ،خ یالتوار  فذلکة
ٔ

 . ق 1287 -  1286  ، ل وب نا ت سا ، 1065 –  1000 ل

  األخباری   رسالة في الفروق الخمسة بین األصولي و  ( 611  ۀر امش   ، 186،  16، جذریعةلا)   ق1285  شراگن   الخمسة  الفروق

 . یو ن هکل یلعر اد ل د  دن ز ر ف  نی سح  د ر گاش یراب خ ا  ی دن همحمد صاحب   از ر ی م
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نواده کریم خان زند شاگرد میرزا محمد    یعلفتح   ،ة و االخباری  ةفي بیان مذاهب االجتهادی  ةفواید الشیرازیال   ةیراز ی الش فوائد

  ، 16ج  ،ةعیر ذل ا  :کن  .IR10-23224مدرک کتابخانه مجلس:    شماره  ،8109:  یابیماره بازش  ،ق( 1232  :داخباري نیشابوري ) 

 . 1598 ۀ ر امش ، 344

ق / (،  385 - 297ندیم ) والفرج محمد فرزند اسحاق بغدادی وراق، ابن ق(، اب377)تألیف:    فوز العلوم؛ یا ندیم فهرست ابن 

ق؛  1348م؛ دیگر: چاپخانۀ رحمانی مصر، چاپ  1872  –   1871م(، الیپزیک،  1870  -   1802تصحیح گوستاو فلوگل اتریشی ) 

کوشش و برگردان رضا  به    ق؛ 1348، مصر،  خ.چاپخانۀ رحمانی 1346برگردان محمدرضا تجدد، تهران، بانک بازرگانی ایران،  

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران، خ؛ دیگر: برگردان رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 1346تجدد، چاپ تهران، 

، ( ق1040  -   970)   میرداماد   یاسترآباد  ین ی محمد حس  د ن ز ر فمحمدباقر    ر ی م  ، [حدوث العالم   يف   ن ی قی حق ال  ت ا سب ق]  قبسات 

 م ی و ابراه  زوتسو یا   کو ی ه  ی توش  ، یبهبهان  ی موسو  ی عل  یهمکارمحقق و    ی مهد  ح ی تصح  :رگید  ؛ق1315سال    ، یگن س  پ اچ

 . خ1367و  خ1356 ،ن ار هت ه اگشن اد ، یباجید

ق(، سیزده جلد، دار الصاد،  630  -  555اثیر ) عزالدین ابوالحسن علی فرزند محمد شیبانی جزری، ابن ،  الکامل في التاریخ

 . م 1965ق / 1385بیروت،  

ج الذریعة)   العقول   جواهر  کتاب برگۀ5،  شمارۀ  272،  ف(  1284،  العقول  السنور   ةمناظر   ي جواهر  و  گربه    /  الفار  و  موش 

بن محمدتق مال محمدباقر  به: عالمه  کتابخانه    شماره   ، 15769:  یاب یباز   شماره  ،ق( 1110  :د)   ی مجلس  ی )منسوب  مدرک 

  IR . 10-13170مجلس: 

فهرست،  )   .هیاز مردم اطاطر   یافالطون  دوخسی ِبُرقلس د  ،اسی غورغ  یالمسم   هکتاب  ي کتاب في المثل الذي قاله فالطن ف

 . ( 461 –  460برگردان تجدد،   م،یند ابن 

 .حدوث العالم  ي اللب ف ( 114شمارۀ، 281، برگۀ18ج ، ذریعةلا )  ( ق1091  :د)  یضت ر م دن ز ر ف  نس حم ، یناش اک ض ی ف ، اللب

حس  یدسقاضی  نوشتۀ    نی المؤمن   مجالس بن   یگروه  حی تصح  ( ق1019  -  956)   یشوشتر  یمرعش  ینینورالله   ادی از 

 خ.1377 ه،ی انتشارات اسالم ،ی احمد عبدمناف  ،یآستان قدس رضو   یاسالم ی هاپژوهش 

قلس د ، مسائل الشعر المعضالت ر   .( 461  – 460برگردان تجدد،   م،یند ابن فهرست،  )  .هیاز مردم اطاطر  ی افالطون  دوخسی ب 
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ق؛ دیگر: رضا صدر، انتشارات دارالفکر، قم،  1324  –  1296، علیقلی میرزا، اعتضادالسلطنه، چاپ سنگی،  نامۀ دانشوران

 خ. 1338

   . 299، شمارۀ251، 24ج  ، ذریعةل ا : کن  احمد فرزند زین العابدین ، ةی البهائ العشرات  في  ةی الالهوت نفحات 

الرواة في رابعة المآت  الرابع   عةی طبقات أعالم الش  ، [المئات]   نوابغ  آقابزرگ تهران القرن  و    حی تصح خ(،  1348  –   1255)   ی، 

 م. 1971 روت، ی ب  ،ی خ(، دارالکتب العرب1389 –  1302)  یمنزو ینقی عل ینگارمقدمه

 


