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 ق(999 – 760خاندان کارکيا در گيالن ) ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )
 منزوی   نقیعلیدکتر 

گيالن گيالن مقاالت  مجموعه  دوم،  جلد  انتشارات طاعتی،  نامه،  رشت،  جکتاجی،  پ،  م.  کوشش  به  شناسی، 

 425 –  514خ، برگۀ 1369

 کارکيا 
رفته کیا به معنی بزرگ و فرمانروا بود، کارکیا اضافۀ مقلوب به معنی کارفرما است که بعدها در گیالن به جای شاه به کار می

   ها( )لغتنامه .است 

ق در گیالن فرمانروا بودند، از یک زندگی با اقتصاد فئودالی  999تا   760خاندانی که بدین نام نزدیک به دو و نیم سده از  

 گری و پیرو عقاید گنوسیسم اسالمی بودند.  بوده و مانند بیشتر ایرانیان آن زمان دارای حمّیت ایرانی برخوردار 

شناسان امروز، عقاید اسالمی گوناگون خاور دجله تا سند را به عنوان »گنوسیسم اسالمی« خوانده در برابر »اسالم  اسالم 

 و شمال آفریقا بود.   نهند که اعتقاد مردم باختر فرات تا مدیترانهُسنی« می 

باورهای پدران خود پذیرا شده بودند و چون   از این دو قوم، اسالم را بر زمینۀ  هنگام ظهور دین مقدس اسالم، هر یک 

 رفت.  خلیفگان و فرمانروایان عرب از مردم گروه دوم بودند، »اسالم ُسنی« مذهب رسمی به شمار می 

گری« و شعبۀ شرایط زمانی و مکانی ویژۀ خود به رنگ نیمه رافض »زیدی خاندان کارکیا گنوسیسم اسالمی خود را در  

 داشتند.  »جارودی« آن نگاه می 

کردند و  زیدیان در همان حال که رافض خالفت روحانی عباسیان بودند، در فروع احکام مذهبی از امامان ُسنی تقلید می 

کرد، ولی در سدۀ دهم همین  پیروزمند خالفت عباسی عرب فراهم میای در دستگاه  گونه همین نرمش، برای ایشان مصونیت 

 زدگی مردم ایران از ایشان و روآوردن به صفویان شد. زدگی زیدیان موجب دل ُسنی
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 نسبت و تبار   ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )
توجیه  و  حقانیت  تثبیت  برای  صفویان،  و  عیان 

َ
عش

َ
ُمش و  مرعشیان  جمله  از  دیگر،  خاندان  چند  مانند  کارکیا  خاندان 

حکومت خود برای ایرانیان که شرط فرمانروا را داشتن »فرۀ ایزدی« به اصطالح پیش از اسالم، »معصوم بودن« به    مشروعیت

های انتقال این  دانستند، یکی از راه اصطالح پس از اسالم و »انسان کامل« بودن به اصطالح صوفیه و مدینۀ فاضلۀ فارابی می

 ای ساخته خود را از نوادگان پیامبر )ص( به شمار آورند. نامهزیر شده برای خود نسب شمردند، ناگ صفات را در نژاد و خانواده می 

 زنجيرۀ فرمانروایان این خاندان 
لیست فرمانروایان این خاندان را زامباور و دکتر احمد سعید سلیمان از روی منابع معروف تاریخ طبرستان و گیالن و جامع  

 اند: ق چنین آورده1341، چ تورک تاریخ انجمنی مجموعه سیمنابع ترکیه امروز »  باشی، تاریخ بارتولد، و از الدول منجم 

 سال میالدی  نام فرمانروایان کارکیا  سال هجری قمری 

   1359 کیاکارکیا امیرکیا پسرحسن    760

   1361 کیا پسر امیرکیاکارکیا علی    763

 1397 کیاکارکیا رضاکیا پسر علی  799

 1426 کیا پسر رضا میرمحمد اول پسر مهدیکارکیا  829

 1434 کارکیا ناصرکیا پسر میرمحمد  837

 1448 کارکیا سلطان محمد دوم پسر ناصرکیا  851

 1478 کارکیا میرزا علی پسر سلطان محمد  883

 1504 کارکیا سلطان حسن اول پسر سلطان محمد  910

 1506 کارکیا سلطان احمد اول پسر سلطان حسن اول  911

 1534 کیا پسر سلطان احمد اول کارکیا سیدعلی  940
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 1534 کارکیا سلطان حسن دوم پسر سلطان احمد اول  941 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 1536 احمد دوم پسر سلطان حسن دوم کارکیا خان  943

جانشین چیره 975 و  تهماسب  شاه  خان شدن  پسر  کردن  محمد 

 احمد خان 

1567 

 1591 -  1577 پادشاهیاحمد به  بازگشت خان  999 -   985

 احمدشخصيت سياسی خان
 احمد به عثمانی پناهنده گشت.  ق شاه عباس بر گیالن چیره شد و خان 999در سال  

مرز فرمانروایی کارکیا از شمال به دریای خزر، از خاور به حکومت مرعشیان طبرستان و از جنوب رودبار بود، و در همین  

ترین فرد این خاندان، خان  رقیبانی مانند خاندان اسحاقیان در رشت با ایشان رقابت داشتند. به نام منطقه نیز گاهی اوقات  

گیالن   1پیش« ق(، پسر حسن کارکیا پسر محمد پسر ناصر پسر مهدی پسر رضا پسر علی والی »بیه 1009  -   942احمد پادشاه ) 

 است.  

تاج و تخت رسید و در حمایت شاه تهماسب بزرگ شد. وی  ق به  943او در سن یک سالگی پس از مرگ پدرش به سال  

احمد بر تهماسب بشورید و در  نی« دختر سرافرازی را به همسری او درآورد که پسرش حسن را برای او بزاد. سپس خان »نی 

 .  2ق اسیر و به قزوین برده شده، در دژ قهقهه زندانی شد 975جنگی به سال 

ق در پادشاهی )همبند پیشین خود( شاه اسماعیل  985ا شاهزاده اسماعیل به سال  پس از ده سال زندانی و همبندی ب

ق پادشاه بود، در این مدت مریم دختر شاه تهماسب  999احمد تا سال  دوم ُسنی آزاد شد و به حکومت گیالن بازگشت. خان 

والی ترک شیروان پناهنده شد و به  را به همسری خود درآورد. او در این سال بر شاه عباس نیز یاغی شد و شکست خورد، به  

 
بیه   1 و  نام بخش خاوری سفیدرود،  به دو نیمه بخش  ِبَیه پیش )الهیجان(،  را  باختری آن است، سفیدرود سرزمین گیالن  پس )رشت( بخش 

 کرده است. می 
 . 113 – 111آرای عباسی، چ افشار، برگۀ تاریخ عالم  2
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ق همسر شاه عباس شد و مادر او به سال  1011استانبول رفت و همسر و دخترش در دربار اصفهان ماندند. دخترش به سال   ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 ق درگذشت.  1017

برای خان  عثمانی  سال  دولت  در  او  کرد.  معین  مواجب  پناهنده،  سمت  1001احمد  به  آمده،  بغداد  به  استانبول  از  ق 

نگار به معاونت او فرستاده  وفی آن منطقه که به تازگی ترکانش اشغال کرده بودند، گمارده شد و مصطفی سانکلی تاریخ مست 

 ق درگذشت.  1009شد و در همان جا به سال  

ق( را در استانبول گذرانیده  1008  -   1001احمد هفت سال پایان عمر ) خان   گوید:می   جامع الدولباشی در  ولی منجم 

 .1تر آمده است گسترده  تورک تاریخ انجمنی مجموعه سیاحمد در ترکیه در نشریۀ  رش پایان زندگی خان است. گزا

 احمد دوم  مذهب خان
اند، از زیدیان بد گفته و از تشیع  های خود، که رابینو و نوایی از روی نسخۀ کتابخانه سپهساالر چاپ کرده هر چند او در نامه 

با اسماعیل دوم در دژ قهقهه و آزادشدن او به دست این اسماعیل که   دوازده امامی دفاع کرده است؛ لیکن همبندشدن او 

احمد  ایران بازگردانیده، و پس از یک سال با شورش مردم برافتاد و نیز ارتباط گرفتن خان تسنن را به دست میرمخدوم ناصی به  

زدگی او است؛ یا دست کم تظاهر او به گنوسیستی کمتر از  یاد شده، نشان از ُسنی  تذکرۀ شاه تهماسب با عثمانیان که در  

 صفویان بوده است. 

 احمد دوم و آثار باقيماندۀ اوشخصيت علمی خان
)صاد کتابدار  می940قی  موسیقی،  خان   گوید:ق(  از  او  است.  ایران  کشور  مرزبان  سالطین  مهمترین  پادشاه  احمد 

گیران، شمشیربازان، شاطران، شیربانان را  گیران، کشتی نوازد. هنرمندان، معرکهحکمت، هیأت آگاه است. اقسام ساز را می 

 .  2داردگرامی می 

 
 .308، دکتر احمد سعید سلیمان، برگۀ تاریخ الدولة االسالمیة 1
 . 286،  9، جذریعه؛  12م( چ خیامپور، ص 1610 – 1533ق / 1019 – 940ادقی کتابدار )مجمع الخواص، ص  2
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 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 .1او سید حسینی شریف و پشت در پشت پادشاه بود ا به وی نسبت داده و گوید:ها ر عبدالله افندی نيز همان دانش

ها در کتابخانۀ سپهساالر به داشت که برخی از آن های علمی داد و ستد می احمد با دانشمندان هم روزگار خود نامهخان 

، و سپس  2تاریخ گیالن مرعشی چاپ کرد   ها را در پایان کتاب هست و رابینو تعدادی از آن   606و مجلس به شمارۀ    7518شمارۀ  

آن  را در کتاب خود  دکتر عبدالحسین نوایی همۀ  از آن   شاه تهماسبها  از دوازده بگنجاند. شماری  رّد زیدیان و دفاع  ها در 

 امامیان است.  

ز خواهیم دید،  احمد دربارۀ قدم و حدوث عالم، که مورد بحث روز در سدۀ دهم و یازدهم بود و جنبۀ سیاسی آن را نی خان 

،  ذریعههای این پاسخ که به فارسی است در  ها پاسخ گفته است. معرفی نسخه هایی از محمد نوربخش کرده و وی بدان پرسش 

 . 3کندها را یاد می های علمی دیگر نیز از شیخ بهایی داشته که افندی آن شود. او پرسش ، دیده می 6555، ش  22ج

 آثار علمی خاندان کارکيا  

 نادناخ نیا ۀر ود ۀتفایش ور ر پ نا دنمشناد زا یهور گ
 : انداند و بر جا نهاده آثاری پدید آورده  خاندان که در سایۀ این  دانشمندان الف( نام برخی از  

 معروف  د نز ر فعبدالخالق  دنز ر فمحمد  -1
 که برای تخفیف  کنز اللغاتهای عربی به فارسی را در سدۀ نهم برای خاندان کارکیا به نام  نامهاو یکی از معتبرترین فرهنگ 

 یاد کرده است.   ، گفتار از محمد پسر ناصر کارکیا و فرزندش علی که ولیعهد او بودکرد و در پیش   فراهم  ، گویند کنز اللغة ن ادب

 
،  9، جذریعهیاد پدرم در  نسخۀ خطی کتابخانۀ ما در نجف، به نقل زنده  ق(،1130- 10۶۶میرزا عبدالله افندی )ِریاُض الُعلماء و ِحیاُض الُفضالء    1

 . 34 – 32، برگۀ 11، سدۀ  طبقات أعالم الشیعةو  286
 .702،  5، جفهرست سپهساالر؛ 286، 9؛ ج 26، 24، جذریعه 2
 . 95،  5، جریاض العلما 3



 

 

 

پرورش  یگروه خاندان کارکیا  ی علم آثار دانشمندان    ن ی ا  ۀدور   ۀافت یاز 

 خاندان 

 

6 

 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 ق درگذشت و پسرش علی دوم برجای وی بنشست.  883ق بر تخت نشست و در 851ق بزاد، در  825محمد دوم در  

 ق نگاشته است.  870مؤلف این کتاب را پیرامون سال  گوید: هدیة العارفينصاحب 

 .1اب چندین بار چاپ شده و هنوز نیز در مدارس قدیم مورد استفاده است این کت 

 الدین پسر حسينعلی پسر شمس -2
ق 922ق بدان آغاز کرد و در صفر  921او کتاب تاریخ خانی را دربارۀ تاریخ گیالن به ویژه خاندان کارکیا نگاشت. در محرم  

 احمدخان اول با او در نگارش این کتاب اشارت دارد.  به پایان رسانید و در آن به همکاری قلمی  

اول )شاه   پدر خان 940  -  911احمد  او  اول و پدر حسن دوم است که    -  943احمد دوم معروف )شاه  ق( پسر حسن 

 .  2ق( است 999

 عبدالحسين قاری  -3
 .  4متوج بحرینی نگاشت ، تألیف احمد ناسخ و منسوخ قرآناحمد شرحی بر کتاب به درخواست خان  3ق 967او در سال 

 الدین حسين رضوی لنگرودی رفيع -4
 .  5احمد نگاشت را که دربارۀ قانون ارث فئودالی پسر بزرگ خانوانده است، برای خان  حبوه ق  971او در شوال 

 
 .164، 18، ج ذریعه؛  439،  2، جفهرست دانشگاه؛  168، علینقی منزوی، های عربی به فارسیفرهنگنامه 1
 . 482؛ استوری، ش 251،  3ذریعه، ج 2
شود تاریخ تألیف، که در »فوائد و بحر هنر« است، اگر همزۀ » فوائد« را یک بشمریم میق آمده است؛ لیکن در ماده  976این تاریخ در ذریعه    3

 ق درست باشد. 967ق به زندان افتاده است، 975احمد در ق و چون خان 976شود، ق و اگر یاء ده شمرده آید، می967
 . 48، ش 24؛ ج1888، ش  14، جذریعه 4
 . 242، 6، ج ذریعه؛  78، 2، ج ریاض العلماء 5
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 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 ای ميرقاری گوکه  -5
را    زبدة الحقایق به صورت »کوکبی« معرب شده است، یکی از دانشمندان بزرگ دربار کارکیا بود او کتاب    ذریعه در    و ا  م نا

 .  1احمد نگاشت ق برای خان 1000در ربیع دوم سال 

احمد نوشت، در مجموعۀ اسناد شاه تهماسب  دکتر نوایی، نامۀ او را که در شفاعت از مالسلیمان زیدی، به درگاه خان 

 چاپ کرده است.    109 -  107صفوی، صص  

ق برای فرهادخان سپهساالر  1002را در جمادی دوم سال    مطالب العشاقاین دانشمند پس از واژگون شدن خاندان کارکیا  

 .  2اش در کتابخانۀ وزیری یزد، دانشگاه تهران و نیز در پاریس موجود است زمان شاه عباس نگاشت که نسخه 

 .  3نگاشته که نسخۀ آن در دانشگاه هست  نصاب ر ق شرحی نیز ب1016او به سال 

نالد که در اثر ناتوانی از استخدام  و می  وی در این کتاب از چهل و دو نگاشتۀ خود در فلسفه و ریاضی و نجوم نام برده است 

نیز    593، سدۀ یازدهم هجری، صةع ی شلا  م العأ  طبقات نامۀ او در  ها را خود پاکنویس کند. زندگي دستیار ناگزیر است، همۀ آن 

 آمده است.  

 نام دیهی در الهیجان است.   Gokeبه نوشتۀ فرهنگ جغرافیایی گوکه 

 ق(  1001مجتهد کرکی حسينی )د:  -6
احمد گیالنی نگاشت و پس از شکست او، مقدمۀ آن را به نام شاه تهماسب تبدیل  را نخست به نام خان   دفع المناواتکتاب  

 کرد.  

 
 . 24،  12؛ ج 214،  4، جذریعه 1
 . 139، 21، جذریعه ؛ 2566،  12، جفهرست کتابخانه دانشگاه تهران ؛526، ص2، ج فهرست کتابخانۀ وزیری یزد 2
 . 3116،  13فهرست دانشگاه تهران، ج 3
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 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

که   النفحات الصمدیة في أجوبه المسائل األحمدیة احمد داشته است، مانند  ن هایی دیگر نیز به نام خااین مجتهد کتاب 

،  1شود دیده می  النفحات القدسیة ها به نام  احمد نگاشته است و در برخی از نسخه های خان ق در پاسخ به پرسش 997به سال  

چاپی( هیچ اثری از    74  -   62،  2)ج  ریاض العلماء احمد تعویض شده باشد که در  شاید نام این کتاب نیز پس از شکست خان 

 شود. نام پیشین آن دیده نمی 

 ق( 1029فغفور گيالنی محمدحسين پسر احمد الهيجی )د:  -7
نواز و شاعری دارای دیوان در دربار احمد دوم بود، پس از شکست احمد به ترکیه دان، فیلسوف، موزیسین چینی ریاضی 

 .2نتوانست بماند و به هند رفت و محترم بماند تا درگذشت گریخت، سپس به اصفهان بازگشت، ولی 

 الدین الهيجانی کارکيا پسر یحيا حسام -8
وی فیلسوفی است که گویا از افراد خود این خاندان بود و پس از شکست و پراکندگی ایشان در اصفهان، به داد و ستد  

 در دست است. علم و فلسفه بسنده کرد. چند اثر فلسفی و عرفانی زیر از وی 

I ) برهان مرتب شده است.    2حقیقت،    2نکته،   2اضافه،  هگبر 11توضیح،   هگر ب 25، این کتاب در  توضیحات 

 .3، احمد منزوی معرفی شده است های خطی فارسی نسخه چندین نسخۀ آن در ذریعه، 

II 4( گزارشی بر قصیدۀ ناصر خسرو  . 

III )5مرحله 12در   مراحل النفوس  . 

 
 . 248،  24؛ ج 232،  8، جذریعه 1
 .840،  9، جذریعه 2
 .1105مد منزوی ص ، اح های خطی فارسینسخه ؛ 1225، ش  26؛ ج158، 11، جذریعه 3
 .91، 13ذریعه، ج 4
 . 295، 20، جذریعه 5
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 .1گفتار، چهار مقام و یک خاتمه است در یک پیش  مسالک ( IV ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 ا يکر اک نادناخ ۀر ود ناگد نیار س

 اند:  ب( نام برخی از شاعران که در دربار کارکيا شعر سروده 

 دافع الهيجی، محمدصالح  -1
 تر »صالح« تخلص داشت.  سرود و پیش احمد بود و شعر میاو از سپهساالران خان 

 .  2احمد، به هند رفت و سپس بازگشته، مالزم پسر شاه عباس شد پس از شکست خان  وا

 علیراغب تبریزی، کلب -2
 .3ستود، سپس او را نیز هجو کرد و بگریخت احمد پناهنده شد، او را می پس از کشتار تبریز به خان 

 ( ق 965  :د)  عهدی باکویی -3
 . 4ق درگذشت 965سرود و در  احمد آمده شعر می شاعر، خوشنویس بود، به دربار خان 

 غریبی کاشی  -4
 . 5احمد بودخان الشعراء دربار ملک

 غنی الهيجی  -5
 . 6احمد کشیده شد مسگر بود و چون ذوق شعر نشان داد، به دربار خان 

 
 . 376، 20، جذریعه 1
 .تذکرۀ نصرآبادیاز  314،  9، جذریعه 2
 .348،  9، جذریعه 3
 . نتایج األفکار؛ و دانشمندان آذربایجان، از  776،  9، جذریعه 4
 . 787، 9، ج ذریعه؛ 227، صادقی کتابدار،  مجمع الخواص 5
 .  793، 9، ج ذریعه؛ 238، صادقی کتابدار،  مجمع الخواص 6
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 کامی الهيجی  -6 ق( 999 –  760يالن )خاندان کارکيا در گ 
 .  1منشی سلطان احمد خان بود 

 محمود گيالنی  -7
 .  2آورده است  تذکرۀ سامیمیرزا شعر او را در  احمد بود. سام او از سرداران خان 

 نظر پسر حسن شکوری نقيب شاهنظر گيالنی،   -8
 .  3احمد سروده است ق برای خان 955را در سه هزار بیت به سال   مثنوی مشرق االنوار 

 نسخۀ اصل آن نزد جواد نجومی در کرمانشاه است. 

 ها[ نامه فتح -9]
ها تا امروز  ماری از آن های جنگی یاد نمود که چند شنامهبه جز شعرهای شاعرانی که دربارۀ این خاندان است، باید از فتح 

 .  4ها برای سلطان محمد کارکیا نگاشته شده است باقی است و دو تای آن 

 ای از علل سقوط خاندان کارکيا و پيروزی صفویان گوشه 
برای آن که به اسبابی پی ببریم که صفویان توانستند بیش از خاندان کارکیا توجه مردم ایران را جلب نمایند، باید به نکات  

 زیر توجه بشود:  

 
 .906،  9؛ ذریعه، ج57مجمع الخواص، صادقی کتابدار،   1
 .75میرزا، برگۀ ، سامتذکرۀ سامی؛  1012،  9ذریعه، ج 2
 .48، 21، جذریعه 3
 . 216،  217، 453، تهران، برگۀ فهرست کتابخانه دانشکدۀ ادبیات؛  110، 16، جذریعه 4
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 ایران ميان دو یورش عرب و مغول  ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )
مردم سراسر ایران، پس از اندکی مقاومت برابر تازیان در دو سدۀ نخستین،   :الف( مردم ایران ميان دو یورش عرب و مغول

دین   و  شده  بود،  تسلیم  نیاکانشان  باورهای  مبنای  که  اشراقی«  »توحید  پایه  بر  آن،  گنوسیستی  به صورت  را  اسالم  مقدس 

نژاد دیگر، استوار بود، مقاومت  در برابر مذهب ُسنی حاکم که بر پایۀ توحید عددی یهود و ملل سامی  1پذیرفتند، پس بدین گونه

 کردند.  می

ص به  سده  دو  آن  در  ایران  اسالمی  شیعه ورت گنوسیسم  ُغالت  و  معتزله  َجهمیان،  َدریان، 
َ
ق ُمرجیان،  گوناگون؛  های 

 کرد.  خودنمایی می 

روشنفکران ایرانی که خواهان بازگشت استقالل کشور بودند همواره از گنوسیسم اسالمی به صورت اسالمی ایدئولوژیک  

های خالی از رفض  سیسم اسالمی حتی بخش کردند. از دیدۀ خلیفگان عرب، گنوبرای رفض و طرد عرب از ایران استفاده می 

در  کم دربهسوز، کشته؛ یا دست دانستند، زنده آمد و پیروانش مانند ُبَزیغ و حالج که خود را مسلمان می ها، کفر به شمار می آن 

 گردیدند. می

 غزالی و آشتی دو اسالم گنوسيستی و ُسنی، در سدۀ پنجم  
انست، گنوسیسم اسالمی را از رفض عرب جدا کند و بخش خالی از رفض را به ق( با نشر آثار خود تو 505  -  450غزالی ) 

ها، از قاینات تا الموت، برای طرد عرب  های مسلمان را که در کوه دربار عباسی بقبوالند. غزالی با این کار توانست گنوسیست 

 خلع سالح کند و 
ً
یم سده و نیم بر عمر خالفت عرب در    به سالح ایدئولوژیک »گنوسیسم اسالمی« مسلح شده بودند، تقریبا

 ایران بیفزاید.  

چه  نبود،  غزالی  آثار  روزبهاگر  که  اسالمی«  »گنوسیسم  ایدئولوژیک  سالح  همین  با  الموتیان  میان بسا  در  بیشتر  روز 

 انداختند.  یافت، خالفت ُسنی عباسی را برمیمسلمانان گسترش می

 
 بدین گونه. - متن مقاله:  1



 

 

 

تا آمدن  پس از سقوط بغداد به دست مغوالن    ران یا صفویان  یاز علل سقوط خاندان کارکیا و پیروز  یاگوشه

 ان یصفو
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 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

گنوسیس را  عباسی  دربار  سو  یک  از  غزالی  گنوسیسم م آثار  دربار  دیگر،  سوی  از  و  کرد  ایرانیان زده  برای  را  عرب  زدۀ 

 پذیرتر ساخت و ایرانیان را از همکاری بیشتر با الموتیان دور کرد. تحمل 

 تا آمدن صفویان ایران پس از سقوط بغداد به دست مغوالن

 تا آمدن صفویان   ب( مردم ایران پس از سقوط بغداد به دست مغوالن

 ها  ترکان به جای عرب
و   از صورت ملت حاکم  ایرانیان گنوسیست مسلمان  نزد  را  بغداد، عرب  و توحید عددی مادی در  تسنن قشری  سقوط 

کنندۀ مذهب قشری ُسنی بیرون آورد. این سمت را از این تاریخ به بعد، ترکان بر عهده گرفتند که از سدۀ سوم هجری  تحمیل 

ه خاوران کشیده شدند و به هنگام ورود، ایشان را به مذهب ُسنی حاکم  به بعد به دست همان خلیفگان عرب، از آسیای میانه ب

 درآورده بودند تا بتوانند با گنوسیسم اسالمی ایرانیان مبارزه کنند.  

گنوسیست در یان نیمهیترکان مهاجر در براندازی دولت سامانیان گنوسیست خراسان در سدۀ چهارم هجری و دولت بویه 

از تسنن قشری دست ، نشان داده بودند که در هنرشکنی، کتاب سدۀ پنجم هجری در بغداد ها  کمی از عرب سوزی و دفاع 

اند. اینک مغوالن، که از خود تمدنی نداشتند پس از گذشت کمتر از نیم قرن از چیرگی ایشان بر بغداد، گنوسیسم  نداشته

ه دفاع از تسنن را از عباسیان آموخته بودند، در  اسالمی را پذیرفته، حکومت شیعی غازانی تشکیل دادند و ترکان که چند سد

 ها شدند. این سمت جانشین عرب 

ایدۀ   برابر  برای همیشه در  نتوانستند  بودند،  برانداخته  را  بویه  و  تسنن، گنوسیسم سامانی  از  تیموریان هم که در دفاع 

 گنوسیسم اسالمی ایرانی ایستادگی کنند.  

شهرهای دیگر  از  که  آن  از  پس  کم   تیموریان  کرده،  بسنده  خراسان  به  شدند،  رانده  هنر ایران  و  علم  به  هرات  در  کم 

 گنوسیستی کشانیده شدند.  



 

 

 

به دست مغوالن تا آمدن  پس از سقوط بغداد    ران یا صفویان  یاز علل سقوط خاندان کارکیا و پیروز  یاگوشه

 ان یصفو
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 ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

های  های زیبای مزار شریف در هرات، طفالن مسلم در سرخس، مسجد گوهرشاد و بارگاه امام رضا)ع(، نمونه ساختمان 

های ادبی گنوسیسم آن  ، نمونه نفحات األرضو    العشاقمجالس  ،  مجالس النفایس هنر مذهبی ایشان است و تذکرۀ شاعران  

 دوره است.  

ای پذیرفته بودند و برخی  قوینلو، مانند تیموریان خراسان، گنوسیسم ایرانی را تا اندازه قوینلو و آق در کردستان، ترکان قره 

فهد  لس مناظره برای احمد ابنق( پس از برپاکردن مج  841  -  755یوسف ) ق( پسر قره 848از ایشان مانند اسپندمیرزا )د:  

ق، تشیع دوازده امامی را مذهب رسمی کشور خود ساختند و به نام دوازده امام  840ق( ضّد سنیان در سال  841  -   757حلی ) 

 سکه زدند.  

ق( 726 -   648ق برای عالمۀ حلی ) 707این مجلس در بسیار جهات همانند مجلسی است که اولجایتوی مغول به سال 

بویه جستجو کرد و  ها را باید در مجلس آل دوازده امامی را مذهب رسمی ایلخانی اعالم نمود که پیشینۀ آن   ساخت و مذهب 

 اثیر از آن یاد کرده است.  ابن 

هدف مشترک این سه مجلس استفادۀ دولت وقت از حصر مسایل مذهبی )حق الله( در دست فقیهان و واگذاری مسائل  

 
ّ

 بود.   و عقد« می مدنی )حق الناس( به دست »اهل حل

قاضی نورالله، لغتنامه دهخدا و نامۀ دانشوران،   مجالس المؤمنینفهد، نک: احوال او در  برای آگاهی بیشتر از مجلس ابن 

 .  1و برای مجلس عالمۀ حلی نیز احوال وی در مقدمۀ ایضاح المقاصد، چ منزوی 

یعیان رادیکال غالی، مانند اسماعیلیان که همیشه امام  این هدف حّد وسطی بود در میان تشیع و تسنن که نه با فتوای ش

واجب  و  حاضر  را  میخود  اولی االطاعه  را  وقت  خلیفۀ  که  ُسنیان  فتوای  با  نه  بود،  تطبیق  قابل  قرآن  شمردند،  طبق  و  األمر 

 دانستند.  االطاعه میواجب 

 
 خ.1337نگاری علینقی منزوی، تهران، ق(، تصحیح و مقدمه 726 - 648، عالمۀ حلی ) ایضاح المقاصد 1



 

 

 

 نهم  ۀ در سد ران یا  ی هااستان  صفویان  یاز علل سقوط خاندان کارکیا و پیروز  یاگوشه
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الله« از »حق الناس« اصرار داشتند    چنان در تفکیک »حق   9هجری و احمد بن فهد حلی در سدۀ    8عالمۀ حلی در سدۀ   ق( 999 –  760ارکيا در گيالن )خاندان ک

فهد،  طلبه همراه سپاه امیر در حرکت بود، و ابن   400که عالمۀ حلی برای اجرای آن »مدرسۀ سیاره« را ساخت که همیشه با  

عی را در خوزستان تأسیس کرد، تکفیر کرد و حکم هدر بودن خون  
َ

عش
َ

عی، شاگرد خود را، که حکومت رادیکال ُمش
َ

عش
َ

محمد ُمش

 و را برای اسپندمیرزا داد.  ا

 نهم  ۀدر سد رانیا یهااستان
های دیگر هر  در این سده به جز خراسان و کردستان، که به دست ترکان بود، استان   :های ایران در سدۀ نهمج( استان 

 فئودالی اداره می های محلی به صورت خان یک به دست یکی از خاندان 
ً
 شد.  خانی و اقتصادی تقریبا

عیان میمازندران را مرعشیان، گیالن را خاندا
َ

عش
َ

چرخانیدند، و هر یک  ن کارکیا، آذربایجان را صفویان و خوزستان را ُمش

توده برای خرسندی  ایشان  باور می از  به صورت گنوسیستی  را  ایران که همگی اسالم  بارۀ  های مردم  در  داشتند، چنان که 

 ناساندند.  شنامه ساخته، خود را فرزندان پیامبر می خاندان کارکیا دیدیم، برای خود نسب 

عیان خوزستان ُغلو )نوعی گنوسیسم رافض تندرو( بود، اینان مانند اسماعیلیان رئیس مدینۀ فاضله 
َ

عش
َ

مذهب حاکم بر ُمش

دانستند که فارابی او را انسان کامل دارای پیوند با عقل فعال نامیده و به گفتۀ ساسانیان دارای فرۀ ایزدی  را امام معصوم می 

 است.  

صفویان   بیمذهب  صوفی گنوسیسم  )ُسنی  که  رفض  چنان  و  بودند،  زیدی  گیالن  و  مازندران  فرمانروایان  و  بوده  مآب( 

 کردند.  گذشت ایشان در اصول رافض خالفت عرب بودند، ولی در فروع از امامان ُسنی تقلید می 

اسالمی )اسالم برپایه توحید اشراقی( ها و همۀ ایرانیان در سراسر تاریخ اسالم، گنوسیسم  وجه مشترک همگی این خاندان 

های نرم یا تندرو با درجات گوناگون در آن نهفته بود. این رفض پس از سقوط  بود که اثبات امامت و رفض خالفت به صورت 

م ستوران خالفت عثمانی کردستان را لگدمال  ق به دست مغول، چندان صدایی نداشت تا این که ُس 656خالفت بغداد به سال  

 به مرزهای آذربایجان رسید و همین خطر برای ِگردآوردن ایرانیان بسنده بود.  کرد و  
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هایی از کشور ایران حکومت داشتند، برای رهبری  ها با عقاید گوناگون گنوسیستی که بر بخش اینک کدام یک از خاندان  ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 بود؟  تر میهمۀ ایران شایسته

 اههقر ف ۀدننکف يعض یتديقع  تالک شم

بخش همگی ایرانیان  د گنوسیسم اسالمی صفت وحدت هر چن   :ها شدمشکالت عقيدتی که موجب ضعف برخی از فرقه 

از آن  از مشکالت عقیدتی برای گروهی  بود، ولی برخی  تاریخ اسالمی  او میدر سراسر  گردید، مثاًل  ها موجب برتری رقیب 

گر اثبات آن  آورد، اهایی برای ایشان پدید میدادند، دشواری های عامیانه که برخی از ُغالت به باور »عصمت پیشوا« می تعمیم 

اندرکار حکومت کردن بر مردم است کاری ساده نبود. این مشکل  عصمت برای درگذشتگان آسان باشد، برای انسانی که دست 

عی مانند اسماعیلیان 
َ

عش
َ

 شده بود، ولی برای ُغالت ُمش
ّ

برای دوازده امامیان معتقد به غیبت امام از آغاز سدۀ چهارم هجری حل

 گردید.  موجب ضعف ایدئولوژیک ایشان در برابر رقیب می حل ناشده مانده بود و 

عی که چشمان برادران و پدر خود را کور کرد، چگونه می 
َ

عش
َ

 خود را برای مردم اثبات کند؟    1توانست عصمت فرمانروای ُمش

عیان دیده شودبرای آگاهی بیشتر از جنایت 
َ

عش
َ

کی از  بدین شکل به اسباب شکست ی  و  های این معصومان، تاریخ ُمش

 بریم.  رقیبان بزرگ صفویان که جنوب و باختر ایران و جنوب عراق را در دست داشتند پی می 

رقیب دیگر صفویان، زیدیان شمال بودند. هر چند رفض خالفت در میان ایشان، بیش از صفویان پیشینه داشت؛ لیکن  

ب نرمش و ُسنی  از امام ُسنی خطر آن داشت که زیدیان  تا حّد تقلید  ا خلیفگان عثمانی همان راه روند که با عباسیان  زدگی 

  2ق( به مذهب دوازده امامی در آمدند940 -  911داشتند. خاندان کارکیا خود بدین خطر پی برده بود و از احمد اول )پادشاه  

 
عی نخستین تن از این خاندان بود که دوازده امامی و عصمت را منحصر به همان   1

َ
عش

َ
شاید برای گریز از همین مشکالت بود که عبدالمطلب ُمش

 (.357، سدۀ یازدهم، برگۀ طبقات أعالم الشیعةچهارده معصوم دانست )
 .32، آقابزرگ تهرانی، سدۀ یازدهم هجری، برگۀ طبقات أعالم الشیعة 2
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ز آن تاریخ بود  تر از زیدیان داشت و هم امامی حاضر که مزاحم شاه و دولت وقت باشد، در میانشان نبود و اکه هم رفض کامل  ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 که خاندان کارکیا در گردانیدن مردم شمال به دوازده امامی کوشش بسیار کردند.  

احمد نگاشته و از مالسلیمان شفاعت  ای که میرجلیل قاری به خان نامههایش در پاسخ شفاعت احمد دوم در یکی از نامه

با  وانده و می سیرت و ملعون« خ نموده بود، مالسلیمان و مالمحمود را »زیدیان سگ  گوید: اگر اینان تظاهر و تجاوز نکنند، 

ق( پادشاه تیموری هرات را که مانند کارکیا شیعی شده بودند، به گواه  911مذهبشان کاری نداریم و این شعر حسن بایقرا )د:  

 آورده است که: 

 هیچ نگوییم ز خیر و زشر!    ما به محبان علی و عمــر  

 1حشر محبان عمر با عمر!    حشر محبان علی با علی  

 .2احمد نگاشته است ق به نام خان 1000را به تاریخ سال  زبدة الحقایق نامه میرقاری باشد که شاید نویسندۀ این شفاعت 

گری  کردن تشیع برجای زیدی بینیم کارکیاها نیز مانند صفویان به برتری مذهب تشیع پی برده به جانشینچنان که می 

های شاه تهماسب و شاه عباس بر این خاندان جز بیم از نفوذ معنوی خاندان کارکیا که در سدۀ  بنابراین، یورشپرداخته بودند؛  

ها بیت شعر، پیش از صفویان برای تشیع  ها مجلد کتاب و هزار ها مؤلف و شاعر، دههـ به دست آورده بودند، دلیلی ندارد. ده 9

 بودند و صفویان از این بیم داشتند.  در سایۀ خاندان کارکیا نگاشته و سروده شده  

های محلی ایران بدین نتیجه رسیده بودند که خالفت عثمانی  هـ اکثریت حکومت 10بنابر آن چه گذشت، در آغاز سدۀ  

خطر نابودی ِخردگرایی و بازگشت جامعه به دوران جمود علمی و خفقان مذهبی ُسنیان عباسی را در بردارد و باقیماندۀ آثار  

 کند.  رانی را که از چنگ عرب و مغول رهایی یافته بود را نیز به نابودی تهدید می ملیت ای

 
 . 109 – 107. عبدالحسین نوایی، برگۀ شاه تهماسب صفوی مجموعۀ اسنادنک:  1
 . 25 – 24، برگۀ12، جذریعه 2
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برای نجات ِخردگرایی و پیشبرد آن، راهی جز ایستادگی در برابر عثمانیان نیست و این نیز تنها در پرتو مذهب تشیع دوازده  ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

العنان اسماعیلیان و ُغالت را  یگر امام مطلقامامی تواند بود که از طرفی رافض خالفت و قدرت خارجیان است و از سوی د

 ندارد. 

 م استانبول را گرفتند، برتری خواهی ایشان را به طمع خالفت جهانی انداخت.  1453ق / 857هنگامی که عثمانیان در  

ان عباسی  الله« یافتند که مدعی بود؛ یا وادار شد که ادعا نماید نوادۀ خلفگایشان مردی را در مصر به نام »المتوکل علی 

است. او را به استانبول برده حق خالفت را از وی خریداری کردند و »هالل« را که تا آن روز نشان مسیحیان روم بود بر پرچم  

 خالفت نوخرید زدند.  

اروپا رسید به دروازه   ق936سپاه این خلیفه از سوی باختر در سال   و چون در آن جا با مقاومت    1های شهر وین در دل 

 برخوردند، روی به خاور نهادند.  

مرز آذربایجان شد که در دست صفویان ق بگرفت و هم 923النهرین را تا سال  سلطان سلیم اول همۀ آسیای صغیر و بین 

 بود.  

ن گنوسیسم  دادرفض خالفت عرب، همان راهی را که غزالی برای آشتیصفویان تا آن روز مذهب اسالم گنوسیستی بی 

 داشتند.  اسالمی و تسنن عرب ساخته بود، گرامی می 

( برای ایرانیان خطری  857  -  656های  این مذاهب، پس از انقراض خالفت عرب و پیش از تأسیس خالفت عثمانی )سال 

رانیان بدان  پس بسیاری از ای  ، داشت، چون خالفتی در میان نبود تا خطر چیرگی آن بر ایران در میان باشدبزرگ در بر نمی 

تنها   این،  از  پس  که  کردند  احساس  صفویان  آذربایجان،  مرز  به  عثمانی  ترک  سپاه  رسیدن  از  پس  لیکن  بودند؛  گرویده 

 باگنوسیسم بودن رفض، در برابر نیروی خالفت نوپای عثمانی مقاومت نتوان کرد.  

 
 . 443، تاریخ الدول االسالمیة 1
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های ایرانی چون، مرعشیان  که به تقلید دیگر خاندان واگرفتند؛ بل  1ایشان برای جبران این کمبود، نه تنها رفض را از ایرانیان  ق( 999 –  760ن )خاندان کارکيا در گيال

  صفوة الصفاء و با دستبرد در کتاب    و کارکیا، نسب صفوی را که مخلوطی از ترک و ُکرد بود به خاندان پیامبر)ص( رسانیدند 

جلو یورش عثمانیان را    دادن آن، نسب نوین سیدی خود را تثبیت کردند و بدین شیوه با حمایت ایرانیان و تغییر  2بزاز تألیف ابن 

 گرفتند که خود موضوعی دیگر و بحثی دیگر است.  

  

 
نیانی وام گرفتند که دو سده پیش از صفویان گنبد و بارگاهی به یاد بود فیروز ابولؤلؤ، کشندۀ عمر، در فین کاشان ساخته صفویان رفض را از ایرا  1

 (.34و بنای یاد بود برای »زرافه« براندازندۀ متوکل عباسی در شفت گیالن ساخته بودند )طبقات، سدۀ یازدهم، 
 . 324، ش  15، جذریعه 2
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 نامه کتاب  ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 نمایۀ کتاب و مقاله 
، چارلز آمبور استوری، ترجمه به روسی: یوری. آ.برگل، ترجمه به فارسی: یحیی ادبّیات فارسی بر مبنای تألیف استوری 

 خ. 1362العات و تحقیقات فرهنگی، پور و دیگران، تحریر احمد منزوی، تهران: مؤّسسۀ مطآرین 

القواعد المقاصد من حکمة عین  العین،  ایضاح  از عالمۀ حلی جمال شرح حکمة  قزوینی، شرح  کاتبی  الدین  ، دبیران 

 خ. 1337خ(، تهران، 1389 –  1302نگاری علینقی منزوی ) ق(، تصحیح و مقدمه726  -  648ابومنصور حسن فرزند یوسف ) 

، احمد سعید سلیمان، چاپ ترکیه؛ دیگر: انتشارات  های حاکم بر قلمرو اسالم ها و سلسله دولت ،  تاریخ الدولة االسالمیة

 رایزن.  

 ( بارتولد  والدیمیروویچ  واسیلی  بارتولد،  ) Vasily Vladimirovich Bartoldتاریخ  بارتلد،  ویلهلم  به  معروف   )1۸۶9  -  

1930 .) 

 ق( 940ق( با همکاری قلمی احمدخان اول )د:  922الدین پسر حسین )تألیف: ، علی پسر شمس تاریخ خانی

ق(، تصحیح و  760ق( + اولیاءالله آملی )تألیف 613اسفندیار، بهاءالدین محمد فرزند حسن )تألیف ، ابن تاریخ طبرستان

 خ. 1320نگاری عباس اقبال، دو جلد، تهران، مقدمه

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

 خ. 1378، احمد کسروی، انتشارات فردوس، تهران، تاریخ ُمَشعَشعیان

گیالن گیالنی)ز:  تاریخ  فومنی  مالعبدالفتاح  آکادمی  1038،  چاپخانۀ  اهری،  مالمحمدجعفر  و  برنهارد  تصحیح  ق(، 

 خ. 1349ایران، تهران،   ق؛ دیگر: تصحیح منوچهر ستوده، بنیاد فرهنگ1274سلطنتی پترزبورگ، 

الشعراء   تذکرۀ  نصرآبادی،  ریاض  ناجی  محسن  تعلیقات  و  تصحیح  مقدمه،  محمدعلی،  فرزند  علیقلی  داغستانی  والۀ   ،

 خ. 1384اساطیر، تهران، 
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سامی،  تذکرۀ سامی ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن ) تهران،  ، سام تحفۀ  ارمغان،  وحید دستگردی، مطبعه  تصحیح  احمد  1314میرزا صفوی،  دیگر:  ؛ 

 خ. 1389انتشارات سامی، تهران، مدقق یزدی، 

تهماسب ) تذکرۀ شاه  یکم  تهماسب  شاه   ،919  –  984  / میرزا  1576  –  1514ق  سلطان محمد  ابوالفتح  به دستور  م(، 

برلین   بهادرخان،  الحسینی  الموسوی  /  1330ق؛ کلکته  1212الصفوی  برلین  1924ق  /  1303؛ تصحیح عبدالشکور،  خ 

1924 . 

نصنصرآبادی  تذکرۀ  محمدطاهر  یزد،  ،  یزدی،  مدقق  احمد  چاپ  تعلیقات  1378رآبادی،  و  تصحیح  مقدمه،  دیگر:  خ؛ 

 خ. 1378محسن ناجی نصرآبادی، اساطیر، تهران، 

األفکار  نتائج  قدرت تذکره  محمد   ، ( گوپاموی  خان  یوسف 1281  -   1199الله  تصحیح  دیگر:  هند؛  سنگی،  چاپ  ق(، 

 خ.  1387باباپور، مجمع ذخائر اسالمی، قم، بیگ 

 ق. 1341، چ تاریخ انجمنی مجموعه سیتورک 

 (.ه 11الدین الهیجانی کارکیا پسر یحیا )سدۀ  ، حسام توضیحات 

باشی، تصحیح احمد اغیر آغچه؛ الله منجم م، عبدالله فرزند لطف1481  -  1299های  ، تاریخ عثمانی سال جامع الدول 

 م 1672 -  1299ق /  1083  -  698تاریخ الدولة العثمانیة  

 ق( 971دین حسین رضوی لنگرودی )تألیف: ال، رفیع حبوه

شناسی،  ، جلد دوم، مجموعه مقاالت گیالن نامهگیالن منزوی،    نقیعلی ق(، دکتر  999  –   760)   خاندان کارکیا در گیالن 

 . 425 –  514خ، برگۀ 1369به کوشش م. پ، جکتاجی، رشت، انتشارات طاعتی،  

 خ. 1378تربیت، انتشارات زبع و نشر، تهران،  مجد، محمدعلی، غالمرضا طباطباییدانشمندان آذربایجان

موسوی حسن  ابوتراب  ضیاءالدین  فرزند  حسین  المساواة،  و  التفضیل  عن  المناواة  )د: دفع  حسینی  کرکی  مجتهد   ،

 IR10-36539.، شمارۀ مدرک کتابخانه مجلس 1/ 3988ق(، نسخۀ خطی، شماره بازیابی  1001

 ، دکتر احمد سعید سلیمان، انتشارات رایزن.  اسالم های حاکم بر قلمرو ها و سلسلهدولت
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التحیه المبارکه، آقابزرگ تهرانی، مطبعه الغری، نجف، عراق،    –، الجزء الثالث، البائیه الحمیریه  الذریعة إلی تصانیف الشیعة ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 م. 1938ق / 1357خ / 1317

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

 م. 1959ق / 1378القضاء، نجف، عراق،  

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

 م. 1950ق /  1369خ / 1329تهران،  

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

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

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

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

 م. 1962ق / 13806خ / 1340هران،  ت

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

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

قابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی،  الزائریه، آ  - عشر، رساله آب حیات ، الجزء الحادي الذریعة إلی تصانیف الشیعة

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

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

 م. 1965ق /  1384خ / 1343تهران،  
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الجزء  الذریعة إلی تصانیف الشیعة ق( 999 –  760ارکيا در گيالن )خاندان ک آقابزرگ تهرانی، به کوشش علینقی منزوی، چاپخانه    –الرابع و العشرون، نائیه  ،  نیه، 

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

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

 م. 1941ق / 1360خ / 1320مجلس، تهران،  

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

 م؛ 1961ق / 1381عراق، 

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

 خ. 1358، مشهد، آستان قدس

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

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

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

 م. 1966ق / 1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

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

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

الشیعة تصانیف  إلی  آ الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  االول  القسم  کوشش    –ئینه  ،  به  تهرانی،  آقابزرگ  دیهیم،  دیوان 

 م. 1955ق /  1374خ / 1333علینقی منزوی، مجلس شورا، تهران، 

دیوان مینوی همدانی، آقابزرگ تهرانی،    – ، القسم الثالث من الجزء التاسع، دیوان عبدالصمد  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1964ق /  1383خ /  1342به کوشش علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

دیوان عبدالصمد، آقابزرگ تهرانی، به کوشش    –، القسم الثاني من الجزء التاسع، دیوان ذاتی  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1959ق / 1378خ / 1338علینقی منزوی، چاپخانه دولتی، تهران،  
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الشیعة ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن ) تصانیف  إلی  نائب  الذریعة  دیوان  التاسع،  الجزء  من  الرابع  القسم  کوشش  دیوا  –،  به  تهرانی،  آقابزرگ  یونس،  ن 

 م. 1967ق /  1386خ / 1345علینقی منزوی، دانشگاه تهران، 

الحادیة  المائة  علماء  في  النضرة  الّشیَعة،  عشرةالروضة  ْعالِم 
َ
ا ) َطَبقاُت  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  خ(، 

 . خ1372خ(، دانشگاه تهران، 1389 –  1302نگاری علینقی منزوی ) مقدمه

، نسخۀ عکسی کتابخانۀ مرکزی  ۸4، گ  1۶۷29ء، علیقلی واله داغستانی، نسخۀ خطی موزه بریتانیا، ش  ریاض الشعرا

 . 13۷2دانشگاه تهران، ش 

 ( افندی  الُفضالء میرزا عبدالله  ِحیاُض  و  الُعلماء  تهرانی،  1130- 10۶۶ِریاُض  اقابزرگ  نسخۀ خطی کتابخانۀ شیخ  ق(، 

 نجف. 

ق(، ذکاوتی  1130  -   10۶۶عبدالله فرزند عیسی فرزند محمدصالح اصفهانی جیرانی ) یاُض الُفضالء،  ِریاُض الُعلماء و ِح 

 خ. 1363قراگوزلو، نشر دانش، تهران،  

خ(، به کوشش غالمحسین  1389  –  1302نقی منزوی ) هایی در تاریخ و اندیشۀ ایرانیان، علی؛ مقالههاها و اندیشه ریشه 

 خ. 139۷مهرویستا، افشار، انتشارات صدری 

 ق( 1000ای »کوکبی« )تألیف:  ، میرقاری گوکه زبدة الحقایق 

، عبدالحسین نوایی، انتشارات  های تفضیلی شاه طهماسب صفوی، مجموعه اسناد و مکاتبات تاریخی همراه با یادداشت 

 خ. 1368ارغوان، تهران، 

 (.ه 11الدین الهیجانی کارکیا پسر یحیا )سدۀ ، حسام شرح قصیدۀ ناصرخسرو

 ق(. 967، تألیف احمد متوج بحرینی، شارح عبدالحسین قاری )تألیف:  شرح ناسخ و منسوخ قرآن

 ق(، نسخۀ آن در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران. 1016ای »کوکبی« )تألیف:  ، میرقاری گوکه شرح نصاب

السنیة في مناقب الصفویة،  صفوة الصفاء  المواهب  ابن أسس  تألیف  توکلی فرزند اسماعیل فرزند  بزاز اردبیلی دروی،  ش 

 خ. 1376ق(، انتشارات زریاب، تهران، 759حاجی محمد )د:  
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الّشیَعة ق( 999 –  760گيالن ) خاندان کارکيا در ْعالِم 
َ
ا الحادیة ،  َطَبقاُت  المائة  علماء  في  النضرة  ) عشرةالروضة  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  خ(، 

 خ. 1372خ(، دانشگاه تهران، 1389 –  1302نگاری علینقی منزوی ) مقدمه

الّشیَعة ْعالِم 
َ
ا الثامنة،  َطَبقاُت  المائة  أعیان  في  الراهنة  علی حقائق  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  شیخ  منزوی،  ،  نقی 

 م. 1975دارالکتب العربي، بیروت، لبنان 

شاهنشاهی   خ(،  1327آرا )ک: آرا، حسینعلی رزم فرهنگ جغرافیایی ایران، فرهنگ رزم  ارتش  ستاد  جغرافیایی  دایره 

 خ.  1332تا  132۸تهران، ایران، 

 م.  1959خ /  1337خ(، دانشگاه تهران،  1389  –  1302، علینقی منزوی ) های عربی به فارسینامهفرهنگ 

 م. 1962خ / 1340پژوه، دانشگاه تهران، ، علینقی منزوی، محمدتقی دانش فهرست کتابخانه مسجد سپهساالر

 خ.  1344پژوه. )مجموعۀ امام جمعه(، تهران،  ی دانش ، محمدتقهای خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیاتفهرست نسخه 

اصغر حکمت(، تهران،  پژوه، ).مجموعۀ وقفی علی ، محمدتقی دانش های خطی کتابخانۀ دانشکدۀ ادبیاتفهرست نسخه 

 ص. ادبیات و حکمت. 2+  104خ،  1341

خ، از ص  1340پژوه، تهران،  دانش، جلد دوازدهم، محمدتقی  های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست نسخه 

 . 3008تا  2505

 خ. 1331پژوه، تهران،  های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، جلد دوم، محمدتقی دانش فهرست نسخه 

خ، از ص  1340پژوه، تهران،  ، جلد سیزدهم، محمدتقی دانشهای خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانفهرست نسخه

 . 3512تا  3009

،  17و    16های مجلد  ها و عکس ، جلد هیجدهم، فهرست نام های خطی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهرانخه فهرست نس

 خ. 1364پژوه، تهران،  محمدتقی دانش 

نسخه  وزیری فهرست  کتابخانه  خطی  به    های  وابسته  سوم،  یزد  جلد  شیروانی،  محمد  رضوی،  قدس  آستان  کتابخانه 

 خ. 1353
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نسخه ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن ) و فهرست  کتابخانه  خطی  به    زیریهای  وابسته  پنجم،  یزد  جلد  شیروانی،  محمد  رضوی،  قدس  آستان  کتابخانه 

 خ. 1358

کتابخانه آستان قدس رضوی، محمد شیروانی، جلد چهارم، ص  یزد وابسته به    های خطی کتابخانه وزیری فهرست نسخه

 خ. 1355شاهنشاهی/  2535، 1395

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

 م 1965ق / 1385الصاد، بیروت، 

 ق(. 870معروف، محمد پسر عبدالخالق پسر معروف )تألیف: ، ابن کنز اللغة، کنز اللغات 

خ،  1369شناسی، به کوشش م. پ، جکتاجی، رشت، انتشارات طاعتی،  ، جلد دوم، مجموعه مقاالت گیالن نامهگیالن

 منزوی.  نقیعلی ق(، دکتر 999  – 760)  خاندان کارکیا در گیالن، 425 -  514گۀ بر 

 خ(، تهران.  1334اکبر دهخدا )د: لغتنامه دهخدا، علی 

العشاق کمال مجالس  )تألیف:  ،  گازرگاهی  حسین  طباطبایی908الدین  غالمرضا  تصحیح  زرین،  ق(،  انتشارات  مجد، 

 خ. 1376تهران،  

های اسالمی آستان قدس ق(، تصحیح گروهی از بنیاد پژوهش 1019  -   965قاضی نورالله شوشتری )   مجالس المؤمنین

 خ. 1377رضوی، احمد عبدمنافی، انتشارات اسالمیه، 

النفایس نظام مجالس  )تألیف:  ،  نوایی  امیرعلیشیر  علی 896الدین  تهران،  ق(،  منوچهری،  انتشارات  حکمت،  اصغر 

 خ. 1363

 شمارۀ اول سال سیزدهم. ،  مجلۀ دانشکدۀ ادبیات 

 پور، تبریز.  م(، به کوشش عبدالرسول خیام 1610  – 1533ق / 1019 –  940، صادقی کتابدار ) مجمع الخواص

 (.ه 11الدین الهیجانی کارکیا پسر یحیا )سدۀ ، حسام مراحل النفوس

 (.ه11الدین الهیجانی کارکیا پسر یحیا )سدۀ ، حسام مسالک



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

26 

ق(، نسخۀ اصل نزد جواد نجومی در  955نظر پسر حسن شکوری نقیب )تألیف: گیالنی، شاه  ، مثنوی، نظرمشرق االنوار ق( 999 –  760خاندان کارکيا در گيالن )

 کرمانشاه. 

العشاق گوکهمطالب  میرقاری  )تألیف:  ،  »کوکبی«  و  1002ای  تهران  دانشگاه  یزد،  وزیری  کتابخانۀ  در  آن  نسخۀ  ق(، 

 کتابخانۀ پاریس. 

(، مترجم  1947  -   1866، ادوارد کارل ماکس ریتر فون زامباور ) اإلسالميمعجم األنساب و األسرات الحاکمة في التاریخ  

 زکی محمد حسن، مطبعة جامعة القاهرة. 

ق؛ دیگر: رضا صدر، انتشارات دارالفکر، قم،  1324  –   1296، علیقلی میرزا، اعتضادالسلطنه، چاپ سنگی،  نامۀ دانشوران

 خ. 1338

 جلد.  6خ، 134۸ای، تهران،  خ(، مؤسسه فرهنگی منطقه 1395 –  1304، احمد منزوی ) های خطی فارسینسخه 

 ، نفحات األرض

 ق(. 1001، مجتهد کرکی حسینی )د: النفحات القدسیة،  النفحات الصمدیة في أجوبه المسائل األحمدیة

انبول،  پاشا بغدادی فرزند محمدامین بابانی، وزارت معارف، است ، اسماعیل دیة العارفین أسماء المؤلفین و آثار المصنفینه

1955 . 
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