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 د بحث  درآم

 

 

زایشی با مدهلای خمتلف است،  شیعی قرن سیزدهم، قرن زایش افکار تازه در ایران

تنها با بررسی دقیق متون بکار می رود و  حمصول آن را در تولید مکتب های تازه که 

ادامه سنت اجتهادی قدیم  ی توان شناخت. بخشی از آن حتوالت، درتولید شده م

ذهب  در مسری تاریخ است؛ و در رأس آن حتوالت در در مذهب شیعه در بازتولید م

 با اجیاد انقالبی نوین، راه را برای حتول است که تالش کردوحید هببهانی  این قرن،

، ابداعات و از این جریاهنا د. اما بخشی دیگرکن در درون مذهب شیعه، مهوار

کوشند از  ابتکارات تازه ای دارند و در حکم ایدئولوگ های جدیدی هستند که می

 دین و مذهب، یک بنای تازه ای بسازند. 

گاهی در هند هستند، بیشرت عراق و  ،که در این قرن در ایراناز این دست افرادی 

از به چهره های فرقه سازی شبیه اند که رسالت خود را کشف آراء و افکار جدید 

تا ادعای داشتن دانسته و از اجیاد یک فرقه  و نحله کوچک، دل متون با افزوده هایی 

. معنای این تعبری این نیست که این نحوه نوآوری در حد رونددین نو و تازه پیش می 

 ،اتفاق ؛ ازاست بی سابقه بوده ، بویژه متناسب با فضای سیاسی جامعه،ایدئولوژی

در قرن  حالداریم، اما به هر و نقطویه در قرون قبل هم نمونه هایی مانند حروفیه

پدیده خاصی متناسب با افکاری که در نجف یا صورت آشکار،  بهسیزدهم هجری، 

طهران یا برخی از شهرهای دیگر بوده، و نیز در پی جنگهای ایران و روس که تأثری 
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مهمی روی روح و روان مردم ایران، عالوه بر اقتصادیات و اجتامعایت آهنا، 

مریزا حممد  (،5027داشت، اجیاد شد. شخصیت هایی مانند شیخ امحد احسایی )م 

(، 5022(، سید علی حممد باب )م 5013(، سید کاظم رشتی )م 5070اخباری )م 

(، و از مجله افرادی مانند مهنی مالآقای 5011حاج حممد کریم خان کرمانی )م 

و نیز عاملانی در دربندی از این دست هستند. چندین نفر از خاندان برغانی و نراقی 

د که در ساختن آثار مکتوب با عالئق خاص، نقش نیز در شامر کسانی هستنتربیز 

دارند. شاید این بحث، بیش از این قابل تعقیب باشد، اما هدف رصفا نگارش 

سطوری برای ورود بحث از مالآقا دربندی است، لذا به مهنی مقدار بسنده می 

 کنیم.

برخالف تصوری که در دهه های اخری از مالآقای دربندی در حمافل تبلیغات 

بی ایرانی بوده، و بیش از مهه ناشی از مطالبی است که مریزا حسنی نوری در مذه

لؤلؤ و مرجان و سپس آقای مطهری به نقل از آن، در باره وی آورده اند، این 

است که در ساختن بناهای جدید فکری در قرن  برجسته ایشخص، از چهره های 

ز دریچه امام حسنی )ع( و سیزدهم، توانا بوده و در این زمینه و بیش از مهه، ا

قضاوتی در باره درستی و  معلوم است کهعاشورا، نقش خود را ایفا کرده است. 

بیشرت از حلاظ سطح نفوذ وی در افکار عمومی شیعه، و نادرستی افکار وی نداریم، 

برای تبدیل عاشورا به یک پژوه در قالب یک عامل متفاوت با رسالتی پیامربگونه 

 حث می کنیم. بعظیم و متفاوت 

مرشوط بر آن باید توجه داشت که افکار نوی شیعی پدید آمده در قرن سیزدهم، 

روی چرخه قدیم خود با افکار سنتی می چرخید، می توانست  ،جهان ایرانی که

و اجازه نداد که  باشد. آنچه برابر آن ایستاد، و حتی سیاسی فکری حتولمنشأ یک 

برآمدن ، آن را به مسری دیگری برد، و هبائیه ه بابیهچننی اتفاقی بیفتد، و حتی در بار

جتدد بود که راه را بر نفوذ آن افکار بست و حتی اندیشه ای مانند بابی گری و هبایی 

گری که از مجله مهنی افکار برساخته و با مهان ویژگی های قرن سیزدمهی از نوع 
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به اجبار از شکل د، نگرش های احسایی و مریزا حممد اخباری و سید کاظم رشتی بو

که بسیاری از این افراد  این در حالی است سنتی آن تغیری داده و به سمت جتدد برد. 

ساختند، در برخورد با جتدد دوره اخری قاجاری و آهنا را که  و جریان های فکری

، نداز چرخه تفکر در ایران خارج شدخودشان و آثارشان، سپس دوره پهلوی، 

وان پذیرفت که این افکار از بنی رفته و زمینه زنده شدن، در هرچند هیچ گاه نمی ت

 بخش هایی از عامه مردم را ندارد.

ویژگی بسیاری از افکار جریان ساز در و اما نکته خاص در اینجا این است که 

ی دربندی قرن سیزدهم، به طور خاص، مترکز روی مسأله والیت و در مورد مالآقا

. امهیت دریچه عاشورا و جایگاه رویداد کربال استاز  که موضوع این کتاب است،

این مسأله برای جامعه ایرانی که از اول صفویه روی افکار شیعی آن کار شده و به 

حمور قرار تدریج دایره نفوذ عاشورا و حمرم بیشرت و بیشرت گشته، شناخته شده است. 

انی که طی دو سه و نوشتن در باره آن، در جامعه ایر و عاشورا دادن مسأله والیت

قرن از دیگر بخش های جهان اسالم فاصله گرفته بود، امری طبیعی بود. مهم این 

بود که چهره هایی با ورود در این مباحث، به نگاشتن آثاری دست بیازند که بتوانند 

فلسفه ای از دل آن بریون آورده و تئوری های تازه ای که هم جذاب و هم با ذوق و 

 طف مذهبی جامعه ، پدید آورند. هم متناسب با عوا

نوشتن رشوح متعدد بر زیارت جامعه و نیز پرداختن تفصیلی به مباحث عاشورا 

با رویکردهای جدید به عنوان ارسار و جز آن، در این دوره به فراوانی دیده می 

آمده در تربیز قرن  گر، در باره افکار غلو آمیز پدیدشود. پیش از این، در مقاله ای دی

دهم، بخش هایی از این جریان فکری را نشان داده ام و این گفتار، رصفا در باره سیز

 مالآقای دربندی خواهد بود.

 رسول جعفریان

9/97/9318
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 بنگرید:است. )5012 یا5011 و متوفای 5021متولد به سال   ا دربندیقمالآ

یبا منابع رشح حال، این دو سال را احتامل داده اند، در تقر (.0/053رحیانه االدب: 

بسیار با ارزش تاریخ دقیق درگذشت وی  در یک یادداشت پشت نسخه ایالی که 

(. 1/0333بنگرید: مکارم االثار: ) 5011شهر رجب  02عه روز مجچننی است: 

 فکر می کنم، باید این تاریخ را پذیرفت.

و (؛ 10)سعادات نارصی، ص « ای دربندیخادم العلوم آق»خودش را  مالآقا

این احقر خادم العلوم، آقا بن عابد بن رمضان بن الزاهد الشریوانی  »دقیق تر 

  نیز هست. «فاضل دربندی»به مشهور می خواند. در منابع به « الدربندی

از  که معارصش بوده، او را[ 35]مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی، ص  گوبینو

نه دربند ]منسوب به مهان دربند رشوان در قفقاز  ،یلبه ای دربندط ، وطایفه لزگی

تصور کرده است[ دانسته است.  0/522هتران آن گونه که نویسنده فهرس الرتاث: 

به مالآقا، و این که اشارتی  بادربند یا مهان باب االبواب او به در باره انتساب 

نگرید: راهنامی دانشوران: ب)شریوان نوشته، نه رشوان که البته این درست است، 

 . («5712برقعی، قم، » 5/035

 از زندگی شخصی او، نام پدر یا مادرش، و حتی فرزندانش چیزی نمی دانیم.

در گزارشی که در ادامه در باره وقایع محله نجیب پاشا به کربال آمده، او از پدر و 
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دهد، پدرش در این مهرسش که به عتبه عباسیه پناه برده اند، یاد کرده که نشان می 

( مالحممد تقی 5/202در جایی از کتاب اکسری العبادات ) شهر، با او بوده است.

 0/0127در منبعی )مفاخر آذرباجیان: ایروانی را پدر مهرسش معرفی می کند. 

پاورقی( از فائق دربندی به عنوان یکی از نوادگانش یاد شده که مرتجم برگزیده 

یاد « مرحومه اشصاحله زوجه »ش هم در جایی از تفسری نمونه بوده است. خود

 (.32کرده است )سعادات نارصی، ص 

در کارنامه او، رشکت در جنگهای ایران و روس هم آمده و گفته شده است که 

ق مهراه سید حممد جماهد که برای جنگ به ایران آمده بود، بازگشت و 5020در سال 

]مقدمه  فون شد، به عراق رفته است.مهراه جنازه وی که به کربال برده شده و مد

املنتقی النفیس من درر القوامیس، حممدرضا جاللی، چاپ شده در: جمله تراثنا، »

کربالء فی حارضها و »به نقل از «  511ق( شامره سوم، ص 5255سال ششم، )

 .«[ماضیها، خطی، بدون ذکر صفحه

حتصیل را رشوع ها و در کنار برغانی  ،مالآقا دربندی در قزویننوشته اند که 

 ءجز در آنجاکربال رفت، مدتی در نجف بود و باز به کربال برگشت و  به کرد، سپس

زمانی که بحران های ویژه ای در کربال به دلیل حضور . بنام شدعاملان و فاضالن 

و محله ای که  با او درگری شدن شیخیهو پس از یان شیخیه و مسائل دیگر پدید آمدجر

در طهران سپری  ، بلکه باقی عمر را، راهی ایران شد و مدتی رابه او صورت گرفت

در هتران عاملی حمرتم بود، با دربار و شخص شاه هم رفت و آمد داشت و کرد. 

را  5011تا  5011وی باید بنی ساهلای چندین کتاب خود را در این شهر نوشت. 

هرهای دیگر هرچند ممکن است در این فاصله، به ش در طهران سپری کرده باشد.

می گوید که آن را در پرتو عنایت امام  ،وی در خامته خزائن االصول هم رفته باشد.

بربکات صاحب هذه القبة الرشیفة رحیانة رسول »نگاشته  ـ علیه السالمـ حسنی 

یاد می کند. این نشان می دهد، پس از آمدن به هتران  5023، و سال تألیف را «اهلل

 زمانی را در کربال سپری کرده است.، بار دیگر 5011در سال 



 57 دیرشح احوال مال آقای دربن

 

 عکس برجای مانده از مالآقا دربندی در سازمان اسناد ملی

 

شیخ حممد صالح حتصیالت آغازین او در قزوین، در کنار خاندان برغانی ها، بویژه 

 سپری شد. کربالبوده است. اما حتصیالت عالیه او در ( 5035برغانی حائری )م 
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حممد رشیف بن حسن علی مازندرانی شیخ ) یف العلامءرشدر حمرض را علم اصول 

)مع  حتصیل کرده است.شیخ علی کاشف الغطاء فقه را نزد  و  ق(5021م حائری: 

، تنقیح املقال، «ق5202بریوت، دارالثقلنی، » 5/223علامء النجف االرشف، 

که  او در جایی، با ستایش از وحید هببهانی و این (00مقدمه جلد اول، پاورقی، ص 

مهه شاگردان او به مرتبه اجتهاد رسیدند، افتخار می کند که خودش از طریق 

سید علی حائری »شاگردی رشیف العلامء که شاگرد صاحب ریاض یا به قول او 

ـ  خواهر زاده و داماد آغا باقر هببهانی ـ بوده، « هببهانی صاحب الریاض فی الفقه

 (. 5/531ادات: علمش به وحید هببهانی می رسد )اکسری العب

این دوره، عرص ظهور چهره های برجسته ای در عتبات است که برجسته ترین 

آهنا، صاحب جواهر و شیخ انصاری است. فاضل دربندی هم که مهدرس شیخ 

بود، تالش داشت تا در زمره فاضالن برجسته در عرصه فقه و اصول درآید و بر 

صول را نگاشت. علی القاعده او مهنی اساس دو کتاب خزائن االحکام و خزائن اال

روال خوب خوانده باشد. خواهیم دید که بر مهنی باید دیگر دروس حوزوی را هم 

[ او را در 3/722رشح حال نویسانش مانند آقابزرگ، و سید حمسن امنی ]اعیان: 

مانند سعید العلامء مازندرانی، سید شفیع جاپلقی و ردیف عاملان بزرگ این دوره 

و حتی صاحب [ 0/120، الفوائد الرضویه، 133]الکرام الربره، ص  انصاریشیخ 

 .دانسته اندجواهر 

اینها کلیاتی است که در باره وی می توان گفت؛ و اما در منابع معارص وی و نیز 

منابعی که اندکی پس از او نوشته شده، اطالعات با ارزشی آمده است که عینا و با 

ابتدا نوشته گوبینو را که معارص اوست، و  رشح برخی از نکات مرور می کنیم.

رشحی مفصل در باره وی آورده مرور می کنیم و سپس به دیگر مآخذ خواهیم 

 پرداخت.
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 بندی در تهراندرگوبینو و آگاهی های تازه از زندگی مالآقا 

ـ  5111)ساهلای  زمانی که در هتران بوده (5110ـ  5152آرتو دو گوبینو )

گزارشی در باره شامری از علامی وقت هتران از مجله ( ق5032ـ  5035/  5111

به او کرده، معلوم می شود گوبینو بدست داده است. از توجهی که در بندی  مالآقا 

ضمن بر شمردن علامی وقت  ،شهرتی داشته و گوبینومالآقا در هتران که آن وقت، 

 است. یاد کردهاز او هم هتران 

و نکات جالبی را  انگیزی وصف می کند شخصیت او را به طرز شگفت گوبینو

 : در باره شخص او، روش فکری و نیز مناسباتش با دربار بیان می کند

ت و متهوری را تربیت کرده راهلی با حرامکتب نجف اخریا نمونه ای از حکامی 

و به جامعه شیعه معرفی نموده است. این نمونه معروف یک زندگانی پر اضطراب 

 برده و می برد و طرز صحبت و تعلیامتش آن طور که باید با و پرحادثه ای را برس

. این جمتهد جدلی پرشور موسوم سلیقه و مذاق عمومی تناسب و توافقی ندارد

است به مال آقای دربندی ]در اصل: ازمریی![ و اصال از طایفه لزگی و در شهر 

با این   ،ه استاز شهرهای ساحلی در بحر خزر می باشد، تولد یافت ، کهدربند قفقاز

که حتصیل کرده و به درجه اجتهاد رسیده، خصایص نژادی خود را از دست نداده و 

ری است. با قمه ای که به پهلو بسته به حوزه رفتارش مانند یک مرد جنگجوی متهو  

درس وارد می شود، و به منرب صعود می کند. از ابروهای چنی خورده و قیافه 

است. معهذا طالب زیادی در مدرس او  عبوسش خشونت و بدخویی آشکار

حارض می شوند، زیرا که معلومات عمقی خوبی دارد و بسی مایل است که در 

نند، اگر کسی با او خمالفتی . به طوری که نقل می کدمسائل دقیق و مشکل بحث نامی

و مستمعنی هم مطابق میلش دقیقا به مواعظ او گوش دهند، به ترشیح افکار  نکند

دازد، و فصاحت بیانی نشان می دهد، و مطالب سودمند و قابل قبولی خود می پر

لو آن که جزئی باشد، بالفاصله اگر ایرادی به او وارد آورند، و ذکر می کند، اما

م می خورد، و اگر یکی از مستعمنی به بیانات او گوش ه تعادل قوای فکریش به



 52 مالآقای دربندی و مقتل نگاری

که اگر دریابد که شاگردان ندهد، نسبت به او خشمگنی می گردد، و بدتر از مهه آن 

بیانات او را نمی فهمند، هیجانی در وجودش تولید می شود، و با نگاهی آلوده با 

غضب به شاگردان می نگرد، و در ضمن کلامت خشن و وهن آمیزی هم نسبت به 

آهنا بکار می برد، و بسا شده است که در حال خشم و غضب به رسعت از منرب پاینی 

ز غالف کشیده، و به گله ی خود یعنی طالب بشدت محله ور می می آید و قمه را ا

شود، و آشوبی بر پا می کند، به طوری که مستمعنی فریاد کنان از حوزه درس فرار 

اختیار می کنند. خمصوصا در موقع مباحثات و مشاجراتی که بر خالف اصول 

مواقع مذهب باشد، بشدت حتریک می شود، و دست به اسلحه می برد. در مهنی 

ب، حرارت شدیدی در وجود او تولید می شود، و چون  است که به واسطه تعص 

دالئل و براهینش در مستمعنی بی اثر می ماند، در خشم و غضب فرو می رود، و 

دلیل قانع کننده ای هبرت از شمشری نمی آورد؛ و بسا اتفاق افتاده است که در این 

ند خود مواجه می گردد، و در حالی زورمندی مامباحثات و مشاجرات با حریفان 

که صورتش شکافته و خون از آن جاری است، از حوزه درس خارج می شود. این 

زگی نکرده، و درس خونرسدی ل  ]از طایفه[ حوادث ابدًا تأثریی در احوال این جمتهد 

تا  5035و مالیمت به او نداده است. مالآقا چندی قبل به هتران آمد، ]گوبینو بنی 

اعیان و ارشاف برای در ایران بوده است[ و نظر به شهرتی که داشت ق  5032

میهامنداری او به کشمکش پرداختند. هر یک می خواست او را به منزل خود بربد، 

 رسانجام معری املاملک، خزانه دار کل، بر سایرین فایق آمده و او را به منزل خود برد. 

ک و عالئق او به مجع آوری گل و گوبینو رشحی از وضع مالی و خانه ها و امال

آورده و سپس در باره اقامت مالآقای دربندی در منزل او چننی ادامه  ،وسائل دیگر

 می دهد: 

باری اولنی روزی که مالآقای دربندی در منزل او اقامت کرد، از سیامیش 

استنباط می شد که با آن خشونت اخالقی عادی نمی تواند مدت زیادی در این منزل 

ند. به هر حال، به حم  ورود او در یک عامرت باشکوه سه طبقه ای منزل دادند، بام
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و وسایل اسرتاحتش را از هر حیث فراهم ساختند و به امر صاحب خانه، 

پیشخدمت های خوش صورت برای او چای آوردند. مالآقا نظرش به سامور و 

امن واقعی باید از این نوع لوازم آن که مهه از نقره ساخته شده بودند افتاد، البته مسل

الت دوری کند... بنابر این مالی دربندی با خشونت به معری املاملک اعرتاض  جتم 

کرد که، این سامور و لوازم چای را چرا از نقره فراهم کرده ای؟ معری املاملک با 

حالت انفعالی پاسخ داد که این لوازم از نقره خالص ساخته نشده، بلکه آب نقره به 

داده اند. مال ابروها را در هم کشید، و به طرف غالم بچه های خوشگل و  آهنا

خوش لباس نظری انداخت، و گفت: آیا اینها را هم آب نقره داده اند؟ البته با یک 

چننی مقدمه ای معلوم بود که ممکن نیست سازش طوالنی در میان میزبان و مهامن 

را به قصد خروج از منزل برداشته و برقرار بامند، و در فاصله کمی مال عصای خود 

گفت که این خانه شایسته اقامت من نیست.... از آنجا رفت. بعد معلوم شد که در 

جنب مسجد شاه در خانه فقریانه ای منزل گرفته است. سخن چینان و عیب جویان 

که با مرست خاطر ناظر این مقدمات بودند، انتظار پیش آمد دیگری را هم داشتند 

ت صورت عمل به خود گرفت. طولی نکشید که مالآقای دربندی، در که عاقب

مسجد به منرب رفت و در ضمن مواعظ عملیات دولت حارض را مورد مالمت قرار 

داد، و به اعامل ارشاف و اعیان و درباریان محله ور گردید و گفت که اسالم در این 

ورهای اساسی آن پایتخت ایران وجود ندارد و اگر هم سابقا وجود داشته، دست

پایامل شده است. روز دیگر وزیر فواید عامه را مورد مالمت قرار داد و گفت که این 

ف کرده است مرد رشوه خوار است و اموال و امالک مردم  را به قهر و غضب ترص 

و چون مستمعنی هم در این باب چیزهایی شنیده و مطالبی می دانستند، در پای منرب 

وز بعد به وزیر داخله محله کرد، و برای اعامل خالف او دالیل او مجع شدند، و سه ر

و براهینی ذکر نمود، و مستمعنی از این محالت وجد و نشاطی پیدا کردند و هر روز 

شامره آهنا افزایش می یافت. طولی نکشید که شاه به وسیله مهان وزرای متهم از 

وزرای خود چندان تنفری  عملیات مالی دربندی آگاه شد، ابتدا از حتقری و اهانت
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نشان نداد. مالی واعظ مهه روزه به منرب می رفت، و در حضور مجعیت کثریی بدون 

ت خاطر  مالحظه از عملیات وزراء و درباریان تنقید می کرد، و مستمعنی هم با مرس 

به سخنان او گوش می دادند تا وقتی که دبری امللک نایب االیاله را هم مورد محالت 

ر داد و گفت، عل ت چیست که او فرزند ندارد. البته برای این است که او شدید قرا

هیچ وقت به اندورن خود نمی رود و در خارج از اندورن خود رسگرمی ها و 

فت شد که این و ملتتعیشاتی برای خود فراهم می نامید. شاه یک دفعه به خود آمد، 

شورشی تولید کند. بنابر این مال به جاهای دور دست انداخته و بیم آن می رود که 

به امام مجعه توصیه کرد که این مال را از رفتن به مسجد و موعظه ممنوع کند، و امام 

مجعه هم با احتیاط و مالحظات زیادی مأموریت خود را انجام داد. مالآقا منرب را 

ترک گفت، ولی مایل هم نبود که گوشه گریی اختیار کند، زیرا که تازه در پای ختت 

شهرت و اعتباری بدست آورده بود. عده زیادی به منزل او می رفتند و مهه میل 

داشتند که از دهان او چیزهایی بشنوند، و قضاوت های او را راجع به دستگاه 

دولتی ببینند، و با عالقه و میل مفرطی برای استامع سخنان شجاعانه او به منزلش 

را که باطنا از دستگاه سلطنتی فهمیده می رفتند و او هم چننی می پنداشت که آنچه 

است نباید پنهان کند. درباریان به شاه فشار آوردند که صالح در این است که مالآقا 

از هتران تبعید شود و با داشتن یک شغل رسمی روحانی از پایتخت به جای دیگری 

مستمری  منتقل گردد. شاه هم او را به کرمانشاه فرستاد، و وجه سالیانه ای به عنوان

برای او معنی کرد و مال هم قبول نمود و عامه چننی تصور کردند که این مالی 

خشن فقط برای بدست آوردن شغل و مواجب در مواعظ خود تندروی می کرد و 

مهنی که به این مأموریت و شغل رسمی تن در داد و عازم کرمانشاه شد، مورد 

لت نفس راحتی کشیدند.  در پایان متسخر و استهزاء عمومی واقع گردید و ارکان دو

و نادری از حکامی اهلی دانست  رزباید اضافه کنم که مالآقا را شاید بتوان نمونه با

که به طور مکشوف و بی باکانه بر ضد هر نوع عقیده ای که بر خالف اصول مذهب 

وفیه نیز خصومتی بروز می داد و به مبارزه می کرد و بی باکانه با ص باشد، قیام و
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افکار شیخیه هم با خشم و غضب می نگریست و عقاید اخباریون را هم باطل می 

دانست، و خالصه آن که جمتهد رسسختی بود و کامال خود را در دایره اسالم شیعه 

]از طایفه[ هم تکرار می کنم که این جمتهد سخت گری یک نفر  زحمدود کرده بود، و با

اخالق خشن نژادی خود را در زمینه های بوده و عادات و ]از طوایف قفقاز[ لزگی 

خمتلف بروز می داد. ]مذاهب و فلسفه آسیایی، کنت دو گوبینو، ترمجه مهایون فره 

، و بنگرید: دین و دولت در دوره قاجار، 32ـ  35ش ، صص 5701وشی، هتران، 

 [011ص 

در این گزارش نکات تازه ای دیده می شود، که می باید در آن ها تأمل کرد. 

خودش در باره محله شیخی ها به او در سال که ستان قمه بستن او از حکایتی دا

را کشته است، از آنان دفاع کرده و یکی  شبا قمه از خود می گوید، آورده و 5011

تأیید می شود. اما مهم ترین نکته از نظر تارخیی، فرستادن او به کرمانشاه و اقامت 

گری که در این باره نکته ای گفته باشد، آگاه این حلظه از منبع دیدر آنجاست که تا 

ممکن است مهان وقت بنی دربارهیای خمالف حضور وی شایع بوده، اما  نیستم.

 عملی نشده است.

( از خاطره ای از 5710قم،  77ص )خیابانی تربیزی نویسنده علامی معارص: 

یز بوده است. منرب دربندی در تربیز یاد کرده که نشان می دهد، زمانی در آن شهر ن

آقای مهدی پور نوشته است که مرحوم دربندی، ده روز در مسجد جامع تربیز در 

منرب رفته و دهها هزار نفر پای منربش بوده اند، به  ،شبستان مشهور به مسجد یا علی

طوری که مسجد ثقة االسالم، خاله اوغلی، آقا مریزا صادق آقا و مدرسه طالبیه پر 

وز هنم اعالم می کند که فردا روضه حرضت ابوالفضل )ع( از مجعیت بوده است. ر

بیامر صعب  03را می خواند، هر کسی مری  صعب العالج دارد بیاورد. روز بعد، 

العالج آورده اند، و کنار هم در گوشه مسجد گذاشتند. مرحوم دربندی از آهنا 

اگر  عیادت کرد، بعد رس منرب رفت و خطاب به حرضت قمر بنی هاشم می گوید:

به اینها عنایت نفرمایید آبروی نوکرتان در خطر است. مهدی پور می نویسد: 

روضه بسیار گریایی خواند و از برکات حرضت ابوالفضل )ع( مهه آهنا با تن سامل »

 (.072از مسجد جامع بریون رفتند. )اجساد جاودان، ص 
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 در منابع دیگر شرح حال مالآقا

یکی از نخستنی ق( 5722)چاپ آثر و االثار در امل (ق5757)م  اعتامد السلطنه

 رشح حاهلا را برای وی نوشته است: 

ت خوند مال آقای جمتهد دربندی: صاحب خزاین و ارسار الشهاده و سعاداآ

و نفاذ امر و انتشار صیت و علو، تالی نارصی و غریها که در شهرت و اعتبار 

دس اهلل رسه گامن حرضت شیخ الکل حجة االسالم حاج شیخ مرتضی انصاری ق

می شد. در حشمت و شکوه و مهابت و دلریی میان ابناء سلسله علمیه امتیازی بنی  

داشت. از فرقه بابیه زمخی بر صورت رشیفش بود. بعد از چندین سال جماورت 

مشاهد مقدسه عراق، به داراخلالفه آمد و مقدم مکرمش به انواع ترشیفات و 

م هر ساله به پای منرب وی ازدحامی ل حمر  عرش او  احرتامات پذیرفته شد. در ایام 

دیو ساران در و در عاشورا خمصوصا از وی عادات  ،عجیب فراهم می گردید

کوفت جوامع مواج از تعزیه داران به صدور می رسید. بی اختیار عاممه بر زمنی می 

ـ و گریبان چاک می زد، و بر رس خاک می رخیت. الغرض در حب اهل البیت 

ب رشیعت مقدسه مقامی منیع. فوت رتبه رفیع داشت، و در تعص   ـ السالم علیهم

وی در سال یک هزار و دویست و هشتاد و شش هجری در داراخلالفه طهران اتفاق 

 (.573، چاپ سنگی، ص 5/513افتاد. )املآثر و االثار: 

دو نکته در باره وی، یکی عادات ویژه او در امر عزاداری امام حسنی و دیگر، 

تعصب وی در اجرای امر به معروف و هنی از منکر،  مطالبی است که در رشح حال 

های دیگر نیز آمده است. افزون بر آن، اعتامد السلطنه تأیید می کند که در 

 «. مقدم مکرمش به انواع ترشیفات و احرتامات پذیرفته شد« »داراخلالفه»

 ،صادق ،و را فقیه مقدسکه اعتامدالسلطنه ا (،ق5720)م  مریزا حممد تنکابنی

نویسنده قصص العلامء  ،(5/050املآثر و االثار: )ساده لوح خوانده  ،سلیم الصدر

( رشحی چند صفحه ای به سبک خودش در باره مالآقا دربندی 550ـ  523)

 نوشته که جزئیات کم مانندی دارد. برخی از مهم ترین نکات او بدین رشح است: 
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مضان دربندی، در  صدف فقاهت و اجتهاد .... از آخوند مالآقا بن عابد بن ر

 االحوال بود. گاهی از و هنایت کج خلق و متغری   ،شاگردان رشیف العلامء است

 .م می گذاشت و می گفت بر فالن مطلب چهل یا پنجاه ایراد دارمبنای تکل   ،اوقات

تو یک ایراد کن که خوب باشد، و مهان  ،مرحوم رشیف العلامء می فرمود که

ه می کرد تا این که رشیف العلامء کافیست... آخوند با استادش رشیف العلامء حماج  

 می کرد، و رشیف العلامء می گفت این را از  می شد. آخوند هم بی اختیار تغری  متغری  

جملس بریون کنید. پس بازوی او را می گرفتند و از جملس بریون می کردند. چون به 

مجاعت! من که رفتم، شام این سخن را قبول نکنید دم در می رسید، می گفت: ای 

که این سخنش فاسد است... پرس رفقایش به رشیف العلامء عرض می کردند که 

شام اذن بدهید که در جملس درس بخدمت مرشف  ؛آخوند مالآقا مرد فاضلی است

شود. ... باز به کیفیت سابق حرکت می کرد... رشیف العلامء زمانی از ازمنه با 

مذه به زیارت سامره می رفتند. یک شب در جایی توقف نمودند. پس میان تال

 آخوند مالآقا و یکی از تالمذه منازعه در مساله ای روی داد، آخر االمر مالآقا متغری  

بود، آن را گرفته و آن مرد را دنبال کرده، آن شخص چون  نشد و حربه ای در نزد آ

ر رشیف العلامء انداخت...در علم کالم و حال را بدین منوال دید، خود را به چاد

حکمت مطالب معقول او به قواننی رشعیه مطابق و در علم رجال اوحد رجال و 

حمط رحال ارباب کامل، و در فصاحت و بالغت در دیار عرب و عجم مسلم بود، 

و  ،بلکه این فقری در این اعصار در فصاحت و بالغت برای او تالی و ثانی ندیدم

عربیت ... و در زمانی از ازمنه شیخ حممد حسن )صاحب جواهر( برای  مهچننی در

زیارت خمصوصه به کربال آمد، آخوند مال آقا بدیدن او رفت. شیخ به آخوند گفت 

جواهر الکالم را بسیار خوب نوشته ام، آیا شام او را دیده اید و پسندیده اید؟  ،که

ما بسیار است. و آخوند مدت [ ]االحکاماز این جواهر در خزائن  ،آخوند گفت که

مدیدی در کربال بود، و در بعضی از اوقات تدریس می کرد. مولف کتاب نیز 

چندی به درس او حارض می شدم، لیکن از زیادی تغری و سوء خلق جملس درس او 
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هبم می خورد. ]وی پس از بحثی در باره اکسری العبادات که در جای دیگری از این 

اد کردیم، می گوید:[ از تألیفات او کتاب سعادات نارصیه است مهنی مقاله آن را ی

که به خواهش سلطان نوشته، و آن خمترص و فارسی است و خالی از دقایق علمیه 

نیست. و در اقامه مصیبت حرضت سید الشهداء مواظب و متصلب و راسخ بود، 

لباس  به نحوی که در باالی منرب از شدت گریه غش می کرد، و در روز عاشورا

ند، و لنگ می بست و خاک بر رس می رخیت و گل به بدن می بدن می ک   زخود را ا

مالید و هبامن هیئت بر منرب می رفت. جممال اخالص او به ائمه اطهار فوق اخالص 

و دارای علم اکسری بود و رساله در آن نوشته، و قدری از احوال  ،ابنای روزگار بود

خزائن نوشته و البته صادق بوده.... و چون آن علم و صاحبانش را در کتاب 

سلطان عرص نارصالدین شاه به دیدن او آمد، به سلطان گفت که تو سلطان اسالمی! 

سبلت را اصالح نکردن و شارب را نزدن خالف قواننی اسالم است، پس سلطان به 

جهت امثال امر آخوند، دالکی را خواست و قدری از سبلت خود را در مهان جملس 

الح کرد.... و آن جناب در امر به معروف و هنی از منکر اوحد اهل زمان بود، و اص

قریب هشتاد تا نود سال عمر گذرانید و در دار اخلالفه طهران وفات یافت. ]سپس 

حکایتی نقل می کند که در بغداد رفاقتی با شهاب الدین سید حممود آلوسی و مفتی 

یه گفتگو کرده است. با او بر رس لعن بر معاوو  ،بغداد به نام مال عبدالرمحن داشته

مالآقا در بیست سالگی رشح هنج البالغه ابن ابی احلدید را درس سپس می گوید: ]

می گفت، و در عامل رؤیا با شیخنی و ابن ابی احلدید حماجه کرد، و ایشان را ملزم 

ـ   523ساخت، چنان که در کتاب ارسار الشهاده نوشته است. )قصص العلامء، ص 

وی در جای دیگری هم در باره لعن یزید . [«(ش5722هتران، افست، » 523

صحبت کرده و از تعصب شافعیان وقت بغداد و تعصب اکراد در این باره که حارض 

به لعن یزید نیستند سخن گفته است. در ادامه از گفتگوهای خود با سید حممود 

 5/727یاد کرده است. )اکسری: هم  ]در متن چاپی به اشتباه اروسی آمده![ آلوسی

 (. این گفتگویی بسیار طوالنی است.723ـ 
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در گزارش تنکابنی نیز امر عزاداری، رابطه او با نارصالدین شاه، و نیز ویژگی 

های علمی او آمده است. از برخی از تعابری که بگذریم، می شود مطالب او را در 

او نیز بر اساس متونی که مانده،  باره مالآقا پذیرفت. در باره جنبه ادبی و عربی

راست می گوید. بویژه اگر توجه داشته باشیم که او یک لزگی قفقازی است که باید 

 خیلی تالش کرده باشد تا در این حد، نثر عربی و فارسی را بنگارد. 

مالآقا در جواهر االیقان، در باره روابط خود با سید حممود خواهیم دید که 

فسری روح املعانی او را هبرت از تفسری فخر رازی دانسته و گفته آلوسی سخن گفته، ت

میان احقر و آن »و این که « سلوک ما با یکدیگر به هنج صدق و صفا بود»است که 

. ]او[، مصاحبت و رفاقت اکیده و قضایای عجیبه و مکاتبات و مراسالت لطیفه بود

ه است )جواهر االیقان: ص سپس می افزاید که گامن می کند او مستبرص از دنیا رفت

کیوان هم از گفتگوها و مناظرات مالآقا و آلوسی یاد کرده و می  (.033ـ  032

گوید که آلوسی او را در این گفتگوها، غالب آمده است. مالعلی عطار شاگرد 

مالآقا که در این مباحثات بوده، این مطالب را برای کیوان نقل کرده است. ] حج 

 [535ص « ش5721هتران، »نامه، 

باره مدفن مالآقا در (5013در سفرنامه عتبات خود )سال سفر  نارصالدین شاه

از حرم امام حسنی )ع([ از راهی که به حرضت عباس می »]دربندی می نویسد: 

رود، از صحن حرضت سید الشهداء به یک صفه می رسد، سقف که دست چپ و 

دی، آقا سید مهدی راستش حجره دارد. در حجره دست چپش، مالآقای دربن

 «[ 5730هتران، کتابخانه ملی، » 551طباطبائی دفن هستند. ]شهریار جاده ها، ص 

ق بندی در باره 5703هم در خاطرات خود، ذیل رویدادهای  عنی السلطنه

 می نویسد: « تعزیه برای پریان»دارد که جالب است. او ذیل عنوان مالآقا 

جات هم قدغن  ى نشده بود. اغلب دستها هلل در شهر هم نزاعى و مرافعهاحلمد

زن بسیار بوده. این معمول و نذر ترکها بود. چند سال است  بود حرکت نکنند. قمه

اند. با وجودى که  داش مشدهیاى طهران هم به ولع و حرص بسیار مشغول شده
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شوند.  تواند ممانعت کند و در ساىل چند نفر مقتول مى احدى نمى ،استرشعا ممنوع 

تعزیه  ،مستحسن دانسته  نامرشوع را از علامى شیعه فقط مال آقاى دربندى  لاین عم

]روزنامه  خوانند تا پانزدهم باقى است. که براى پریان و اجاننی در باغ شاه مى

عنی السلطنه  [.5732هتران، اساطری، »0010ـ  7/0015خاطرات عنی السلطنه: 

ر این که در آن وقت، از میان علام، او ترصیح ندارد که قمه زدن را او باب کرده، اما د

آن را مستحسن می دانسته، نکته بدیعی را اشاره کرده است. طبعا باید کاوش کرد 

 که آیا در آن وقت، کسان دیگری هم آن را تأیید می کرده اند یا خری.

 دبیرتفرشی و مالآقا دربندی

تاریخ ارحتال مالآقا »در تاریخ دبری تفرشی که ماده تاریخ وفات علام را آورده در 

 این شعر را آورده است:« املدعو به فاضل دربندی علیه الرمحه

 مالآقــــا گانــــهیز فــــوت  فیــــح

o 

 حممـــد نیـــد نیحـــق آن معـــ تیـــآ 

o خیگشت خملد به خلد و گشـتش تـار 

o 

 اوحـــد گانـــهی یفاضـــل دربنـــد 

o  نوشته شده است. 5012روی مرصع آخر 

نویسد: خمفی نامناد از کرامات فاضل  تفرشی پس از این در باره مالآقا می 

شاهزاده دربندی که این حقری بر آن اطالع یافته این دو بود. یکی در خامته حال 

علوم، خوابی ازحاجی مریزا امحد ساعت ساز به چند سال قبل از ی مریزا وزیر لعلیق

وفات شاهزاده مزبور در کتاب سعادات نارصی از تألیفات خود مرقوم داشته 

[، و به انتشار رسانده بود. بعد از سالی چند که شاهزاده 050ـ  023ات: ص ]سعاد

وفات یافت، به اندک اختالفی آثار صدق آن رؤیا به ظهور رسید. چه علیقلی مریزا 

در روز عاشورا وفات نمود و جنازه او را محل به زاویه مقدسه عبدالعظیم می 

ز اهالی دهی از حوالی آن حرضت، نمودند. در عرض راه، مجاعتی از تعزیه داران ا

سینه زنان به زاویه مقدس می رفتند. در بنی راه جنازه وزیر علوم به آهنا ملحق شده، 

به قدر ربع فرسنگ جنازه مهراه آهنا بود تا به حرضت عبدالعظیم وارد گردید. از 

 وقوع آن حال، رؤیای حاجی مریزا امحد به خاطر مردمان خطور نمود.
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ن بزرگوار و جناب حاجی مریزا باقر جمتهدی تربیزی در ظرف دیگر آن که آ

سالی واحد در طهران به حظایر قدس ارحتال جسته، اجساد مطهر هر دو را در قرب 

یکدیگر در دمخه و قرب هنادند که به کربال و نجف محل نامیند. به واسطه عوایقی چند، 

ز رفع عوایق که اجساد آن دو دو سه سال آن امر به عهده امهال و تأخری افتاد. بعد ا

بزرگوار از دمخه بریون آوردند، جسد فاضل دربندی را دیدند که به هیچ وجه من 

الوجوه، اعضا از هم نپاشیده، و صحیح و سامل مانده، بدان می نمود که ساعتی قبل 

در خواب رفته. اسباب حریت ناظرین گردید. بعد از انتشار مردمان جوقه جوقه، به 

ر آن بزرگوار را به شهر قم رسانیدند، متاشای آ ن جسد می رفتند. چون جسد مطه 

ر بدانجا استامع نموده بودند،  اهالی قم که آن خرب را قبل از رسیدن آن جسد مطه 

برای آن که به عنی الیقنی مشاهده نامیند به اطراف کالبد او حارض گردیده، صدق آن 

 علیه. )نخبة التواریخ فی مواد التاریخ مشاهده نمودند. رمحة اهللو مطلب را معاینه 

 (. 72فریم  502، ص 1331، نسخه جملس،شامره «دبری»اسامعیل مستوفی تفرشی 

 حکایت سامل ماندن جسد مالآقا را آقای مهدی پور در کتاب اجساد جاویدان،

(  5/517در الکرام الربره: )( از آقابزرگ 5732قم، حاذق، ، 072ـ  071)ص 

تنی است که آقابزرگ می گوید که جسد مالآقا، شش ماه بعد از آورده است. گف

درگذشت به عراق منتقل شد. طبعا این که در متن دو سه سال آمده، با آن سازگار 

 نیست.

 عبداهلل مستوفی و  مالآقا دربندی

]هتران، زوار،  در کتاب رشح زندگانی منش( 5703)م  مستوفیعبداهلل 

وی آورده و این به آن دلیل است که ضمن بحث مطالب مفصلی در باره ، [5712

از تارخیچه و وضعیت روضه خوانی در دوره قاجار، از جایگاه مالآقا سخن گفته 

خواهنا دو صنف بودند، یکى واعظنی که  وقت روضه در این» است. او می نویسد: 

 بعد از خطبه افتتاحیه و طرح کردن یکى از آیات قرآن، وارد حتقیق در اطراف آیه

شده و با ذکر امثال و حکم، مطالب عاىل اخالقى و مذهبى را ترشیح و توضیح و با 
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ذکر اشعار مناسب، مطالب را دلنشنی کرده و در آخر هم مقدارى ذکر مصیبت 

 خانه ختم مي نموده، منرب خود را بدعاى شاه اسالم و عموم مسلامنان و صاحب

 کردند.

ه منرب را بسالم بر سید الشهداء خوان بمعنى اخص بودند ک دسته دیگر روضه

رشوع و بالفاصله وارد ذکر مصیبت شده و بقدر ده دقیقه نظم و نثر هبم خملوط کرده 

نمودند. براى واعظنی، سواد و  و در آخر باز هم منرب را بدعاى سابق الذکر ختم مي

صنف  آواز وارد این خواهناى بیسواد بى براى ذاکرین، آواز از لوازم بود. هنوز روضه

اکثر مردمان باسوادى بودند و از عهده موعظه هم ذاکرین هم  نشده بودند. حتى

رواج نگرفته   آمدند، هنوز طرز روضه خوانى از روى کتاب مال آقاى دربندى برمي

 در اینجا در باره مالآقای دربندی گوید:«. بود

ه اخالص بوجود مقام مالئى و حتى اجتهاد، از راه سادگى و  این آخوند ترك با»

اهل بیت پیغمرب راجع بوقعه طف عقائد عجیب و غریب داشته که در کتاب خود 

هم نوشته و گذشته از نقل اخبار ضعیف، رؤیاها را هم مانند اخبار در کتاب روضه 

خود آورده و نتیجة آهنا را هم جزو مطالب واقع قلمداد کرده است. این آخوند 

هفتاد و دو ساعت امتداد داشته است و این لوح معتقد بوده که روز عاشورا  ساده

عقیده را از این راه پیدا کرده است که بوقعه طف چیزهاى خیاىل افزوده بوده و با آن 

 مقدمات، ناگزیر روز عاشورا باید هفتاد و دو ساعت درازى پیدا بکند. در صوريت

 نکرده بودند. نویسها از این قامش عقاید اظهار یك از روضه که قبل از این تاریخ هیچ

روز نزد معتمد الدوله فرهاد مریزا رفته اظهار عقیده کرده بود که امامزاده  یك

قاسم که مقربه او در باالى جتریش واقع است، مدفن رس قاسم بن حسن شهید روز 

اند. معتمد الدوله شاهزاده بااطالع  عاشوراست که از کوفه آورده اینجا دفن کرده

دعوى را خواسته است. آخوند  حرف نرفته، از او مستند این دقیق البته زیر بار این

باین »سندى براى این گفته نداشته وىل قرآنى از بغل خود بریون آورده گفته است 

 «قرآن قسم که این قرب مدفن رس قاسم بن حسن، شهید وقعه طف است.

کار خانواده رسالت و ثواب رساندن بمردم، ه این آخوند بیچاره از راه اخالص ب
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تا توانسته «  تسامح در ادله سنن»خوانى را از خرك درکرده و بعنوان  روضه و روضه

خوانى نموده است. تیغ زدن روز  است اخبار ضعیف و عقاید سخیف وارد روضه

عاشورا از کارهائى است که این آخوند در عزادارى وارد یا الحماله آنرا عمومى کرده 

است و ... عوام هم این عزاداري را  و فعل حرام را موجب ثواب پنداشته

جزو عزادارى و کار ثواب وانمود شده است. ...  ،اند و این خالف رشع بنی   پذیرفته

وىل خواب و خیال را جزو ادله سنن کردن و براى درك ثواب عمل مستحب، 

قاعده بوده و این آخوند ترك بیچاره خیىل از این  مرتکب فعل حرام شدن، بى

 «. است اشتباهات کرده

خوانى کسب  هاى بعد از این تاریخ بود که روضه در دوره»وی ادامه می دهد: 

آواز وارد اینکار شدند. عده  جور مردم حتى اشخاص بیسواد بى خاىص شد و مهه

خوان در شهر هتران هبزار و دو هزار رسید و هر بیسوادى با برس بستن یکى  روضه

شغل شد. چون رسمایه صوتى نبود که ذاکر  دو سه ذرع پارچه سفید و سیاه وارد این

شوند، واعظ میشدند و هر رطب و یابسى بدهنشان مریسید، باالى منرب بر زبان 

خوانى  میآوردند. اینوقت بود که کتاب مال آقاى دربندى و جوهرى اساس روضه

 [.033ـ  5/032]رشح زندگانی من،  .«شد

در نیمه دوم دوره نارصی مستوفی در جای دیگری هم به نقادی روضه خوانی 

 یاد می کند:« روضه های طرز مالآقا دربندی»پرداخته و از 

که طبقه توانا جمالس عزادارى را  که در سابق هم اشاره شد، از وقتي وىل چنان

این ه گذرانى ب وسیله تظاهر و نامیش جتمل قرار داده و مستمعنی هم براى وقت

ى اخالقى منربهاى خود را ترك گفته، ها جمالس رفتند و روضه خواهنا هم جنبه

اظى سپرد و لف  ه بیشرت بظاهرسازى پرداختند، روح و معنى هم جاى خود را ب

رواج گرفت و خواب و خیال جزو حقایق   دربندىهاى طرز مال آقاى  روضه

خواهنا بنقل اخبار ضعیف پرداخته، سهل است در مهان روایات هم  گشت. روضه

دروغهاى ناروا « زبان حال»ا مداخله دادند و بعنوان تعبریات زاده فکر خود ر

بخانواده پیمرب بستند و براى سکه کردن منرب خود و درآوردن جیق زهنا، تا توانستند 
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رطب و یابس هبم بافتند. این وضع از اواخر سلطنت نارص الدین شاه رشوع و 

ایامن را در مردم اوج کامل رسید و ه روزبروز قوت گرفته، در زمان مظفر الدین شاه ب

ها که این رویه را خمالف روح عزادارى دانستند، بناى  اى از متدین پاره سست کرد.

  را گذاشتند. نقادي
 ]انتقاد[ ژکیدنوقت جرأت  نقادى این دسته براى اصالح بود وىل مجعى که تا این

بر ضد روضه خوانى نداشتند، از این نقادى بجرأت آمده، درصدد متزلزل کردن 

]رشح زندگانی «. م وارد معرکه شداس آن برآمدند. در این ضمنها مرشوطه هاس

 [5/753من: 

در  ،«عبداحلسنی خان کفری» مستوفی در جای دیگری هم ضمن گفتگو در باره

خواننده عزیز را زیاد عذاب ندهم، یك رفتن گوید: می وجه ملقب شدن او به کفری 

هاى دوره، و یا رفتن بیکى از  گردانىبه تکیه دولتى، یا برخوردن بیکى از دسته 

هاى طرز مال آقاى دربندى، کاىف  خوانى، و شنیدن یکى از روضه هاى روضه جملس

بوده است که عبد احلسنی خان، با روح انتقادى خود، تا چندین روز موضوع براى 

هاى بامزه خویش داشته باشد. معروف شدن او بکفرى بر اثر مهنی  صحبت

خرافات بوده، و شاید گاهى هم، براى نمکنی کردن بیانات خود،  انتقادهاى او از

اطالع  اى از عقاید مذهبى هم، که از اصل و مبناى آن بى پاپى پاره  دست حاشیه رفته

« تر بوده است دوره متدین بوده است، میشده، وىل مسلام، از اکثر اشخاص این

 .[7/032رشح زندگانی من، ج ]

رشح  0/537ق(، در تکملة امل االمل: 5712)م  مرحوم سید حسن صدر

را فی العلوم العقلیة احوال کوتاهی با ستایش فراوان از دانش وی آورده ]کان متبح  

و النقلیة، طویل الباع، کثری االطالع فی املعقول و املنقول و احلدیث و الرجال[، 

تاب او استادانش را رشیف العلامء و شیخ علی کاشف الغطاء دانسته،  و از هفت ک

فی قمع املبتدعنی، و الفرق  اً یاد کرده است: و کان من املجاهدین فی الدین، جمد  

املحدثة، و کان حسینیا شدید احلب  لسید الشهداء، باذال لکل کل ه فی ایام عاشوراء 
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من کثرة البکاء و اللطم. او می فی إقامة عزائه، یصعد املنرب بنفسه، و ربام اغمی علیه 

و ترت بت آثار جلیلة علی وجوده،  :در پایان عمر در هتران اقامت کردکه وی  افزاید

آمرا باملعروف، ناهیا عن املنکر، کان فی الدرجة الرفیعة فی التعصب للرشیعة. سال 

ویا که نعش او را به کربال منتقل کردند و در حجره نوشته و گ 5012وفات او را نیز 

ای دیگری به مناسبت، از این که ای در باب الصحن الصغری دفن کردند. در ج

دربندی، استادش رشیف العلامء را بر مهه حتی عالمه حلی ترجیح داده، او را با 

 (.7/513نقد می کند. )تکمله: « صم  عمی و ی  الشیء ی   حب  »تعبری 

با اشاره به عنوان دربند و این که مقصود دربند ق( 9310حممد امنی خویی )م 

کان متصلبا فی » :امل، فقیه و اصولی دانسته و این کهقفقاز است، او را فردی ع

مطالبی از سپس به نقل «. الدین، کان حار  املزاج، رسیع الغضب، شدید الغیظ

قصص العلامء ـ بدون ذکر نام آن کتاب ـ پرداخته و شاگردی او نزد رشیف العلامء 

داشته و  بوده است. او می نویسد: جملس درس وی پس از استادش در کربال رونقی

سید ابراهیم قزوینی حائری صاحب ضوابط االصول افراد را تشویق به رشکت در 

وصف می کرده است. وی  «انه رجل من أئمة االصول»درس او می کرده و با تعبری 

سپس به حاالت وی در روز عاشورا از عاممه برداشتن و بر رس زدن و ... یاد کرده و 

الدین شاه به هتران آمد. علت آمدنش به جز می گوید که او در زمان سلطنت نارص

. بوده است 5012که در سال  بود« خزائن االصول»زیارت امام رضا، چاپ کتاب 

سپس می نویسد من برخی از نسخ کتب وی را دیدم که برای یکی از علامی زنجان 

فرستاده و قیمت هر یک را پنجاه قران نوشته و از او خواسته بود این مبالغ را 

ستد تا بابت هزینه طبع کتاب، بپردازد. در یادداشتی که خویی خودش دیده، او بفر

نوشته بوده که نذر کرده است تا این کتاب را کمرت از پنجاه قران نداده و به هیچ 

دانسته و با  5012وجه، جمانی به کسی ندهد. وی تاریخ وفات او را در هتران سال 

عبدالعظیم در بقعه شیخ ابوالفتوح شگفتی نوشته است که وی در بقعه حرضت 

رازی دفن شده است. ]شاید مقصودش مهان بوده که آنجا سپرده شد تا بعدا به 
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کربال انتقال یابد.[. خویی می گوید، گفته شده است که وقتی در کربال اول صبح، 

از خانه درآمد. مهسایه ای به او سالم کرده گفت: مرحبا بشیخ حملتنا. او پاسخ داد: 

بل شیخ االسالم و املسلمنی مجیعا. نویسنده می افزاید: در مدت اقامت در هتران،  ال،

در مدرسه نارصیه و برخی از مساجد بزرگ دیگر منرب می رفت و مجعیت زیادی پای 

منرب او مجع می شد. جمالس وی از نظر گریه، از بزرگرتین جمالس بود و مانندی 

« کرده از اکسری العباده و ارسار الشهاده نداشت. خویی سپس از تألیفات او را یاد

]کذا[ نام می برد و می گوید گویا نویسنده به خاطر ارصارش بر امر گریه، چندان 

به اسناد نقلها در این کتاب توجه نکرده و اخبار ضعیف و قوی را در این کتاب گرد 

نی ندارند، آورده است. به مهنی دلیل است که علام و فضال به این کتاب اعتامد چندا

کتاب خزائن االصول  ،و آن را به ضعف و عدم اعتبار نقلها، متهم می کنند. دیگر

در هتران چاپ شد. از  5012و  5032در ساهلای  تألیف و 5023در سال  است که

سه عنوان کتاب دیگر او سعادات نارصی، رساله در برخی از قواعد فقهیه عامه، و 

به کوشش » 521ـ  5/527ده است. ]مرآة الرشق، تنها نام بر ،رساله در فن درایه

. خویی ضمن رشح حال مالهادی «[ش5711صدرایی خویی، قم، مرعشی، 

سبزواری، حکایتی در باره دیدار آهنا با یکدیگر نقل می کند. او می نویسد: در وقتی 

عالمه فاضل دربندی در مسافرتش به ایران برای زیارت امام رضا )ع( می رفت، بر 

رد شد، توافق کاملی میان آهنا در اوائل وجود نداشت، و سبب آن اختالف وی وا

بنی املسلمنی و الدرجة مقام االرفع »عنوانمذاق علمی بود. دربندی که صاحب 

در روزگارش داشت، و را « العلیا فی العلم و الروحانیة و الریاسة و املرجعیة العامه

شمردند، در این شهر ]سبزوار[  در هر شهری می رفت، مردم وجودش را مغتنم می

به منرب رفت و تعریضات و کنایاتی به فلسفه و حکمت در میان سخنانش داشت. 

بعد از چند روز، منربش خلوت شد. او از این امر تعجب کرد تا این که دریافت 

سبب مهنی نکاتی بوده که تلوحیا بیان می کرده است. این به خاطر اعتقاد مردم به 

 [. 0/5703اما به تدریج میان آنان رفاقت قوی تر شد. ]مرآة الرشق:  مالهادی بود.
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مناسبت های خمتلف در به  ش(5721ق / 5713ـ  5037) طهرانی  آقابزرگ

وی در الکرام الربره  طبقات و ذریعه، ذیل اسامی کتاهبایش، از او یاد کرده است.

ی فاضل، و رجالی ذیل عنوان شیخ مولی آغا الدربندی او را عاملی متبحر، فقیه

حمدث می داند. در نجف از شاگردان شیخ علی بن جعفر کاشف الغطاء بوده و 

اصول را نزد رشیف العلامء در کربال خوانده، و در بیشرت علوم، دستی داشته است. 

فقه و اصول و معقول و منقول و حدیث و رجال و غری آن. زمان زیادی در کربال 

بود ]من أجال ء العلامء هبا[، امر به معروف و هنی از  ماند و از علامی برجسته آنجا

منکر می کرد و هراسی از کسی نداشت. سخت دوست دار امام حسنی بود، و 

واقعه طف، در او اثری شگرف گذاشته بود. اغلب مشغول گریه و لطم و نوحه 

مونه بود. در هنایت به ایران آمد در هتران ماند. بسان عاملی نزیه زیست و یکی از ن

 5012یا  5011های سلف صالح بود که می شود به آنان افتخار کرد. در سال 

درگذشت. جسدش را شش ماه نگاه داشتند تا خشک شده به عراق منتقل کنند. بعد 

از شش ماه، آثار تازگی در آن بود. به کربال بردند و در صحن کوچک در حجره که 

بودند، کسانی مانند سید مهدی پیش از آن شامری از فحول و بزرگان دفن شده 

طباطبایی، شیخ حممد حسنی اصفهانی صاحب فصول، سید ابراهیم قزوینی صاحب 

)طبقات اعالم الشیعه:  .ضوابط و دیگران. سپس تألیفات او را برشمرده است

 (517ـ  52/510

مة الشیخ کسری العبادات از مجله در ذریعه، ذیل ا  ق اخلبری العال  نوشته است: املحق 

ة ثامنیة عرش شهرا، و فرغ منه صبیحة یوم  فه مد  آقابزرگ الطهراين يف الذریعة: أل 

را و یقال له أرسار الشهادة .. و من 5730اجلمعة منتصف ذي العقدة سنة  ، طبع مکر 

ة خلوصه و صفاء نفسه نقل يف هذا الکتاب أمورا ال توجد يف الکتب املعتربة، و  شد 

ة السنن مع  إن ام أخذها عن بع  املجامیع املجهولة ات کاال عىل قاعدة التسامح يف أدل 

ض شیخنا يف لؤلؤ و  د الوجادة بخط  جمهول، و قد تعر  أن ه ال یصدق البلوغ عنه بمجر 

 (. 0/033ه: ذریع)بنگرید:  مرجان إىل بع  تلك األمور فال نطیل بذکره
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به در رشح حال وی، از خشونت او در بحث مهراه با سختگرییش در امر 

معروف و هنی از منکر، یکجا یاد شده است. مال حبیب اهلل کاشانی در لباب 

االلقاب در رشح حال مریزا حممد اندرمانی نوشته است: من دو سال درس او 

رشکت می کردم، میان او و فاضل دربندی مناظراتی پیش آمد که حق با اندرمانی 

طبقات اعالم الشیعه: بود با این حال از دربندی کلامت خشن گفته می شد ]

50/702.] 

از تعصب مذهبی او در منابع دیگر هم یاد شده است. در کشف االستار، ذیل 

الصافی لرسول  الغیور فی ذات اهلل، و املحب  »کتاب خزائن االحکام او آمده است: 

وی از دانش او و جامعیت وی «. اهلل و آله امناء اهلل، خاصة خلامس اصحاب الکساء

 (.1/723اصول و معقول و منقول هم یاد کرده است ]کشف االستار: در فروع و 

از وی در رحیانة االدب  (5777ق / 5737ـ  5032)حممدعلی مدرس تربیزی 

، عامل متتب ع جلیل، فقیه  دربندى  شریوانى، معروف به فاضل، و می نویسد: کردهیاد 

ق مدق ق، با شیخ مرتىض انصارى و ن ظائر وى معارص و از اصوىل، جدىل رجاىل، حمق 

تالمذه رشیف العلامء مازندرانى بود، در جملس درس جمادله و اعرتاضات بسیارى 

گفت که بفالن مطلب چهل یا پنجاه اعرتاض وارد است،  ورد، بسا ميآ وارد مي

رشیف العلام نیز اظهار میکرد یك اعرتاض خوب اگر باشد کاىف بوده و دومى لزوم 

جواهر الکالم خود مي بالیده ، در جملسى با کتاب وقتى صاحب جواهر  ندارد.

  از جواهر شام در خزائن ما بسیار است )اشاره به کتاب خزائن دربندى گفت:

در آن علم تألیف اى  خود نمود( در علم اکسری نیز مهارت داشت و رسالهاالحکام 

رشوانی پیشرت هم اشاره کردیم که او را باید (. 0/052)رحیانة االدب:  است.کرده 

 خواند نه شریوانی.

از او یاد کرده نوشته است: « مالآقا»نیز ذیل عنوان ش( 5710)م  بامدادمهدی 

آخوند مالآقای دربندی پرس عابد، از مالهای سطحی و خرافاتی بوده است. نامربده 

مدتی در عراق )بنی النهرین( می زیست و بعد به هتران آمد، و در ایام دهه حمرم به 
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فت و عملیاتی انجام می داد و او است که تیغ زدن را بر رس که خالف منرب می ر

اصول اسالمی است و اسالم مافوق این حرفهاست، در ایام عاشوراء جایز دانست 

و خود نیز عمل می کرده است، و از این تاریخ است که مردم عوام کاالنعام به 

مروزه عمل مزبور باعث تبعیت وی در ایام عاشوراء به این عمل دست زده اند، و ا

سخریه مسلمنی روشن فکر و سایر ادیان گردیده است. از تألیفات وی کتاب خزائن 

هجری  5012االحکام، ارسار الشهاده و سعادات نارصی است، در بندی در سال 

قمری در هتران درگذشت و جنازه اش را به کربال برده و در آنجا دفن کردند )رجال 

 «(.5713هتران، زوار، » 571ـ  2/573ایران، مهدی بامداد، 

هم رشح حالی از وی در فوائد رضویه آورده که ق( 5711)م  شیخ عباس قمی

هر چند نکته تازه ای ندارد، اما به هر حال، تصویر وی درذهن شیخ عباس قمی مهم 

ق :  آقا بن عابد بن رمضان الدربندياست. او می نویسد:  شیخ فقیه نبیه متکلم، حمق 

جامع معقول و منقول، عارف به فقه و اصول از شاگردان رشیف العلامست. مدقق، 

لکن در جدل کردن و ایراد نمودن مشهور بوده و از براى او حکایاتى است که جاى 

ذکرش نیست. از مصنفات اوست خزائن، و ارسار الشهاده و سعادات نارصیه و 

امد بر آن نشاید، لکن آن و ارسار الشهاده مشتمل است بر مطالبى که اعت غری ذلك.

و در اقامه  )ع( مقام اخالص کیشى نسبت به حرضت سید الشهداء مرحوم در

اختیار بوده به نحوى که در باالى منرب  مصیبت و تعزیت و سوگوارى آن مظلوم بى

ت گریه غش مى زده و گریبان چاك  اختیار عاممه بر زمنی مى کرده و بى از شد 

بست  کند و لنگ مى روز عاشورا لباس خود را از بدن مى کرده و نقل شده که، در مى

و  رفت. مالید و به مهان هیأت بر منرب مى رخیت و گل به بدن مى و خاك بر رس مى

کرد به نحوى که هتذیب  گویند: آن مرحوم از کتب حدیث و علمیه زیاد احرتام مى

بوسید و بر  داشت مانند کالم اهلل مى شیخ طوسى و نحو آن را هروقت که برمى

و باجلمله: در  گفت: کتب اخبار مانند قرآن حمرتمند. گذاشت و مى باالى رس مى

الم رتبتى رفیع داشت و در تعصب رشیعت مقدسه مقامى  حب اهل بیت علیهم الس 
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اش را به عتبات عالیات محل کردند  در هتران وفات کرد. جنازه 5012منیع. در سنه 

الم او را به خاك سپردند ]الفوائد الرضویه فی لیه الو در جوار سید مظلومان ع س 

 «[.5711قم، » 521ـ  5/523احوال علامء املذهب اجلعفریه، 

احسن »ق( رشح حال وی را در 5735)م  سید حممد مهدی موسوی کاظمی

آورده و علی الرسم رشح حال نویسان، از وی ستایش بلندی کرده است: « الودیعه

صول، ماهرا فی املعقول و املنقول، حاویا املحامد و املآثر، کان عاملا فی الفروع و اال»

ذ لدی مجع من أساطنی الدین، و فقهائنا املجتهدین، لم  جامعا للمکارم و املفاخر، ت  

رهة من  الدوران، و بذل جمهوده فی حتصیل العلوم، و تکمیل ة من الزمان، و ب  مد  

لعالیة، و ألف الکتب الرشیفة، و االداب و الرسم، و أتعب فکره فی حتصیل املراتب ا

صن ف الرسائل املنیفة، جی د التحریر، لطیف التقریر، مع کامل من الفصاحة و البالغة 

و قد حوت مؤلفاته غرر الفوائد »و البته ستایش های بیشرت: « کأهنا الدرر املنثورة...

ه و قد   لباب ه، حیث سلک فی ذلک مسالک ذوی االس رس  و درر الفوائد، فلله در 

و باجلملة فقد اودع فی مجلة من مؤلفاته »و هنایت این که « الطالبنی للحق و الصواب

کثریا من التحقیقات األنیقة و التدقیقات الرشیقة، لکنه ملا أورد فی بع  مؤلفاته 

بع  األخبار الغریبة و التحقیقات العجیبة، أورث وهنا فی االعتامد علی مؤلفه 

این انتقادی است که از بابت آوردن اخبار غریب و  «.الرشیف و مصنفه املنیف

حتقیقات عجیب بر او کرده و سبب وهن در اعتامد به او شده است. آنگاه مطالبی به 

نقل تنکابنی در قصص العلامء آورده و از شیوه وی در سوگواری امام حسنی )ع( یاد 

ار و عباراتی از خود کرده که به نظر می رسد، ترمجه گونه ای از مطالب املآثر و االث

اوست. لطیف ترین نکته این است که می گوید، عموی پدر من، آیت اهلل العظمی 

صاحب مبانی االصول و اصول آل الرسول،  ،سید حممد هاشم موسوی خوانساری

این نکته ای بود که پدرم برای «. الیعتقد بفضله و علمه»برادر صاحب روضات، 

[  11ـ  17در نه عنوان آورده ]احسن الودیعه، ص من نقل کرد. سپس مولفات او را 

 که نکته تازه ای ندارد. 



 71 دیرشح احوال مال آقای دربن

نیز رشح احوالی کوتاه و   ش(5711 /03/2 )م مرحوم معلم حبیب آبادی

گزارشی نسبتا دقیق از آثار وی بدست داده که با اطالعات تکمیلی استادم مرحوم 

مرحوم مال آقا روضاتی، ارزش خاص خود را دارد. حبیب آبادی نوشته است: 

فرزند عابد بن زاهد بن رمضان دربندی رشوانی ]نه شریوانی[ و خود از بزرگان 

علام و فقهاء بوده و در برخی از علوم معقول و ریاضیه و حکمت هم تبحر متام 

داشته، و در بکاء و ابکاء بر حرضت سید الشهداء )ع( اوضاعی غریب از او رس می 

نموده، چنان که درکتب خود اخبار و مطالب غریبه در زده و اهتاممی متام بدان می 

این باره ذکر کرده، و او چندین کتاب تألیف فرموده. اول کتاب اکسری العبادات در 

ارسار شهادات که اشهر کتب او و معروف به ارسار الشهاده و در مصیبت و مقتل 

. در 5030قعده ذی  51است تقریبا سی و دو هزار بیت، انجام تألیفش بامداد آدینه 

، جلد ششم اعیان الشیعه فرماید: وی غرایب و اموری در آن کتاب آورده که 1جزء 

موجب عدم اعتامد بر آن شده. انتهی. و نیز در لؤلؤ و مرجان و جلد دویم الذریعه، و 

قصص العلامء و احسن الودیعه، ترصیح به غرایب و کذب برخی از مطالب آن 

سنی بن علی اکرب آن را به پارسی ترمجه نموده، به نام انوار نموده اند، و مریزا حممد ح

السعاده در ترمجه ارسار الشهاده. دویم جواهر االیقان هم در مصیبت و مقتل که 

ترمجه برخی از اکسری العبادات است ]و ظاهرا این حمل تردید است[. سیم جوهر 

سوی هندی را برای شاگردش سید حممد رضا مو عه در اسطرالب که آنالصنا

ملقب به مریزا علیجاه هبادر خان تألیف کرده و در پشت آن اجازه ای برای این 

شاگرد نوشته. )آقای شبریی در حاشیه این مطلب نوشته اند: کتاب سیم که به 

عنوان جوهر الصناعه در اسطرالب ذکر گردیده تعبریی است که صاحب قصص 

رساله در علم اکسری است زیرا اسم آن العلامء از روی اشتباه واقع و آن کتاب مهان 

داللت می کند که در باره کیمیاء است نه اسطرالب(. چهارم کتاب خزائن االحکام 

پنجم خزائن االصول، دو جلد، زیاده بر هفتاد هزار «. ه بحرالعلومدر  »در رشح 

بیت. ششم رساله ای در علم اکسری، هفتم سعادات نارصیه و اقوات روحانیه ترمجه 
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ی از اکسری العبادات به نام نارصالدین شاه. هشتم کتاب عناوین االدله در برخ

یازدهم «. فن التمرینات»اصول. هنم کتاب الفن االعلی در اعتقادات، دهم کتاب 

کتاب القواعد املتقنه، چهارده هزار بیت و در برخی از جاها آن را با چهارم و پنجم، 

یس القواعد، ... در رجال، شامل علم سه جلد خزائن گرفته اند. دوازدهم قوام

درایت حدیث و رجال و طبقات روات، سیزدهم کتابی در درایت ]سپس از قول 

سید حمسن امنی می نویسد:[ وی فرماید که او در مولفات نقلیه اش بسیاری از اخبار 

سست را که عقول آن را قبول و نقول تصدیق نمی کند آورده. ]سپس در باره تاریخ 

و « 5012»ات وی گوید[ و در آغاز عنوان وفاتش را مردد میان این سال دقیق وف

نموده و در « 5012»آورده، لکن در املآثر ترصیح به وقوع آن در این سال  5011

نوشته اند. و او ساهلا در  5011در سنه  0015ش  51فصوص الیواقیت و الذریعه 

ر حجره چپ راهی که از حرم کربال ساکن و وفاتش در هتران بوده، و هم در کربال د

حسینی به حرم حرضت ابوالفضل می روند، دفن شده و در قصص عمرش را ما بنی 

(. دنبال آن، مرحوم 0331ـ  1/0332هشتاد و نود نوشته. )مکارم االثار: 

روضاتی اشاره به چند منبع دیگر در رشح حال وی کرده و از تندگویی و گزافه 

در باره مالآقا، اظهار گالیه  ،فی در رشح زندگانی منگویی مهدی بامداد و نیز مستو

( به 5722)چاپ سال « فصوص الیواقیت»کرده است.  سپس اشعاری که در 

را نشان می دهد، شامل پنج  5011عنوان ماده تاریخ درگذشت مالآقا آمده، و سال 

 آورده است.بیت 

وشته اند: در نسخه نمکارم ـ یعنی در کتاب ـ آیت اهلل شبریی در حاشیه این جا  

ای خمطوط از اعالم الوری که در نجف ارشف پیش مرحوم آیت اهلل آقای آقا سید 

اهلل مستنبط دیدم نویسنده ای به نام فتاح احلسینی عده ای از تواریخ وقایع را نرص

ضبط کرده بود، از مجله چننی نوشته بود: تاریخ وفات مرحوم فاضل دربندی جناب 

(. )مکارم 5011شهر رجب املرجب سنه  02ران روز مجعه آخوند مالآقا در طه

 (. این تاریخ علی القاعده باید دقیق باشد.1/0333االثار: 
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در باره او مطالبی در مدخل آقا دربندی در دایره املعارف بزرگ اسالمی، اثر 

( و نیز به صورت کوتاه در تاریخ 1/03(، دانشنامه ادب فارسی )7/05آفرینان )

آمده است که نکته تازه ای افزون بر آنچه از متون  (522ص )ان، علامی خراس

 پیشنی نقل شد، ندارد.

 در باره تألیفات مالآقا دربندی

که بخشی از کتاب القوامیس او را در جمله تراثنا  استاد سید حممدرضا جاللی

منترش کرده، رشح احوال وی را بر اساس مهان نوشته ها و متون پیشنی آورده است. 

، تقدیم و «املنتقی النفیس من درر القوامیس»، رساله 02نگرید: تراثنا، شامره ]ب

، رشح حال در 073ـ  511عرض السید حممدرضا احلسینی اجلاللی، صص 

. در جمموع، [آورده است 522. منابع رشح حال را در ص 522ـ   513صفحات: 

ر الشهادات، جواهر یازده اثر از وی نام برده شده است: اکسری العبادات فی ارسا

( می گوید که این را پس از ارسار 71االیقان، )مقتل فارسی. در مقدمه جواهر )ص 

الشهاده و سعادات نارصیه نوشته است(، اجلوهرة فی االسطرالب، ]تألیف در 

ق(، حجیة االصول املثبة باقسامها، خزائن االحکام فی رشح الدرة النجفیه در 5037

(، رساله عملیه ]که نشان می دهد توقع 5012اپ فقه، خزائن االصول، )چ

مرجعیت دینی هم داشته است[، سعادات نارصیه، ترمجه بخشی از اکسری العبادات، 

العناوین فی االصول، و یازدهم املسائل التمرینیه. در موسوعه مولفی االمامیه، 

 ( آثار وی را تا پانزده بر شمرده است. 5/33)

یکی خزائن االحکام است و دیگری خزائن دو کتاب فقهی و اصولی او 

االصول. صاحب کشف االستار، از هر دو  کتاب در کنار هم یاد کرده در باره 

ة از بحر العلوم است که مالآقا، خزائن االحکام نوشته است که این کتاب رشح الدر  

حمدث متتبع نبیل، الغیور فی ذات اهلل، املحب الصافی لرسول اهلل و آله، خاصة »

علیه السالم نوشته است. او « امس اصحاب الکساء املظلوم الشهید ابی عبداهللخ
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مشهور به فاضل دربندی است که در فروع و اصول جامعیت داشت و در معقول و 

منقول، تبحر داشت. از کتب عالیه او مهنی کتاب است. کتاب دیگر او خزائن 

از شاگردان  مالآقااست.  « مرتوک املراجعه»االصول است که در دو جملد بزرگ اما 

ـ چنان که در املاثر و االثار آمده ـ یا  9381رشیف العلامء مازندرانی بود و در سال 

شعری در ماده تاریخ « فصول الیواقیت»چنان که مریزا حممد مهدانی در  9385

 (:1/723کشف االستار: بنگرید:52ـ  3)الیواقیت، ص  وفات او آورده درگذشت

 ء ال حلللللول و البنلللللا اللللللبال حلللللل  

o 

 و ملللللا اللللللبالء ینلللللزل  ال  بلللللالوال 

o بملللللوت مفلللللرد غلللللدا    عللللله  

o 

 علللللللام مللللللر ال ا  العلللللللوم طللللللر   

o فاضللللل دربنللللد و مللللن   ع لللله  

o 

 قلللد کلللان کهفلللا لللللور  و ملللو ال 

o فانفصللللمى عللللر  اهللللد  بفقللللده 

o 

  و انقصلللمى ظهلللور ملللن قلللالوا بلللى 

o   ختللللللهو مللللللا نتانللللللا نعیلللللله نر  

o 

  ىل علللرش العلللى قلللد طلللار روحللله 

o (  فهرستی از آثار چاپ شده او را 012ـ  2/033در مولفنی کتب چاپی ) مشار

 بدست داده است. 

( فهرستی از آثار وی، خمطوط و مطبوع 33ـ  5/31لفی االمامیه: در موسوعة مؤ

بدست داده شده که مغتنم است. در میان آثار وی، کتابی هم در علم الفلک با نام 

ق  5037ت که آن را برای مریزا حممدرضا موسوی هندی در سال اجلوهره اس

( با دو کتاب از سید دلدار علی منترش شده است 5012نوشته و در لکهنو )سال 

(. رساله در علم االکسری از دیگر آثار او شمرده 5/32)موسوعة مولفی االمامیه: 

شد، دست داشتن شده اما از نسخه خطی یا چاپی یادی نشده است. اگر این طور با

او در علوم غریبه را هم نشان می دهد و این وجه قرابت و نزدیکی او با موارد مشابه 

 در این قرن است. 

رشحی از آثار مالآقا در دایره املعارف بزرگ اسالمی، مدخل آقا دربندی 

نوشته  5023( آمده است. در آنجا گفته شده، خزائن االحکام در سال 5/021)

ق منترش شده است. در باره دیگر آثار او نیز مهان مطالبی است 5753شده به سال 
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 که گذشت.

داخللیل فرزند دارد که از عب« رضوان»اکسری العبادات، ترمجه ای هم با عنوان 

است. این ترمجه به نام مظفرالدین شاه انجام و به او پیشکش  حممد رفیع بارفروش

و « مرتجم گوید»ی است به رس بند در آن افزوده های»شده است. در باره آن آمده

مجادی االولی  51می باشد که این جملس را در دوشنبه  72آخرین جملس آن، جملس 

 [.3/701به پایان رسانده است. ]فهرستواره کتاهبای فارسی:  5753

 

 شاگردان مالآقا دربندی

دقیقا نمی دانیم در هتران درس و بحثی داشته است یا خری و در این باره، 

البته رصحیی ندیدیم. اما به طور کلی از برخی از شاگردان او در منابع یاد شده که ت

شاگردان ( از افاضل 5037دی )م بعد از سید حممد رضی خان هن فراوان نیستند.

مالآقا شمرده شده و آقابزرگ گوید که مالآقا کتاب اسطرالب را به درخواست وی 

ق( 5012شاگرد در پایان این کتاب )چاپ  نوشته است. اجازه ای از مالآقا به مهنی

(. مریزا حبیب اهلل شهیدی خراسانی 55/132آمده است )طبقات اعالم الشیعه: 

از حمرض مریزای بزرگ »یکی از شاگردان مالآقا بوده، و در باره او نوشته اند: 

)گنجینه «. شریازی و مریزای رشتی و فاضل دربندی و دیگران استفاده نموده

مهچننی از «(. ش5710حممد رشیف رازی، هتران، اسالمیه، » 3/573: دانشمندان

با مرحوم مالآقا مکاملاتی »حاج شیخ حممدرضا رشیعتمدار دامغانی یاد شده که 

[. در باره حاج مریزا نرصاهلل شریازی )م 1/552)گنجینه دانشمندان: «. داشته اند

اجازه نقل حدیث  ق( هم گفته شده که از شیخ انصاری و مالآقادربندی5035
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، و بنگرید: مشاهری مدفون در حرم 50/132داشته است )طبقات اعالم الشیعه: 

از دیگر شاگردان او مریزا «(. 5712آستان قدس، » 032ـ  5/023رضوی: 

یل کرده صکه در نجف حت معروف به مریآخور اوغلی ، زاده اردبیل است ،حممدعلی

بوده « وزه درسی مرحوم فاضل دربندیاز شاگردان ممتاز ح»و گفته شده است که 

شیخ «(. 5732بابا صفری، اردبیل، » 7/725است )اردبیل در گذرگاه تاریخ: 

ق( نیز از شاگردان مالآقا دربندی و مریزای 5701ـ  5012حممد حسن انصاری )

(. 57/227خ انصاری است. )طبقات: شریازی بوده است. وی برادرزاده شی

روف به واالجاه که از لکهنوی هند بود، برای حتصیل به نواب مریزا حممد هبادر مع

و آیت اهلل علی نقی طباطبایی درس خواند. « و در نزد مالدربندی»عراق رفت 

آستان قدس، » 322)مطلع االنوار، احوال دانشوران شیعه پاکستان و هند، ص 

ق( نیز از کسانی بوده که در 5750ـ  5077شیخ علی حممد طالقانی )«(. 5732

نجف شاگردی شیخ انصاری و مالآقادربندی را کرده است )طبقات: 

(. شیخ عبداهلل مامقانی پدر حممد حسن و جد چهره های دیگر این 52/5251

ه شناخته شده اند، از رفقای نزدیک مالآقا در کربال، شمرده شده است کخاندان 

ی سید علی بن سید اسامعیل موسو«(. 5713قم، » 5/735)اخرتان فقاهت: 

قزوینی هم که دارای آثار متعددی در فقه و اصول است، گفته که مالآقا او را تشویق 

 (.50/01به رفتن به عتبات برای حتصیل کرده است )طبقات اعالم الشیعه: 

بی مناسبت نیست اشاره کنیم که مرحوم خیابانی در وصف یکی از علامی تربیز 

از درس او یاد می کند و این که در ماه  ق(5702با نام مریزا اسداهلل بزار تربیزی )م 

از فاجعه طف و مصائب حرضت سید الشهداء )ع( مستوفی »رمضان، پس از وعظ 

بیان می فرمود، در ابکاء و ترویج بساط حسینی )ع( تالی بل ثانی فاضل دربندی 

به گزارش کیوان، از دیگر  (.737)علامی معارصین: « رضوان اهلل تعالی علیه بود

مالآقا، یکی هم مالعلی عطار بوده که در گفتگوهای او با آلوسی در  شاگردان

 [.535ـ  532بغداد، حارض بوده است ]حج نامه، ص 

 



 

 

 آثار خودش درمالآقا دربندی 

 

 

 

مالآقای دربندی، به طور جسته گرخیته، نکات با ارزشی از مسائلی که به زندگی 

آورده است. این نکات،  شآثار و افکار او مربوط می شود، در البالی برخی از

ازآهنا، در آثار بویژه در مقدمه سعادات نارصی قابل توجه است، هرچند برخی 

است. این نکات، در ارائه تصویری از وی و افکارش، و نیز  دیگر او نیز تکرار شده

مناسبات او با دیگران و نیز نقطه نظراتش در باره برخی از شخصیت ها و نیز عامه 

 یت زیادی دارد.مردم، امه

 آشنایی با مقامات عثمانیالف: 

دوستی اش با برخی از  در برخی از آثارش آورده، مالآقایکی از نکاتی که 

مصنف »مقامات عثامنی در عراق است. او در جایی از سعادات نارصی می نویسد: 

این کتاب خادم العلوم آقای دربندی می گوید که قصه ای که میان من و دفرتدار 

لت عثامنیه که در زمان ما رسدار اکرم عمر پاشا بود، واقع شده است، در زمان دو

و  ،والی شدن رسدار اکرم عمر پاشا در عراق عرب، اعجب و اطرف مهه قصه است

 ی از حد  بیان این است که چون عمر پاشا والی بغداد و عربستان شد، ظلم و تعد  

حیایی می  ی و بیبسیار بسیار تعد   ،هسره و رضایح مقد  ار قبور منو  و به زو   ،گذشت

ذاته با آداب و  و آن فی حد   ،و یعقوب افندی در آن زمان حاکم هندیه بود ،نمودند

ی الیه به کربال ه امامیه است. پس آن معز  اخالق است، بلکه در باطن از طایفه حمق  

زمحت و اگر  ،عمر پاشا در هندیه است و می خواهد فرات را سد نامید ،آمد و گفت
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بکشی به هندیه بیایی، ممکن است عمر پاشا حرف تو را بشنود بلکه این نحو ظلم و 

گفتم می آیم، و لکن پاره ای  اوی از زوار و سایر مسلمنی برداشته شود. پس به تعد  

عوائق و موانع رو داد و چند روز تأخری افتاد. پس وقتی که به هندیه رفتم عمر پاشا 

دی، و لکن عمر پاشا دو وب افندی گفت، زمحت کشیدی آم. یعقبه بغداد رفته بود

مجیع جهات دفرتدار سه روز است رفته است، و گفت، نایب پاشا و قائم مقام در 

 «. در فالن قبیله است، فردا خواهد آمد افندی است و او

حکایت گفتگوی خود را با او در باره مالآقا پس از آمدن وی، با او سخن گفته و 

، و نقل چند روایت از فضائل امری املؤمننی از این بخاریزندگینامه  صحیح بخاری،

در شگفت شده  تسلط او بر این مطالببه طوری که افندی از  ،کتاب بیان کرده

ار قرب رحیانه رسول اهلل مجله ای از مناقب و فضایل و درجات زو  »است. سپس 

مقدمه گفته و از مجله  برای این کار چندینرا نقل کرده است. « جناب سید الشهداء

و این  ؛)ص( را در باره امام حسنی )ع( در حضور عایشه نقل کرده اهلل سخن رسول

که فرموده حسنی پاره ی قلب من و جگرگوشه من و رحیانه من است. وی سپس از 

مفصلی را برای  اخبارو برای او مطالبی بیان کرده، فضائل زیارت امام حسنی )ع( 

چون دفرتدار اینها را شنید، بسیار »است. آنگاه می نویسد: کرده دفرتدار افندی نقل 

اهلل تعالی خریا.... ]باز مطالبی در  جزاک و گفت بسیار خوشنود و فرحناک شد،

چون کالم به اینجا رسید، »باره فضیلت زیارت امام حسنی نقل کرده به طوری که[ 

خودش را بر دست های  رشوع کرد دفرت دار به گریه کردن و گریه شدید می کرد و

مرا می بوسید و به چشمش می کشید و می مالید و من انداخت و مکرر دست های 

 «. گریه می کرد

اهلل مؤاخذه واهلل و ب»از فرصت استفاده کردم و گفتم  ،در اینجا، مالآقا گوید

ار بعد از داخل شدن به خاک شام، یعنی زو  »چون  :گفتم گفت: چرا؟«. خواهید شد

 م، هزار هزار بالها رس آهنا می آورند و قطع نظر از آهنا باج ها و خراجدولت رو

های بدعتی که از آهنا می گریند، وقتی که قطاع الطریق... بر رس آهنا می ریزند و 
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بعضی را می کشند و بعضی را زمخدار و جراحت دار می نامیند و مال و اسباب 

دار اینها را شنید، بسیار بسیار مرتعش وقتی دفرت»به گفته مال آقا «. ایشان می گریند

 «. ان شاءاهلل تعالی بعد از این مهچننی نخواهد شد :و گفت ،شده

، پس از اشاره به گریه های دفرتدار در مالآقا در آخرین عبارت در این قسمت

و اما جهالی اهل ایران که اسم خودشان را شیعه »می گوید:  مقابل نقل این فضائل

«. ثال و نظایر اینها را بشنوند، صد راه استبعاد و استنکار می تراشندمی نامند اگر ام

اشاره او به انتقادهایی است که از او و مطالبش می  (.13ـ  10)سعادات نارصی، 

 شده است. در این باره در بخش دیگری سخن گفته ایم.

اکم اسالمبولی که قائم مقام و ح در مورد دیگری از آشنایی خود با قوربی افندی

و حکایتی از او نقل کرده است. این حکایت در  نیز سخن گفته، بوده، ربالی معال  ک

نزدیک صد سال قبل از این »باره شخصی به نام مالحممد افندی اسالمبولی است که 

است. « بزرگ در مصائب سید الشهداء تصنیف کرده»و کتابی « در اسالمبول بوده

به »قرار گرفته و به او نوشته اند که « سنت بان علامی اهلمتعص  »او مورد اعرتاض 

سبب بودنت در کوچه ماهی فروشان، دماغت از بوی های گندیده معتل  و خمتل  و 

حاال برای من قطع و » :است. او هم با تندی جواب آهنا را داده است« میعب شده

حکایت دیگر از دو سپس «. یقنی حاصل شد که شام اوالد پدران خودتان نیستید

با این که  ،در باره مهان نویسنده نقل کرده است. مالآقا می گویدربی افندی قو

این حکایات را نقل می کرد، در حالی که « تعصب متام دارد»قوربی در مذهب خود 

مجعی از محقاء و جهالء این زمان که خودشان را از زمره حمبان و شیعیان می »

بر جبنی گره زده با وجه عبوس رو می شامرند، و در مقام شنیدن امثال این حکایات، 

 (.30)سعادات نارصی، ص «. گردانند

 مقتل نویسی تادینی رایج  مالآقا از علومب: 

، در باره خود و عالئق دربندی از کسانی است که در البالی نوشته هایش 
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فکریش مطالبی را بیان کرده و عالوه بر آن، دیدگاه های خود را که بر اساس آهنا می 

جریان فکری او را تشخیص داد، با رصاحت بیان کرده است. به عبارت دیگر،  توان

یکی از با ارزش ترین منابع در باره او، آثار خود اوست که باید مورد تأمل و توجه 

وی در این زمینه، نکاتی را در مقدمه سعادات چنان که اشاره شد، قرار گرید. 

متوجه اخبار عاشورا شده و آثاری را در  نارصی آورده و از مجله در باره این که چرا

این زمینه نوشته، بیان کرده است. می دانیم که او سخت عالقه مند به فقه و اصول 

اما در دو دهه پایانی به این علوم اشتغال داشت، بود و حتی در دوره اقامت هتران 

شان مراجعه به آثارش، نعمر خویش، بیش از مهه روی مسائل عاشورا مترکز کرد. 

شامری از آهنا در علوم رایج حوزوی، مانند فقه و اصول و رجال و درایه می دهد که 

نوشته و در این  )ع(  است، اما شهرت وی به آثاری است که در باره امام حسنی

میان، سه اثر او اکسری العبادات، سعادات نارصی و جواهر االیقان، به طور 

غیری مسری خود از نگارش کتاهبای مشخص در این باره نوشته شده است. او ت

، در مقدمه سعادات نارصی )ع(حوزوی را به نگاشتن آثاری در باره امام حسنی

اما  ،وقتی به مراتب علمی رسیده، رشوع به نگارش آثاری کرده آورده، و می گوید،

پس از مدتی فکر کرده است که اگر به جای این کارهای علمی، در باره امام حسنی 

بود، بسیار هبرت بود. به مهنی دلیل، مسری تألیفی خود را به این سمت  )ع( نوشته

وی در  سوق داده و کتاب اکسری العبادات فی ارسار الشهادات را نوشته است.

از نوعی حالت عاطفی خود در روی آوردن به این  در این کتاب، جاهای خمتلف

عاشورایی او یات دیگران هم در باره روحمی دانیم که مباحث یاد کرده است. 

فراوان یاد کرده اند و از سوز و گدازی که او در ضمن بیان مطالب از خود نشان می 

  داد، نوشته اند.

مالآقا در مقدمه سعادات نارصی که ترمجه خود او از بخشی از کتاب اکسری 

این احقر خادم العلوم، آقا بن عابد بن رمضان بن »العبادات است می نویسد: 

ریوانی الدربندی، از بدو نشو و نام و صغر سن، از سن شش و هفت الزاهد الش
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س و تدریس و تعل م و تعلیم، و در خدمت  سالگی خود را ندیده مگر در مقام تدر 

کردن به اساتید کرام و اساطنی فخام، تقصریی از این احقر صادر نشد، و بعد از آن، 

دم، و در مجله ی کثریه در مدت قریب به سی سال عمر خود را رصف تصنیفات نمو

ای از علوم و فنون حقانیه از معقول و منقول مصن فات چند به عمل آمد، مثل خزائن 

ه نجفیه در فقه، و خزائن االصول در اصول و فن   اعلی در  االحکام در رشح در 

اعتقادات، و فن ثمر بینات و قوامیس الصناعه در فنون اخبار و رجال و غری ذلک، 

و خمترصی ختمینا مهه اینها به سیصد هزار بیت می رسید. و بعد از  از کتب مبسوطه

آن ملتفت به امر دقیقی شدم، و آن این است که ارتکاب مشقات و مزاولت متاعب 

ات در این مدت مدیده، هرچند خالی از اجر نخواهد شد، و لیکن کاش در  و مشق 

ش اکثر و مدت، مشغول می شدم به عملی که اجرش اعظم و ثواب ننصف ای

خودش خالص از شوائب و عیوب و اغراض نفسانیه است، و آن تصنیف کتاب 

ه بر فواضل و فضایل و  جامع است در معرفت ارسار و غوام  اخبار و آثار دال 

مناقب آل اهلل تعالی و اهل بیت رسول اهلل، و ال سیام کتابی که مفرس  ارسار و کاشف 

د الشهداء ـ علیه السالم ـ باشد، و مهچننی وجوه شهادت خلیفة اهلل تعالی جناب سی

مبنی  و موضح مجیع امور متعلقه به این مقامات باشد، زیرا که معرفت ارسار فواضل 

و فضایل و مناقب جناب سید الشهداء )ع( و معرفت ارسار غامضه و خواص  دقیقه 

 ندبه و گریه برای آن مظلوم و مهچننی معرفت ارسار و حکم زیارت قرب رشیفش

میزان اقوم. پس ملهم شدم به این که باید عزم کنم به نوشتن کتاب اکسری العبادات 

فی ارسار الشهادات، و تسدید و تأکید نمود این اهلام غیبی و وارد و شارق الریبی را 

ل کتاب اکسری العبادات فی  رؤیای صادقه، چنانچه تفصیل این رؤیای صادقه در او 

 .«ارسار الشهادات ذکر شده است

ن تواهلل العظیم در ازمنه سابقه در وقت نوش»در جایی نوشته است که مالآقا 

مطالب این مقام در اصل، یعنی در کتاب اکسری العبادات فی ارسار الشهادات، 

تی از باده لوعه و حزن نه هم چننی سواردات و حاالت غریبه رو می داد، رسم
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ثر اوقات قلم از دستم می مستولی می شد که قدرت و طاقت نداشته باشم، و اک

و ممکنم نمی شد اصال چیز نوشتن، و مبهوت و متحری  و مضطرب شده، بلکه  ،افتاد

... و گاه قوه وامهه مستولی می شد قوتی از قوای رحم در خودم احساس نمی کردم

و گامن می کردم که اگر مطالب این مقام را بنویسم، انگشتانم با قلم خواهد 

  (.35رصی، ص )سعادات نا«. سوخت

این مطلبی که حاال می نویسم آتش می زند بر اعضای رئیسه، » :و جای دیگر

مثل قلب و جگر و دماغ و به غری از اعضای رئیسه. واویاله وامصیبتاه، های های، 

)سعادات، ص «. آه آه، ای کاش قلم و انگشتانم می سوخت مثل سوختن قلبم

امام حسنی )ع( نوشته که سخت  ش شهادت(. این مطالب را در وقت نگار522

  ترین حلظات عاشوراست.

وی در جای دیگری هم از این حاالت روحی خود در وقت نوشتن اخبار 

خمفی نامند بر مؤمننی »شهادت امام حسنی و محله به خیام حرم چننی می نویسد: 

ن کیفیت شهادت جناب سید تشالعظیم و باهلل الکریم چنانچه نوخملصنی که واهلل 

ه و قدرت از این احقر شهداء اصعب بود بر این حقری، به این معنی که گویا قو  ال

برداشته شده بود بالکلیه و عجائب و خوارق عادات مشاهده می نمودم از احوال 

نوشتن وقایع و  حالت نمودم در آن مقام، و هم چننیخودم، چنانچه اشاره به این 

و صعب است بر این احقر، و دوازده روز بسیار بسیار دشوار  قضایای این مقام ایضاً 

می شود که می خواهم رشوع به نوشتن وقایع این مقام نامیم. هر وقتی که کتاب 

پیش می گذاشتم، و باز می کردم، حاالتی رو می داد که اقلش این بود که گویا هزار 

هم می زدم و بر می داشتم. و  عقرب و هزار مار خواهند گزید. زود کتاب را بر

... شب که شب مجعه است، حاالتی برای این احقر رو داد، بسیار تعجب کردم نیمه

شب مجعه خواستم رشوع کنم، و لکن باز اضطراب و حریت بر من غالب شد و 

لرزه و تزلزل در بدنم افتاد و نتوانستم بنویسم، گویا قوه و قدرت بالکلیه از من 

 (573ـ  571)سعادات نارصی، ص «. سلب شده
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 ق8621سال رمضان  62شب در  دینشیخی ها به درب حملهج: 

به مناسبت آنچه گذشت، مناسب است اشاره کنیم، دوران زندگی وی درمیان 

سالی، و زمانی که شور جوانی داشته، ساهلایی است که شیخیه در کربال برآمدند و 

بعد از اصولیان و وابستگی به آنان با شیخیه درگری بوده است.  یاو به دلیل طرفدار

از آن هم، ظهور بابیه، می توانسته مهنی حساسیت را روی رفتارهای او داشته باشد. 

با این حال، اشارات اندکی در این باره در دست است. فرهاد مریزا که با مالآقا 

مراوده داشته، در جایی چنان می نامید که مالآقا با شیخ امحد احسایی مشکلی 

سید کاظم رشتی مشکل داشته است. فرهاد مریزا  نداشته اما با شاگردان وی و طبعا

از مالآقا دربندی معروف شنیده ام که می فرمود: مرحوم شیخ علی ولد »می گوید، 

الصدق شیخ امحد ]احسایی[ به من می گفت: إن  ابی ضی عوه تالمذته ]پدرم را 

اد ]سفرنامه فره«. شاگردانش ضایع کردند[ و مالآقا بر شیخ علی رمحت می فرستاد

 «[. 5722هتران، علمی، » 32مریزا، ص 

صاحب احسن الودیعه نیز در باره شیخ امحد احسایی می گوید که اوائل کار که 

آثارش منترش نشده بود، علام او را ستایش می کردند، اما به تدریج که بر آراءش، 

آگاه شدند، به انکار او پرداختند. به مهنی دلیل، صاحب روضات در جایی از او 

ز او تایش کرده اما در جای دیگری از کتابش، ذیل رشح حال رجب برسی، اس

زاید: شامری از علام، پس از آگاه شدن از فاسخت نکوهش کرده است. وی می 

آثارش حکم به کفر او کردند که از آن مجله شیخ حممد تقی برغانی، حممد مهدی 

، رشیف العلامء، و سید طباطبائی، مالحممد جعفر اسرتآبادی، آخوند مالآقا دربندی

ابراهیم صاحب ضوابط و نیز صاحب فصول و صاحب جواهر بودند. ]احسن 

ید: دین و دولت در ایران، ص رگ، و بن«ش5732قم، » 727لودیعه، ص ا

 «[5723هتران، »500

طبعا تکلیف بابیه در این میان روشن بود. مالآقا یک مورد، از طعنی از آنان یاد می 

در حق مسلم بن عقیل زده اند و سخت آنان را نکوهش می کند.  کند که در جملسی،
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در « مالها و علامی این زمان»وی از این که آهنا چننی جسارت می کنند، اما 

 (.32( ـ 13برابرشان سکوت می نامیند، خشمگنی است. )جواهر االیقان، ص 

عتبات در آغاز کتاب سعادات نارصی، اشاره به ماجرای ترک و اما خود مالآقا 

و آمدنش به ایران کرده و در آن از واقعه هائله ای یاد کرده که به گفته او، شامری از 

به قصد کشت، به  ق(5013)م  اراذل و اوباش با حتریک فرزندان سید کاظم رشتی

حتریر نخست این نوشته، حدس زده بودم با توجه به آمدن وی در او یورش بردند. 

و در  5011به ایران، این واقعه در رمضان  5013ـ  5011پس از رویدادهای سال 

خود او اشاره دارد که طبعا وجه منازعات شیخی ها و خمالفانشان رخ داده باشد. بحب

با فرزندان سید کاظم رشتی با مریزا حمیط کرمانی در این کار نقش داشته اند. اما 

و اشاره به این که این واقعه، چند « سعادات نارصی»مراجعه جمدد به عبارت او در 

امتام تألیف آن نیمه ذی قعده تاریخ ده، )ار الشهادات بوسال پس از تالیف ارس

رخ داده باشد، حادثه ای  5033علی القاعده باید در سال  ،بوده( این اتفاق 5030

ل یافتم و در پایان این رساله آورده ام. از حتریر او   که دو سند هم در باره آن، پس

 رشح وی از آن واقعه هائله در مقدمه سعادات نارصی این است: 

به حول اهلل تبارک و تعالی و قوته و تسدید  ـ ارسار الشهادات ـ ن آن کتابو چو

به امتام رسیده و دو سه سال بود که به  و جعلنی فداه ـ جهعجل اهلل فرـ امام زمان 

هایله عظیمه برای این احقر روی داد، و بیان امجالی  ی امتام رسیده بود، ناگاه قضیه

به استظهار و  ،کرمانی و پرسان سید کاظم رشتی آن قضیه این است که مریزا حمیط

ه که مهیشه دشمن دین و دولت بوده است، مجعی از  استنصار و حتریک پرس زن کردی 

و اوباش و اوغاد عرب را به قتل این احقر فرستادند  ]یارمازها = کالنرتان[ یرامازیه

بودند، و در شب و آن مالعنی یرامازیه پنج نفر  ،که این احقر را به قتل برسانند

آم  بیست و ششم رمضان املبارک بعد از گذشتن نصف شب رخیتند بر این احقر خد 

یعنی رضبت های  ،د الشهداء ـ روحی له الفداء ـ و چند رضبت شمشریجناب سی  

منکر بر رس و روی این احقر زدند. پس یکی از آن مالعنی را به انداختن قمه به 



 23 مال آقا دربندی در آثار خودش

وجود این که قوت و طاقت نداشتم، نظر بر این که قلبش به درک اسفل فرستادم، با 

مدت چهار پنج ماه بود مبتال به امراض عدیده و شدیده بودم، و در آن ایام غایت 

 ی هنقاهت و ضعف داشتم، و نبود کشته شدن یکی از آن مالعنی مگر بحول و قو  

ت صاحب و برکا ـ ل اهلل تعالی فرجه و جعلنی فداهعج  ـ اهلی و تسدید امام زمان 

زیرا که  ـ جعلنی اهلل تعالی فداهـ  ءة احلمراء الیاقوتیة النورانیة جناب سید الشهداالقب  

اگر آن معلون کشته نمی شد، و سایر آن مالعنی مشغول برداشتن جسد آن معلون 

نشده بودند، و رو به فرار و گرخیتن نگذاشته بودند، هرآینه مرا قطعه قطعه و پاره 

ا و جراحت هایی که زده بودند، بسیار زخم هو با مهه اینها، زمخ پاره کرده بودند،

ت برای آن زمخهای های منکر بود، و احدی احتامل صح   های شدید و جراحت

منکر و جراحت های شدید نمی داد، و لکن به رمحت واسعه اهلیه و به شفاعت 

 «.اصحاب والیت مطلق و خالفت کلیه شفا یافتم

 مهچنان برایم حمل تردید است که برغم آنچه باال گذشت، اینجا بیفزایم،در 

، با توجه به ترصحیش به این که مربوط به جریان که باال گذشت واقعه مورد نظر او

واقعه ای است که دو سند در باره آن توسط کارگزاری ایران در شیخیه بوده، مهان 

محله بابیه به مالآقای  در آن ازو  ق(5033)به احتامل قوی در سال  بغداد هتیه شده

 رمضان ، یا واقعه ای دیگر و مربوط به)بنگرید به ضمیمه کتاب( یاد شدهدربندی 

اگر عبارت باال، مربوط به دو سه سال بعد پیش از محله نجیب پاشا به بغداد است. 

وشته ن 5030از تألیف ارسار الشهادات باشد، و تردید نکنیم که این کتاب در سال 

این که چرا مالآقا دست پرسان له را، مربوط به بابیه بدانیم. اما مح شده، باید واقعه

 بی توجیه می ماند. سید کاظم را پشت رس آن می داند،

هائله با شیخیه درگری بوده و خودش آن واقعه هم هر روی، تا اینجای کار، او ه ب

ه، است. بود برقرارهم به احتامل زیاد، دشمنی میان بابیه و او و را به آهنا نسبت داده، 

 می پردازیم. 5013عجالتا به واقعه کربال و محله نجیب پاشا به این شهر در سال 

 





 

 از آن واقعه مالآقا دربندی گزارش حمله نجیب پاشا به کربال و

 

 

 

به شهر  از وقایع بسیار خونبار کربال در این دوره، محله نجیب پاشای عثامنییکی 

هجری است. در این ماجرا، مال آقا نیز  5011ال در ذی قعده و ذی حجه سال کرب

آن واقعه از  در شهر حضور داشت و پس از ختم غائله، به ایران رفت و گزارشی از

ای داستانی که او در مقدمه سعادات نارصی در باره محله جای گذاشت. اگر خود بر

از سوی شیخیه به خود نقل کرده مربوط به رمضان پیش از این محله نجیب پاشا 

به نظرم می رسد، وی در دسته بندی های سیاسی این شهر، برابر شیخیه بوده باشد، 

که پیش از  است. اما در صورتی که آن حکایت مربوط به زمان دیگری باشد، چنان

این اشاره شد، باید داستان محله نجیب پاشا را برای روشن شدن جایگاه گزارش 

 ی از گزارش وی بدست دهیم. مالآقا از این رویداد خونبار، بیاوریم و سپس رشح

این زمان، کربال، شهری بزرگ، ثرومتند، با حضور گسرتده ای از عرهبای بومی  

]با رهربی سید کاظم  ایرانی مقیم بود. طی ساهلا، میان شیخی ها و شامر فراوانی

منازعه بود و از سوی ]سید ابراهیم قزوینی صاحب ضوابط[ و اصولی ها  رشتی[

دیگر، دولت عثامنی و حاکم آن در بغداد هم از جهاتی در این مسأله درگری بودند. 

جایگاه  ، و نیزرف دیگرعرب و عجم از ط نفوذ شیعیاناز یک طرف،  نفوذ ایرانیان،

آنچه صورت مسأله مهم به حساب می آمد.  اقتصادی کربال، برای دولت عثامنی

ظاهر بود، اختالفات داخلی کربال بود که حکومت بغداد که به تازگی در اختیار 

نجیب پاشا قرار گرفته بود، به هبانه آن به کربال محله کرد. ]رشح تفصیلی این ماجرا 

مالحظه  5732گزارش یک کشتار، سید علی موجانی، قم، »تاب را می توان در ک

،  در حمارصه قرار گرفت و مالقات های 5011کرد[. شهر کربال، اوائل ذی قعده 
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از سوی مکرری میان هیئت های میانجی و نریوهای عثامنی صورت گرفت. عاقبت 

عملی  5011شد و این اقدام در ذی حجه سال  به شهر تصمیم بر محلهدولت عثامنی 

شامر ذی حجه  57تا  55طی دو روز جنگ، گردید. فاجعه بسیار عمیق بود و 

 .(31)گزارش یک کشتار، ص  زیادی کشته شدند.

پرسش این است که مالآقادربندی در این ماجرا در کجای این وقایع قرار داشته 

 و جالب ،است؟ طبیعی است که مالآقا جانبدار سید ابراهیم قزوینی اصولی بوده

اطالعاتی که در اسناد است که بعدها نیز در حجره ای در کنار مهو دفن شده است. 

آمده، جسته گرخیته مطالبی در باره مالآقا بدست  گزارش یک کشتار کتاب و مطالب

آنچه در محله به کربال مهم است، اعالم خانه سید کاظم رشتی و حرم، به می دهد. 

ریان، بیش از مهه، علیه خمالفنی آهنا بوده عنوان حمل امن است، و روشن است که ج

 است. 

پس از این محله، کربال را  از گزارش های موجود چننی بدست می آید که مالآقا،

به قصد هتران ترک کرد. در آنجا دیداری با سفری روسیه داشت، و گزارشی از 

د از این این گزارش که یک ماه بع رویدادهای کربال داد که متن آن باقی مانده است.

ماجرا بر اساس گفته های مالآقا به سفری روسیه تنظیم شده، بسیار ارزشمند و 

حاوی اطالعات دقیقی از ابعاد جنایت ترکها در کربالست. از این گزارش بدست 

می آید که پدر و مهرس مالآقا هم این زمان درگری این ماجرا شده بودند. او به هبانه 

 ویاز این اوضاع بیابد.  ه فرار و نجاتیتالش کرده تا رااین که از اتباع روسیه است، 

روز از این ماجرا از کربال خارج شده، به کرمانشاه می آید و از  05پس از گذشت 

 آنجا به هتران عزیمت می کند. 

آمده است که کنسول  گزارش حممد نامق پاشا که مشاور سلطان عثامنی بوده،در 

است تا به هتران رفته و به دلیل این که خود از تبعه  خواسته مالآقای دربندیایران از 

پس از گرفتن روسیه بوده، گزارش ماوقع را به سفری روسیه بدهد. سفری روسیه هم 

فردی به نام موسیو فرنت از کلنل های انگلیسی را از جانب  گزارش از مالآقا،
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که  نامقکند. اعزام می به کربال سفارت خانه های انگلستان و  روسیه جهت حتقیق 

ارائه  اطالعات برای پاسخگویی به این گزارش مطالبی نوشته، در گزارش خود،

را مشتی اخبار ساختگی دانسته به سفری روسیه و سپس انگلیس مالآقا  شده از سوی

که غرض ورزانه برای سفری روسیه بیان شده است ]گزارش یک کشتار، ص 

داشته  ی را در باره گزارش مالآقاچننی قضاوت [. طبیعی است که نامق پاشا771

 باشد! 

مالآقا گزارش این واقعه را در چند نوبت، برای شاه   بدانیمکه  استجالب 

وقت ایران، حممد شاه هم بیان کرده است. در گزارشی که وزارت خارجه ایران 

خطاب به علامی کربال نوشته،  آمده است: خدمت علام و فضال و جمتهدان و 

معلی، معروض می دارد، اوقاتی که عالی جناب فضایل مآب  مقدسان کربالی

حقایق و دقایق نصاب عمدة الفضالء العظام آخوند مالآقا به دار اخلالفه باهره آمدند 

و حدیث حادثه کربی و سانحه عظامی کربالی معلی را کام جری در چندین جملس 

لطانه و افاض اهلل ملکه و س دخل  ـ دین پناه به حضور معدلت دستور پادشاه 

 کردند روایت قاهره دولت اولیای حمرض در و عرضـ  احسانه و هبر   العاملنی علی

 حق احقاق که داشتند این بر مرصوف و مقصور را مهت مهگی قاهره دولت اولیای

و به وکیلی که برای احقاق  ،نامیند لومان کربالی معلی را از دولت علیه روم میمظ

دند، دستورالعمل دادند که مقدمه کربالی معلی را از الروم فرمونةحق روانه ارز

تا قراری در این باب بدهند اقدام به امر دیگر  ،سایر مطالب و مهام اهم و الزم دانسته

 ،ننامیند، ]زیرا[ یکی این امری نیست که فراموش کردنی باشد سهل شمردنی

دین آقای حاجی و ال لملةنارصا املسلمنی و االسالم عنی مآب چنانچه جناب جاللت

 مآب جاللت جناب به معلی کربالی قضیه باب در مبسوط رشحی العالی دام مد ظله

 اند، داشته مرقوم روم دولت صدراعظم پاشا رئوف حاجی مفخم دستور مکرم مشری

 و رسید خواهد روزها این در جواب شاءاهلل ان ؛واب آن رشوح نرسیده استج هنوز

. ]بایگانی مرکز اسناد و شد خواهد آنجا فضالی و علام پریای فضیلت رأی معلوم
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تاریخ دیپلامسی وزارت امور خارجه مجهوری اسالمی ایران، جمموعه سواد 

 [.731الف، به نقل از گزارش یک کشتار، ص  13، ص 0مکاتبات، ج 

 

 روسیه به سفیر جمله نجیب پاشا به کربالمتن گزارش مالآقا در باره 

ی سفری روسیه ارائه و سپس نوشته شده، رشحی اما گزارش مالآقا آنچه برا

مفصل از رویدادهای مربوط به روزهای کشتار در کربالست. از نظر دقت در 

 جزئیات، گزارش قابل توجهی است.

 م5122ـ 5127ق/ 5013 تاریخ سند:

 سفری روسیه در هتران فرستنده:

 نامینده اعزامی دولت بریتانیا کلنل فرانسیس فرنت گرینده:

 از توابع ممالک روسیه که در واقعهدربند،  ترمجه گزارش مال آقا اهل قصبه متن:

کربال حضور داشته و مشاهدات عینی خود را به سفری روسیه در طهران گزارش 
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 کلنل به آنرا فرانسه، زبان به گزارش این حتریر ضمن نیز الیه کرده و سفری مومی

بغداد سفر نامید، ت یافته به یمأمور مذکور واقعة حتقیق جهت که انگلیسی فرنت

 ارسال کرده است:

 ورود جهت بیك طاهر[ رسهنگ] مریآالی احلجه، در روز شنبه، یازدهم ماه ذی

. هناد نردبان خان دروازه و نجف دروازه مابنی موضعی در قلعه، دیوار بر کربال، به

نتظار ا لذا شد، نخواهد جنگ که بودند گرفته قول بغداد والی از شهر اهالی چون

 نفر چند و شد شهر وارد خمفیانه بیك طاهر و نداشتند را ای غافلگریانه چننی محله

 کردن وارد نی ت با سپس. رساند قتل به و یافت خفته را حارض نگهبان و اوباش

 عزیمت ها دروازه از یکی ضبط جهت بود، کرده مستقر شهر خارج در که رسبازانی

یکی از رسان اوباش به نام علی کشمش به  .ساخت عملی را خود نی ت این و کرد

حم  اط الع از وضعیت به سوی طاهر بیك هجوم آورد و دویست نفر، و به روایتی 

تا اینکه اندوختة مهامتش به پایان رسید و با  ،پانصد نفر از عثامنیان را به قتل رساند

یز به حم  مأیوس شدن از رسیدن اعانه و امداد، پا به فرار گذاشت و سایر اوباش ن

 ترجیح قرار بر را فرار شده، خارج شهر های باخرب شدن از فرار او، مهگی از دروازه

 عازم (ع)عباس حرضت تربت سوی به رسبازانش، با بیك طاهر هنگام آن در. دادند

 هوعد به بنا. رساند می قتل به شد می مواجه که را کسی هر خود، راه در و شد

اهالی اعالم کرده بودند، مبنی بر اینکه به  به پاشا نجیب جناب که صحیحی

 )ع(عباس]کذا. حرضت[ و امام )ع( های امام حسنی اشخاص متحصن در تربت

 ههای رشیف آسیبی نخواهد رسید، بیش از پنج تا شش هزار نفر از مردم در تربت

مذکوره حتصن کرده بودند. رسبازان حتت امر طاهر بیك به حم  رسیدن به تربت 

 اعامل مرتکب  جویانه و انتقام ،ع(، از اطاعت وی خارج شدهحرضت عباس)

 نیز دارد روا تواند می رسباز یک که کرداری سوء هنایت از که شدند ای غریمنصفانه

 و سن درجات داشتن نظر در بدون کودک، و مرد و زن جوان، و پری. بود فراتر

دند، دی می زیبایی خلخال زنی پای در اگر رسبازان. کشتند را مهه جنسیت، اختالف
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بدون اینکه فرصت دهند از پایش درآورد، برای ترصف آن خلخال، پای زن را قطع 

 سه. بریدند رس و کشیده بریون را جننی دریده، را ای حامله زن شکم. کردند می

 ،(ع)حسنی امام تربت و (ع)عباس]؟حرضت[  امام تربت میان در واقع هکوچ

 آتش را ها مواد حمرتقه، جنازه سایر و نفت رخیتن با عثامنیان. بود جنازه از ماالمال

سه کربالی از حمافظت برای که[ نشنی بادیه] اعراب از نفر هزار سه. زدند  وارد مقد 

خارج شدند و طاهر بیك سه  ]باب احلر[ احلور باب هدرواز از بودند، شده قصبه

بت حرضت هزار نفر را به تعقیب ایشان گسیل داشت. هزار رسباز نیز به تر

 احلور، عزیمت تا وصول به باب هفرستاد. سه هزار رسباز مذکور از حلظ )ع(حسنی

 را مذکور اعراب و شدند خارج قصبه از سپس رساندند، قتل به دیدند را که هر

 اعراب این بر نیز بودند مستقر شهر خارج در که ای سواره رسبازان. کردند تعقیب

ر رسبازی که به نف هزار. گذراندند تیغ دم از را آنان از کثریی مجع و شدند ور محله

 از ای اعزام شده بودند به سه دسته تقسیم شده، دسته )ع(سوی تربت حرضت حسنی

 تربت وارد خان محجان احلامم باب به موسوم هدرواز از دیگر ای دسته السد، باب

 نیز سوم د سته. شدند کشته زیادی افراد. شدند مشغول کشتار به متام شدت با شده،

گذاشته بودند که خرب ورود سعداهلل پاشا به  احلاجات اضیق هدرواز سوی به رو

خی را تعطیل کردند، در نتیجه سیصد تا چهارصد نفر  گوش رسید و بالفاصله سال 

پناه برده بودند، نجات یافتند. پس از قتل  )ع(از کسانی که به تربت حرضت حسنی

ا پناه گرفته بودند و ه تربت در ها اکثر صاحبخانهعام، نوبت غارت رسید. از آنجا که 

. بود بسته ها خانه متام در   بودند، شده خمفی خود های برخی دیگر نیز در خانه

 را او ،بود خانه در شخصی اگر و شدند می ها خانه وارد درها، شکستن با رسبازان

 و رسانند می شقتل به ندهند، نشان را قیمتی اموال جای چنانچه که کردند می هتدید

 غارت از کاظم سید و السلطان ه جا را غارت کردند. تنها منازل ظلمه ترتیب بدین

 جراحت بدنش هناحی دو از شاه هبرادرزاد و فرمانفرما دخرت خاقان ام .ماند مصون

 مالعلی و درآوردند اسارت به را زیباروی زنان متام مهچننی. برداشت گلوله
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برای استقرار رسبازانش  بیك طاهر. نشد کارساز نمود، منع کار از را آهنا هرچقدر

و  ،ها را وارد تربت نمود شرتها و سگ )ع(،در داخل و اطراف تربت امام حسنی

ها در روز دوم، اجساد مقتوالن  مطربان در این مکان مبارک موسیقی نواختند. ترک

 کرده پر بدهاس در را زیادی کودکان اجساد که را با رساسیمگی دفن کردند، درحالی

. دادند ادامه کفن و غسل بدون را اجساد هماند وم نیز دفن باقیس روز در. بودند

. انداختند ها دروازه جلوی بودند رسیده قتل به شهر از خارج که را اشخاصی هجناز

 به پاشا نجیب الوقوع قریب ورود خرب از اط الع حم  به ترک رسبازان فرماندهان

 معابر و ها ر کردند که کوچهجمبو را معترب و متشخص علامی سایر و جمتهدان کربال،

 از چه هر چهارم، روز در. نامیند محل را شهر کثافات و ها زباله و کنند متیز را

 برای آذوقه روز سه مرصف میزان به تنها و کردند غصب بود، موجود مأکوالت

 خانه به خانه جویجست اسلحه، آوری مجع ههبان به پنجم روز در. نگهداشتند ها عجم

 پاشا نجیب ششم روز. نمودند غارت را منازل در مانده ند و اشیاء باقیکرد آغاز را

 اماکن احرتام شده که هم ظاهر حفظ برای شد، مسجد وارد مستقیامً  و آمد کربال به

. نمودند تقسیم رسبازان بنی را دخرتان و زنان آن از پس ولی نگهداشتند، را مبارکه

ده از کربال به بغداد فرستادند، لکن در ش  غارت اشیاء محل برای را فرن پنج و چهل

نزدیکی بغداد، پس از عبور از روی پ ل، نیمی از افراد مذکور را به قتل رساندند و 

نیم دیگر را نیز پس از عبور از رود فرات اعدام کردند. به نقل از افراد متعدد، چند 

کردند و به روایت برخی اشخاص، بزرگان  نفر را جهت عربت شیعیان بغداد اعدام

. در میان ]![و متعصبان سن ی را وادار کردند تا دستانشان را با خون علویان بشویند

این چهل و پنج نفر، از اتباع روسیه نیز وجود داشت. فرمانده رسبازان، بسیاری از 

 ایشان از بودند برده غارت به رسبازان که را هبایی های قیمتی و اشیاء گران سنگ

کنسول انگلستان و رصافان هیودی به هبای نازل  هرا گامشت دیگر برخی و ،گرفت

  خریداری کردند.

 بنا و اسى نفر هزار شش بر بالغ کربال در شدگان کشته تعداد آقا، به روایى مال
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 نفر پنج. شدند اعدام شهر خارج در نیز نفر هزار دوازده نامربده، روایت و استامع بر

کربال کشته شدند که این رقم با افزودن  هاقعو در نیز انگلستان هتبع دیانهن از

 تا چهل نیز روسیه اتباع از. شود ها به چهل و پنج نفر بالغ می ها و پیشاوری کشمریی

 و پدر. رفت غارت به اموالشان متام نیز نفر صد تا پنجاه و شدند کشته نفر پنجاه

لکن  یافتند، نجات و شده پناهنده (ع)عباس ]؟حرضت[ امام تربى به آقا مال مهرس

 م کربال رفت و اظهار داشت که تبعه]مالآقا[ نزد راشد بیك، متسل   منزلش یغام شد.

نامید، لکن راشد بیك، این خواسته  روسیه است و خواستار آن شد که از وی محایت

وز هم در سمع اعتبار نکرد و در منزل او رسباز مستقر نمود که تا امر او را حواله

  آنجا اقامت دارند.

کربال، بیسى و یک روز در آن شهر ماند و پس از آن، اهل و  همال آقا پس از واقع

عیال خود را برداشته، به کرمانشاه منتقل نمود، سپس خود به هتران عزیمى و در 

نامربده نام و شهرت اکثر اتباع روسیه را که در  اول ماه مارس وارد این شهر شد.

ا را آهن فهرست و داند شته و یا اعدام شدند و یا اموالشان به غارت رفته، میکربال ک

به رشح زیر داده است. نام و شهرت مقتولنی: مهرس و فرزندان کربالیی حسن اهل 

ر اهل قوبا، سید حممد اهل گدربند، مال یعقوب اهل رشوان، مال محزه و دو نفر دی

وان، پرس مال عبداهلل که او هم اهل سالیان، مهرس و فرزندان مال قاسم اهل رش

رشوان است، مال حسنی اهل تفلیس، پرس مال نقی اهل قانجه، پرس مال تقی اهل 

الذکر، اسامی  کربالیی حممد اهل ا ردوباد. به جز افراد فوق هایروان، برادرزاد

اشخاصی که کشته نشدند، لکن مال و اموالشان به غارت و یغام رفت: حسن آقا، 

حسنی و سید ابراهیم مهگی از اهالی دربند، مال حسنی و سید امحد آقا و مال کربالیی 

حسن مهگی از اهالی سالیان، مال قاسم و سید حمسن و حاجی مال عبداهلل و مال 

عبداالحد و مال عبدالعزیز مهگی از اهالی رشوان، مال حسنی اهل تفلیس، مال نقی 

ن خان و مال نقی اهل ایروان، و مال حسنی و حاجی حممد از اهالی قانجه، حس

کربالیی حممد اهل ا ردوباد، موسی آقا اهل شوشا، مال مریزا و مری عبدالصمد و مری 

 شده  ابوطالب و جمتهد مهگی اهل باکو. در خصوص میزان اموال غارت و مصادره

 تواند نمی نیز تقریبی صورت به حتی آقا مال عجم، و هند و روسیه اتباع به متعلق

از اشیاء متعلق به امام حسنی)ع( چیزی غارت نشد، جز آنکه هفت  .کند یانب رقمی

 هشت ختته گلیم و نمد را از آنجا خارج کردند. 
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]؟  امام تربت در. رفت غارت به مبارک حمل آن در متحصنان اموال حال این با

 یک خمصوصاً  و سالح مقداری لکن نیست، موجود خزانه( ع)عباسحرضت[ 

ول زیادی پ آن خرید جهت رشق حکام که داشت وجود آنجا در تقیم ذی شمشری

 این متام بامند، باقی سالحی نباید کربال در اینکه ههبان به ها رصف کرده بودند، ترک

و تصویر  727ـ  713]روایت یک کشتار، صص  .کردند غارت و غصب را اموال

وری ترکیه بایگانی دورة عثمانی نخست وزیری جمه. از: 722ـ  722سند، صص 
 [.A.DUN.14/1 (162/)به نشانی: 

بی مناسبت نیست اشاره کنیم که مالآقا، وقتی در ارسار الشهاده در باره رسزمنی 

کربال و امن بودن بقعه کربال برای شیعیان یاد می کند، اشکالی را مطرح کرده و آن 

ه از دو این که مقصود از این که بقعه کربال برای شیعیان امان است چیست؟ آنگا

واقعه مرگ بار محله وهابیان به کربال )که به گفته وی پنجاه و چند سال پیش از این 

و نیز محله نجیب پاشا که می گوید دوازده  صورت گرفته، توسط طایفه منحوسه(

و طبعا تألیف کتاب  5011سال قبل از تألیف این کتاب رخ داده ]واقعه در سال 

 (.0/22ده( یاد کرده است. )اکسری العبادات: بو 5032اکسری العبادات در سال 

زمان برده و خودش می ارسار الشهاده، تألیف کتاب طبعا می توان تصور کرد که 

گوید که مبحثی را دو سال بعد از تألیف آن، به آن ضمیمه کرده است: اکسری: 

(. وی در پاسخ این اشکال، به استجابت دعای زائران در کربال اشاره کرده 0/731

 و آن و مشابه را معنای امان بودن می داند.

، به قرینه اسناد به احتامل زیاد 0773/070در یک سند دیگری که به مشاره 

در سازمان اسناد ملی است، از اغتشاشاتی در کربال به نقل  ق5033 از سال  بعدی،

ه بابیه بوده و  اختند حتی این که مذکور س»از زائرین یا شده که مربوط به مجاعت ضال 

«. جمتهد الزمانی آخوند مالآقای دربندی که از فحول علامست، زخم های منکر زدند

مطالب بعدی آن دیگر ارتباطی با مالآقا ندارد و از لزوم برخورد با آهنا از طریق 

 گفتگو با عثامنی که سیاستش در این موارد حبس است، سخن گفته شده است.



 

 

 ناصرالدین شاهمالآقا دربندی و 

 

 

 

از فاجعه محله به او که در در مقدمه سعادات نارصی می گوید که سال بعد  مالآقا

 کرده است.« مکث»به ایران آمده و یک سال در طهران بوده،  5011رمضان سال 

این زمانی است که هنوز حممدشاه بر ختت سلطنت است و چنان که اشارت رفت، 

ایرانیان برای شاه توضیحاتی داده او در باره محله نجیب پاشا به کربال و کشتار 

است. گفتنی است که وی گرچه عاملی شیعی بوده، اما از منطقه قفقاز بوده و حتی 

در جریان محله نجیب پاشا، گفت که تبعه روسیه بوده و خواست تا کاری به او 

 نداشته باشند.

ه، این که مدت یک سال یا نزدیک به آن در ایران بوده و سپس به عراق بازگشت

تعبری یک سال مکث کردن در هتران، نشان  عالوه بر این، باید مفروض گرفته شود.

رشح حال، است. با این حال، منابع  می دهد که اقامت او در نخستنی بار کوتاه بوده

 بنگرید:] چنان اشاره می کنند که گویی او با آمدن به هتران، برای مهیشه آنجا ماند.

ثم استقر فی طهران الی أن مات، بعد از  گوید:  که می 5/35موسوعة کربالء: 

 رفتن از کربال به هتران، تا وقت مرگ در هتران بوده است[. 

هبرتین فرض این است که آن زمان پس از یک سال به کربال برگشته و بعدها 

دوباره هتران آمده است. چه سالی، نمی دانیم. در زمانی که به هتران آمده و قصد 

به دیدن نارصالدین شاه می اشته، روابط او با درباریان خوب بوده،  ماندگار شدن د

  و درباریان به او احرتام می گذاشته اند.شاه رفته و 
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از  از روابط گرم آغازین یاد کرده و سپس  گوبینو در متن تفصیلی که نقل کردیم،

یاد کرده  به دلیل انتقادهایی که از آهنا می کرده،  درباریان با شخراب شدن روابط

اظهار گالیه از  است. یک سند مهم هم وجود دارد که حکایت از بی توجهی به او و

عنوان آن  و آمده در جمموعه اسناد خاندان غفاری این سند،این امر شده است. 

 به این رشح است:« عریضه به نارصالدین در باره مالآقای دربندی»

دى مدتى است در طهران است، هو: قربان خاکپاى مبارکت گردم مال  آقاى دربن

چنانکه مقصود او بود مورد الطاف ملوکانه نگشته. خود او مرد معروىف است. 

چنان نیست که در نظر مبارك پوشیده باشد. دو روز قبل حاجى شیخ  حالتش هم

د برادرزاده مرحوم شیخ رضا و عضد امللك رشحى  ،این غالم را مالقات کرده  حمم 

غالم هم خود اعتقادى در حق او داشته و دارد. توقف طهران  در باب او گفتند. این

او گویا چندان مناسب نباشد. به مالحظات کلی ه، او را مأیوس راه بردن و اعتنا 

دى در  نکردن هم گویا مناسب نباشد. اگر امر مبارك قرار بگرید ىف اجلمله اظهار تفق 

العاملنی فداه وجود و عدم  حق او بشود و چننی نداند که رسکار اقدس شاهنشاه روح

وى مى شامرند. و قرار معاشى هم عىل احلساب در قم براى او داده  او را عىل الس 

شود. دویست تومان موظ ف هست چیزى هم بر آن مبلغ افزوده شده حمل  سکناى او 

در قم معنی  شود. شاید بطور خوشى روانه قم گشته بعىض مالحظات دور و نزدیك 

 آراى ملوکانه چه اقتضاء کند. چون الزم ... دیگر تا رأى جهاناز میان برود. 

صدر عریضه به خط نارص الدین شاه ]در پاسخ به این گالیه[

ط حاجى  روز اوىل که مال  آقا آمد از او بازدید کردیم، کامل احرتام شد، به توس 

ر خواستیم مطلب و عرض او را بفهمم نفهمی مال عىل مقدسى و سپه دم، ساالر. مکر 

دارد. حال شام اقدام  و البته الزم است او مأیوس نباشد. او خود، خود را معط ل مى

هر قرار در حق او  به عرض برسانید. از ،بکنید، به مطالب و عرای  او برسید

به کوشش کریم  055ـ  0/052رخیی خاندان غفاری: مضایقه نداریم. ]اسناد تا

 [.3158ت افشار، اصفهانیان و ایرج افشار، هتران، موقوفا
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اگر متن باال را با گزارش هایی که گوبینو در باره مالآقا داده و از دردرسهای 

شاید بتوان اجیاد شده توسط او در منرب برای حکومتیان یاد کرده، مقایسه کنیم، 

ی دور کردن مالآقا از پایتخت نوشته شده است؛ رانامه باال، جهت دار و ب  گفت،

نداده و مالآقا در هتران مانده است. با این حال، اشارات طرحی که البته جواب 

بعدی در منابع برای دیدارهای او با شاه و آنچه خود او گفته، نشان از توجه 

 نارصالدین شاه به اوست. 

سال بعد از درگذشت مالآقا ـ  ی دوق ـ یک5013در سال وقتی نارصالدین شاه 

عامل »ید حسنی ترک تربیزی را که به قول او به سفر عتبات می رود، عاملی با نام آقا س

و قدری طبیعتا به مالآقای »می بیند می نویسد: « فاضلی است و ریشش قرمز است

  [.570ـ  575]شهریار جاده ها، ص «. دربندی شبیه است

بعد از چندین سال جماورت مشاهد مقدسه »اعتامد السلطنه هم نوشته است: 

دم مکرمش به انواع ترشیفات و احرتامات پذیرفته عراق به دار اخلالفه آمد و مق

این طبعا اشاره ای به احرتامات «[ 5732هتران، »5/513]املآثر و االثار: «. شد

 دربار نسبت به مال آقاست. 

با عباراتی در رشح مشکالتی که پس از آن محله گرفتارش شده،  و اما مالآقا

دنش به ایران در مقدمه سعادات زمینه آمدر  و ادیبانه از رشایط سخت خود یاد 

مطالبی بیان می کند. اشکال کار در تاریخ این دیدارهاست. او در یک سال نارصی 

اقامت در هتران، نمی توانسته با نارصالدین شاه دیدار کرده باشد و به احتامل بعدها 

که این مطالب را نوشته، از این نظر که چه سالی بوده، خلط کرده است. به هر روی 

 در مقدمه سعادات نارصی می نویسد:

مدت قریب به یک سال از وقت وقوع آن هایله عظیمه از و بعد از گذشتن »

و  ،ه، بریون آمدم به سوی بالدعتبات عالیات ـ علی اصحاهبا آالف آالف ثناء و حتی  

کربی در آخر سنه ثانیه از وقوع آن هایله در شهر رمضان املبارک بدار السلطنة ال

دارک در زمان مکث در طهران که قریب به مدت یک سال بود، چند دفعه ا   طهران و
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که در فی  مالقات و مکاملات شهنشاه اعظم و سلطان افخم نمودم، شهنشاهی 

 شعر:نعت و مدحیش می گویم: 

 قامت فی الرقاب له ایاد / هی االطواق و الناس احلاممأ

از مقاالت به اشباه این نحو  هیهات هیهات خبط شد، حاشا ثم حاشا که به امثال و

گنجد، بلکه این را می گویم که السلطان السالطنی و شهنشاه ظل  مدح و وصفش ب

عجل اهلل فرجه و ـ املطلق امام العرص و الزمان  الولی   ،اهلل است، یعنی ظل خلیفة اهلل

است، پس از این جهت که مجیع سالطنی و ملوک و تاج گذاران کره  ـ جعلنی فداه

و این حکم به هنج صدق و ظالل و سایه این شهنشاه اعظم و افخم است،  ،ارض

ظل اهلی مهنی  ل  نه به هنج مبالغه و اغراق، پس یک شأن از شؤون ظ صواب اسى،

است که منعوت و موصوف شود به آسامن عقل و عدل، آفتاب فضل و بذل، ابر 

اج ملت و شوکت و دولت بحر  نیسان بر  و احسان، سد  طوفان کفر و کفران، تاج وه 

مواج نعمت و نقمت، سبحان اهلل! کدام عاقل و ذی شعوری می تواند بگوید که این 

فنی و مدح و نعت در شأن آن سلطان اعظم مثل مدایح و اوصافی است که مصن  

مولفنی در صدور تصنیفات خودشان می کنند، یعنی بر وجه اغراق و مبالغه است، 

مقایسه، باطل و عاطل است، هیهات، ع، زیرا که این نه بر وجه حقیقت و بیان واق

اذا جاء هنر »أین الثری من الثریا، و چه خوب گفته است آن شخصی که گفته است: 

 ،کالم، و چه کالم موضح و مبنی  است در مقام بیان فرق این «اهلل بطل هنر معقل

 نباشد، و چه طور هم چننیو  ،«ارفجد املرخ و العمنار و استفی کل  شجر »یعنی 

ت حمبت و کثرت حال آن که این شهنشاه اعظم و سلطان افخم، مت   صف است بشد 

یه ـ صلوات اهلل و سالمه علیهم اخالص به اصحاب والیت مطلقه و خالفت کل  

خواص  آثار و  ،آن سلطان اعظم ی هواین افضل الصفات و ملکه نورانی   .امجعنی

رات سادات و علام و فضال و ظایف و مستم  و از آن  له رسیدن و ،لوازم بسیار دارد

ت آن جو سایر عباد اهلل از عرب و ع طالب م در زمان دولت و سلطنت ابد مد 

و این نحو عطی ه و احسان در هیچ عرص و  ،به حد  یک کرور ایرانی ،شهنشهاه افخم
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در هیچ زمان از سالطنی و ملوک اسالمیه و غری اسالمیه معهود و منقول نشده 

هذه السطان االعظم و امللک االفخم هو السلطان بن السلطان بن السلطان و ف ؛است

اللهم احفظه  .اخلاقان بن اخلاقان بن اخلاقان السلطان الغازی نارصالدین شاه قاجار

و اب د  ،ات و االمراض و االسقامو احفظ اوالده من مجیع االفات و العاهات و البلی  

ته و شوکته عساکره و جنوده، و انفذ حکمه فی انرصه و انرص و  ،ملکه و دولته و عز 

ته من سالطنی العرص و ملوک کرة االرض بحق حممد و آله املعصومنی الوارثنی ظل  أ

]مقدمه  .علیه و علیهم امجعنی الی یوم دینجلمیع کامالته صلوات و تسلیامتک 

 سعادات نارصی(.

نکات روشن تری را نارصالدین شاه توضیحات بعدی مالآقا در باره روابطش با 

دیدار  شاهبا « برای وداع نمودن و حرکت کردن از طهران»زمانی که بیان می کند: 

این  کرده است، از او می خواهد که کتاب ارسار الشهادات را به فارسی درآورد.

دربندی در این باره چننی رشح می دهد:  باید یک سال پس از اقامت اولیه او باشد.

مالقاتش برای وداع نمودن و   حضور آن سلطان اعظم و در وقت ادارک فی»

ت رغبت و کثرت شوق به مطالب اکسری  ،حرکى کردن از طهران اظهار شد 

و بیان فرمود که اگر آن کتاب به لغت فارسی  ،العبادات فی ارسار الشهادت فرمود

عه انیه به سبب مطالو به فیوض رب   ،می شد، در اکثر اوقات آن را مطالعه می نمودم

و در ضمن این بیان، امر فرمود به ترمجه کردن آن و بیان مطالبش به  ؛آن فایز می شدم

هنج اوضح به زبان فارسی تا آن که نفعش عام باشد. و این احقر داعی دوام دولت 

بسیار ضعف دارم، و قوت و  ،باهره قاهره عذر واقعی را بیان کردم و عرض کردم

مرضی عارض شده است که در هر  ،قضیه هایلهطاقت ندارم، زیرا که بعد از آن 

هفته یک روز مبتال به قشعریره و تب هستم، و باز امر به ترمجه کردن در چند مرتبه 

به  ،فرمود. پس در این وقت عرض کردم که این امر ان شاءاهلل صورت می گرید

ل اهلل تعالی عمره  و اب د ملکه  دعا ـ رشط آن که سلطان اعظم و شهنشاه افخم ـ طو 

نامید، زیرا که دعای ایشان در این باب یقینا و قطعا مستجاب خواهد شد. و بعد از 
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بریون آمدن از جملس سلطان اعظم ـ ادامه اهلل تعالی وجهه و اب د ملکه ـ رئیس 

جهابذة الوزارء و امری االمراء شخصی که اگر قیاس شود به آن وزراء زمان و امراء 

 د: شعر: دوران الیق است که گفته شو

  یاجلـــد الظنـــون الـــذ عـــلجیمـــا 

o 

ـــاظر  ـــب صـــوب اللجـــب الن  جن

o ــــ ــــل الفرات ــــام یمث ــــا ط  اذا م

o 

 و املـــــاهر یبالبوصـــــ قـــــذفی  

o   ـ ادام اهلل عزته ـ تأکید بلیغ و  فرخ خان امنی الدولهة اعنی طاهر الطینة و طیب السجی

فکر کرد که اگر در بذل مساعی برای انجاح این مطلب. پس احقر  ،ارصار اکید نمود

پس الحماله امتام و انجام این امر  ،ل کتاب اکسری العبادات رشوع شود به ترمجهاز او  

بعد  پس الاقل یک جملد در مطالب مهمه به امتام برسد.در زمان طویل خواهد شد، 

از آن اگر توفیق مساعدت نامید، ان شاءاهلل تعالی سایر جملدات نیز به عمل خواهد 

و ـ روحی له الفداء  ـ  نمودم از مقام تنها ماندن جناب سید الشهداء آمد. پس رشوع

به امتام رسانیدم این جملد را با متام جمالس و مقامات عبور و مرور حرم رسول اهلل 

پس می توان گفت از برکات ظل  اهلل تعالی و تسدید )ص( بر مصارع شهداء ... 

ل اهلل تعالی فرجه و عج  ـ رص و الزمان اهلل تعالی صاحب الع خلیفة اهلل تعالی و ولی  

هر ورقی از اوراق این جملد که چون میزاب به تشنگان باغ حکایت  جعلنی فداه ـ

ة مصائب آل الرسول آب دهد، و یا مثل فانوس دیده گریان شط اران و عشاق املحب  

و یا چون صدق در  شاداب مقام و  ،انیه گشایداحلسینیه به دیدار شمع جذب حق  

صف به اوصاف مذکوره ان اهلل اکرب در کنار هند... چه طور اوراق این کتاب مت  رضو

و به جمالی  ،و حال آن که این کتاب بسی ابواب فتوحات به قلوب گشودی ،نباشد

نفس الرمحن زنگ شکوک و شبهات در باب خواص و آثار و لوازم والیت مطلقه 

ت حسینیه ظهر است که برای حمب  خوب دفرت م .کلیه از مرایاء الباب و افئده زدودی

صیقل االرواح است و عشقش در مشکات قلوب مصاحب است.... پس آنچه 

سعادات نارصیه و اقوات »این است که باید اسم این کتاب  ،ملهم به اهلام غیبی شدم

باشد. پس بعد از ثبوت این تسمیه، ملتفت شدم به معنی دقیقی و مطلب « روحانیه
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ـ حفظه اهلل  نارصالدین شاهکه صفای باطن این سلطان اعظم  لطیفی، و آن این است

نه به حدی است که به تقریر و حتریر تعالی و حفظ اوالده و اب د ملکه و سلطنته ـ 

بیابید، و نیز ملتفت شدم به معنای لطیفی دیگر، و آن این است که این کتاب، 

فظه اهلل تعالی .. ـ و چنانچه نمره عظیمه اخرویه خواهد شد برای شهنشاه اعظم ـ ح

هم چننی ارشف و اعظم و انفس جواهر و فراید و نفایس خزان سلطنت کربایش 

خواهد شد، یعنی بشری و مبرش خواهد شد بر بقاء ملک و دولت و سلطنتش الی 

... بر قاطبه ل اهلل تعالی فرجه صاحبها و جعلنی فداه ـ ظهور الدولة القائمیة ـ  عج  

فع از مطالب این کتاب می برند، و به سبب آن فائز به سعادات مؤمننی و حمبنی که ن

اخرویه خواهد شد، الزم و واجب است که سلطان اعظم و شهنشاه افخم 

نارصالدین شاه ـ حفظه اهلل ... ـ از دعای خری فراموش ننامیند، زیرا که آن سلطان 

باعث و سبب ـ  اعزه اهلل و نرصه و نرص جنوده و عساکره ـ السالطنی و ملک امللوک

  (2، 1)سعادات نارصی، ص  تصنیف این کتاب شده است.

 





 

 

 ادبیات عاشورا نگاری دوره قاجار

 و سهم مالآقا دربندی 

 

 

مالآقا حلقه ای از یک جمموعه حلقاتی است که در دوره قاجار، در مسری  تفکر 

قلی مسری تارخیی ـ مذهبی، آثاری در باره عاشورا نوشتند. فقه و اصول و علوم ع

خود را می رفت، چنان که در زمینه حدیث و اخبار هم آثاری به جد نوشته می شد، 

اما در کنار اینها، تاریخ مذهبی جایگاه خاص خود را داشت، گرایشی که به کار اهل 

منرب می آمد، برای مردم قابل فهم تر بود، و تأثری عملی بیشرتی داشت. صدها 

ام حسنی )ع( نوشته شد، آثاری که برای جمالس روضه کتاب در این دوره در باره ام

 بود. « جملس به جملس»خوانی نوشته می شد و فصل بندی آن 

در این زمان، در ایران، انباشتی از علوم دینی و زایش های نو یا به عبارتی 

تکرارخوانی ها با رویکردهای تازه به تناسب نیاز مردم پدید آمده بود و می طلبید تا 

ه برخی از مهم ترین مسائل مذهبی، آثاری نوشته شود. شاید در این میان، در بار

پدیده ای جذاب تر، عمومی تر، و حمبوب تر از عاشورا نبود. رویدادی که هر سال 

دست کم دو ماه کامال جریان داشت و شامل انواع و اقسام کارهای علمی، ادبی، 

ان مذهبی جامعه، به رساغ تبلیغی، و هنری می شد. در این فضا، شامری از رس

نگارش آثاری در باره عاشورا رفتند تا به این نیاز پاسخ گفته و زمینه توسعه و تعمیق 

 آن را که گامن می کردند به استوار کردن دین می انجامد، بیش از پیش فراهم سازند.

یکی از معروفرتین و مقدم ترین آهنا در این دوره، حمرق القلوب مالمهدی نراقی 
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ق( است که در بیست جملس نوشته شده است. تا جملس چهارم در 5015ألیف )ت

و علی )ع( و امام  (سالم اهلل علیها)، و فاطمه زهرا)ص(باره شهادت پیامرب

است. در انتها، جملس نوزدهم  )ع( و از جملس پنجم در باره امام حسنی )ع( حسن

است. نراقی در  )ع( ام رضاو جملس بیستم در باره شهادت ام)ع( در باره امام کاظم 

مهان آغاز بحث تسامح در ادله سنن را مطرح کرده و رسام نقل اخبار ضعیف را 

برای کسب ثواب، بی اشکال، و عمل کردن به آن را بی اشکال و عملی درست می 

داند. وی می نویسد: بدان که مشهور میان علام و فقهای امامیه آن است که در 

و در مواعظ به اخبار ضعیفه عمل می توان نمود... مهچننی احکام مستحبه و مکروه 

هر گاه خرب ضعیفی در احوال و قصص امم سابقه رسیده باشد، جایز است که 

خطبا و ناقلنی از آن نقل نامیند... از این مقدمه معلوم می شود که جایز است نقل 

ت او علیهم اخبار ضعیفه و غری معتربه که در حکایات و وقایع پیغمرب و اهل بی

السالم رسیده و کسی که آهنا را نقل کند و بگریاند یا بشنود و بگرید، ثوابی که در 

گریانیدن و گریستن در مصیبت سید الشهداء رسیده، حق تعالی آن ثواب را به او 

عطا می فرماید.. از این جهت علام و حمدثنی اخباری که در مصایب پیغبمر و اهل 

صحیحه و چه از ضعیفه، در کتب خود ضبط و تدوین بیت آن رسور رسیده، از 

)حمرق القلوب، نسخه جملس، «. نموده اند و مضایقه از نقل قسم دویم نفرموده اند

(. وی در نگارش اخبار شهادت امامانی را که در این کتاب 1، فریم 52227ش 

آورده، اساسا، بدون ذکر منبع، و با نثری خودساخته، سوزناک، و عباراتی که 

انشای آهنا از خود اوست، نثری که ویژه متن های عاطفی غمبار است، اخبار و 

گزارش ها را نقل می کند. در این متن ها، از شعر فارسی و عربی و  نیز عبارات 

عربی که برخی از زیارات است و برخی انشای خودش، استفاده فراوان کرده 

هلوف و مثری االحزان و آثار است. این ادبیات، مهان است که از قدیم االیام در 

دیگری که به سبک روضه ای برای جمالس نوشته می شد، وجود داشت. البته 

، منابع اخبار خویش را ذکر «جملس»بسیاری هم بودند که با مهنی هدف و در قالب 
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می کردند. به نظر می رسد، سبکی که بعدها، مالآقا در آثارش بکار برد، پیشینیه ای 

حمرق القلوب بوده را پیش چشامن خود داشته است. کتاب حمرق مانند آنچه در 

القلوب از آثاری است که سبب شد تا مریزا حسنی نوری لؤلؤ و مرجان را بنگارد. 

و یکی از « اعیان علامی دهر»وی با یادآوری مقام بلند مهدی نراقی و این که از 

می شود در این با این حال یافت »زمان خودش است، می گوید « مهدینی مخسه»

کتاب ]حمرق القلوب[ مطالب منکره که ناظر بصری متعجب می شود از نوشتن چنان 

او برای نمونه خرب مربوط به حضور هاشم بن عتبة بن «. عاملی، چننی مطالبی را

مرقال را در کربال می آورد در حالی که به هیچ عامل و کتابی، آن را ارجاع نداده و 

ام آن دروغ است. هاشم در صفنی بود و مهانجا شهید شد. مریزا حسنی می نویسد مت

]لؤلؤ و مرجان، ص «. بایست از کتاب حمو کرد»را « قصه جمعوله»به گفته وی این 

مونه های دیگری را هم نقل می (. بعد از آن ن5733تصحیح درایتی، قم، » 022

بری را نسبت کند. قزوینی، نویسنده ارسار املصائب که معارص نوری است، مهنی تعا

بوده، کتاب حمرق « اکابر علامء الدین»به نراقی دارد و می گوید با این که وی از 

القلوب او، قلوب صادقنی را با دروغ های خود آتش زده است )ارسار املصائب، 

 (.532فریم 

این قبیل آثار در قزوین هم نگاشته می شد و از قضا، قزوین و خاندان برغانی، 

علامنی هستند که مالآقا برای دروس طلبگی در آنجا مستقر شد. نخستنی مکان و م

کتاب خمزن البکاء اثر حممد صالح برغانی از آثار پر چاپی است که در دوره قاجار 

مورد استفاده بود. در واقع وی چندین اثر در باره عاشورا نوشت. کتاب خمزن که در 

صفحه(، در  712)در  5023ق نوشته شده بود، گویا چند بار در سال  5012سال 

صفحه رحلی منترش شد.  712در نزدیک به  5011ق، و بار دیگر  در 5030سال 

حممد صالح برغانی در مقدمه گفته است که ابتدا کتابی به عربی با عنوان معدن 

چون به لغت عرب بود، و عوام عجم برادران هبره ای نبود، »البکاء نوشته و سپس 

 لحقات به لغت فارسی ایراد نمودم ا با قلیلی از مقدمات و مهلذا جمالس تعزیه ی او ر
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مالحظه »ظاهرا این هم هدف او را تأمنی نکرده، زیرا « و نامیدم آن را به منبع البکاء

 نمودم که مقصود گریستن و گریانیدن است، و حتصیل آن غالبا موقوف است بر ذکر

ذاکرین را بر ابکاء، هلذا نی را بر بکاء، و احادیث چندی که مستعد سازد مستمع

رشوع نمودم به تألیف نمودن کتابی که مشتمل بوده باشد بر بسیاری از اخبار مورثه 

بکاء در تعزیه سید الشهداء، و چون در امثال مقام کفایت می کند هر خرب و اثری که 

منشأ حزن و گریه شود، مادامی که حکمی از احکام رشعیه بر آن مرتتب نگردد، هلذا 

مقام تصحیح مسأله برنیامدم، بلکه اقتصار نمودم بر مهنی خرب، و اکتفاء نمودم به در 

موجود بودن آن در کتب معتمده، و در اغلب مواضع ذکر می نامیم کتبی را که آن 

خرب را از آن نقل نموده ام، و چون این کتاب به جهت ذاکرین خزانه ای است بی 

ی گردانیدم، به خمزن منتها، و به جهت باکنی، جوهری است گرا ن هبا، آن را مسم 

املبکاء فی مصیبة سید الشهداء، و آن مشتمل است بر مقدمه و فصل و چهارده 

ق(. آثار دیگر وی در باره 5023چاپ سنگی، » 5)مقدمه خمزن البکاء، ص «. جملس

مقتل به جز معدن البکاء، عبارتند از: معدن البکاء فی مقتل سید الشهداء )ذریعه: 

(، منبع البکا فی مقتل سید الشهداء 02/22(، جممع املصائب )ذریعه: 05/005

(، کنز الباکنی فی املصائب 51/573(، کنز البکاء )ذریعه: 00/711)ذریعه: 

 (51/522(، کنز املصائب فی قتل العرته )ذریعه: 51/521)ذریعه: 

ن ادبیات با توجه به ارتباط مالآقا با خاندان برغانی، طبیعی است که وجود ای

عاشورایی با این سبک و سیاق، روی ذهن مالآقا که دوره طلبگی اش را در قزوین 

 و نزد این خانواده گذراند،  تأثری گذاشته باشد.

مریزا حسنی نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان، گوشه چشمی هم به آثار برغانی ها دارد 

از این رقم کتاب  و»و پس از نقدی که نسبت به حمرق القلوب دارد، می افزاید: 

است مجله ای مؤلفات آقایان برغانی قزوینی، و لکن در بعضی از آهنا کار را بر ناظر 

هلذا معترب و »و دلیلش این است که منابع اخبار را می گویند و « بصری سهل کردند

هبرت آن بود که اصال »اما « غری معترب آن معلوم و صحیح از سقیم جدا می شود
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مهنی امر سبب شده است تا «. هر ناظری هبره ای از متیز ندارد متعرض نشوند، چه

ـ  021کنند. )لؤلؤ و مرجان، ص « اعراض»از این قبیل کتاهبا، « ستکاررعلامی د»

023.) 

مقاتل یاد شده، از جهاتی قابل بررسی است. از نظر منبع شناسی، از نظر روش 

ثه عاشورا و نیز به حلاظ سبک نگارش و حتقیق در آهنا، از نظر رویکرد در حتلیل حاد

و سیاق ادبی و حتی داستانی. آثاری که در این دوره نوشته شده را می توان بر 

که البته « مصیبت گرایانه»اساس این نگاهها، تقسیم کرد. در زمینه رویکرد، نگاه 

ی شیعه دارد، بسیار نریومند و غالب است. بسیار کهنی در تفکر تارخیی ـ مذهبریشه 

است به اسامی این کتاهبا نگاه کنیم و کلامتی مانند حزن و بکاء و دمع و مانند کافی 

اینها را به وفور بیابیم. آثار موجود برخی روایی هستند و تالش می کنند از دایره 

کتاهبای شناخته شده روایی شیعه، حتی اگر در کل اندکی ضعیف باشد، خارج 

حدیثی ـ تارخیی دارند و روایاتی که در آثار نشوند. اینها تارخیی نیستند، بلکه نگاه 

صدوق و دیگران آمده، برای آهنا اصل است. و اما مقاتل تارخیی، برخی مستند و 

برخی آزادتر هستند. برای مثال منتخب طرحیی که از دوره اخری صفوی به دوره 

قاجار رسید، با دستکاری روایات مهراه و زایش های عبارتی و حکایتی در آن 

وان است. این سبک، در دوره قاجار طرفداران فراوانی دارد. آثاری هم هستند فرا

که مقید به نقل از مصادرند که شاید یکی از آثار خوب در این زمینه، قمقام زخار 

ق( فرهاد مریزاست که فردی کتابشناس و مقید به نقل منبع و در حد 5721)چاپ 

وی فهرستی از مآخذ خود را آورده توان و زمان خود، سعی می کرد علمی بنویسد. 

هتران، » 357ـ  230که نشان از ویژگی کتابشناسانه اوست )قمقام زخار، صص 

در میان اینها، آثار مالآقا، مدل خاصی بود. مقتل بود، از روایت و خرب «( ق5721

هم استفاده می شد، اما منابع او، منحرص در منابع شناخته شده نبود و از هر جایی و 

ر کسی که چیزی شنیده بود، و آن را با طرح کلی خود مهاهنگ می یافت وارد از ه

کتاب می کرد. نگاهی عرفانی ـ شیعی به حتلیل های ارسارانه وقایع داشت که سعی 
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می کرد با هر وسیله ای شده است، آهنا را وارد اخبار و حتلیل های خود کند. در 

ک، کربال برای کرد و در این سبصورت بندی وقایع،  به سبک داستانی حرکت می 

بود که می بایست با متام عواطف و احساسات و حالت حزن  او یک تراژدی بزرگ

و اندوه آن را بنگارد. در یک مقایسه باید عرض کنم، کتاب او به هیچ صورتی قابل 

مقایسه با کتاب فرهاد مریزا نیست. اثر فرهاد مریزا، اثری مستند در حد مصادر 

کارهای مالآقا، بیش از آن که منبع امهیت داشته در برای اوست، اما  شناخته شده

 باشد، صورت و تصویری که ارائه شده امهیت دارد.

 مالآقا و ورود در عرصه نگارش های عاشورایی

مال آقای دربندی که درس خوانده کربال و نجف و دارای استادان پرآوازه و نیز 

 ه به نگارش آثاری در مقتل شهرت دارد. اوآثاری در فقه و اصول بوده، بیش از مه

در مقدمه سعادات نارصی، اشاره می کند که اوائل به نگارش آثار فقهی و اصولی 

مشغول بوده، اما به تدریج دریافته است که هبرت است کارهایش مهه در باره امام 

ا حسنی )ع( و عاشورا باشد. بنابر این، می بایست ساهلای زیادی از عمر خویش ر

به این کار اختصاص داده باشد. عالقه وی به امام حسنی )ع( و دیگر شخصیت 

های عاشورایی مانند عباس و علی اکرب، به حدی است که رشح حال نویسان، غالبا 

در رشح حال وی، به این جنبه از روحیات او پرداخته اند. مطالعه آثارش نیز این 

مهه چیز می داند و به مهنی دلیل، متام احساس را نشان می دهد. او عاشورا را اساس 

تالش او به این سمت و سو است که این حادثه را هرچه عظیم تر نشان دهد و به 

هیچ روی، تسلیم هیچ نوع نگاهی که ممکن است نگاهش اندکی از این عظمت 

بکاهد، نمی شود. نثر او نیز این روحیات را نشان می دهد. وقتی می خواهد واقعه 

ن کند، کلامت و تعابریی را انتخاب می کند که شورانگیز و پر احساس ای را بیا

آه آه! آه و وایاله! و هزار واویاله! دمل به جوش و خروش آمده، »است. این را ببینید: 

، آنگاه بحثی را که می خواهد ارائه «یا رب العاملنی، این جوش و خروش مرا زیاد نام
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ین مجالت روضه ای که باز وسط بحث (. و ا121می کند )جواهر االیقان، ص 

آیا می شود در دنیا مؤمن خملصی ... در ذکر مصائب و کیفیت »علمی می آید: 

شهادت علی اکرب مغموم و حمزون نشود و اشک چشمش را بر رخساره اش جاری 

وقتی که به بدن علی اکرب از هزار » ال ، حاشا ثم حاشا، آه آه آه از ننامید؟ کال ، ثم ک

)جواهر، «. رضبات سیوف و طعنات رماح و زخم های سهام و نبال رسید...بیشرت 

(. نمونه هایی دیگر از نثر عربی که در آن رشوع به دعوت به گریه و ضجه 155ص 

ـ   223می کند را در جملس یازدهم ارسار الشهاده می توان دید ]اکسری العبادات: 

 (.22ـ  7/20از مجله: ]و نمونه های فراوان دیگر در جملد سوم آن،  [217

ت ااکسری العبادات و ارسار الشهادنخست مالآقا، سه کتاب مهم در مقتل دارد. 

که به اختصار ارسار الشهاده هم خوانده شده و به عربی تألیف شده است. چاپ 

ل آن در سال  در تربیز  5753و  5032در هتران بوده، و سپس در ساهلای  5033او 

است. ترمجه فارسی آن هم از مریزا حسنی ]بن مریزا علی  و جمددا هتران چاپ شده

( با عنوان انوار السعاده فی انوار الشهاده ]در سال 5775اکرب[ رشیعتمداری )م 

(، چنان که 5/115ق[ منترش شده است )فهرست کتاهبای چاپی فارسی: 5755

رسی اخریا هم مهان ترمجه، در دو جملد منترش شده است. در فهرستواره کتب فا

یاد شده که آن هم ترمجه ارسار الشهاده و « رضوان»( از کتابی با  عنوان 3/701)

تقدیم شده به مظفرالدین شاه است. آخرین جملس آن در هیجدهم مجادی االولی 

 ق ترمجه شده است.5753سال 

بخشی از ارسار الشهاده به آزاد است که ترمجه  سعادات نارصی کتاب دوم او 

و به نام نارصالدین شاه است. سومنی اثر، جواهر االیقان د مؤلف به قلم خوفارسی 

ست. طبعا به فارسی ا یک دوره مقتل از ابتدا تا انتها ؛ اثری کهو رسمایه ایامن است

نامی که به اختصار برای اکسری العبادات و  ارسار الشهادات کتاب ارسار الشهاده، 

ده، بیش از دو کتاب دیگر حمل توجه بکار می رود، به دلیل تفصیلی که در مطالب دا

دانسته اند.  5030خ تألیف آن را مصححان کتاب ارسار الشهاده، تاری بوده است.
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( می گوید تألیف این 0/22در جایی از مهان کتاب )اکسری العبادات: خود مؤلف 

کتاب دوازده سال پس از محله نجیب پاشا به کربال بوده است. این محله مربوط به 

در دست تألیف  5032است و بدین ترتیب کتاب دست کم در سال  5011سال 

 از بیامری سخت خود یاد می کند و این کهمهنی کتاب، وی در جایی از  بوده است.

در « قوة الروحانینی»کتابی با عنوان  است تا و نذر کرده مصمم شده در حنی بیامری،

ته به این نذر خود وفا کند، و باره اصحاب امام حسنی )ع( بنویسد، اما بعدها نتوانس

بنابر این سعی کرده با افزودن مطالبی بر کتاب ارسار الشهاده آن را جربان کند 

رد، و البته مهانجا می گوید که ان شاءاهلل این کار را خواهد ک (.0/211)اکسری: 

ی، گویا در یک چاپ رسانجامی نیافته است، هرچند در ادامه نام سعادات نارص

 را افزوده تا نذر درست شود.« اقوات روحانیهو »تعبری 

 

لف در تربیز چاپ سنگی در زمان حیات مؤ 5033کتاب اکسری العبادات در سال 

جمددا منترش شده  ،در کربال به مهان صورت 5012در سال  این اثرشده است. 

 انجام شدهصفحه  251در  و  ق5753سال  آن در ی ازدیگر چاپ سنگیاست. 

، بر اساس این دو چاپ سنگی، با تصحیح شیخ حممد مجعه شده دیا کتاب است.

در سه جملد توسط رشکة  5332/5251بادی و عباس مالعطیه اجلمری در سال 

 املصطفی در بحرین منترش شده است.

( ع)مالآقا در مقتل امام حسنی اثر اکسری العبادات و ارسار الشهادت، مهم ترین 

مباحث  ، شاملصفحه 350لد اول، در  است. چاپ حروفی آن در سه جلد، جم
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صفحه( بحث از مقتل را آغاز کرده و  102مقدماتی است. مولف از جملد دوم )در 

 321از منابع خمتلف، نقلها را به ترتیب رویدادها، آورده است. در جملد سوم )در 

از استنباطها و حتلیل  صفحه( باقی رویدادها و در بخش های آخر، نکات خمتلفی

 جملس متن کتاب و 22] جملس جملس تنظیم شده،کتاب ث آمده است. مباح وهای ا

و ذیل هر جملس، حتلیل ها و نکات کالمی و حتلیلی او به  [جملس 7خامته شامل

ذیل برخی از جملس ها  آمده است، تذییل هایی که گاه تا چندین مورد« تذییل»عنوان 

 می رسد. و یا رویدادهای رشح داده شده،

در پایان آن  5722صفحه رحلی در حالی که تاریخ  021رصی در سعادات نا

 آمده، چاپ سنگی شده است.

ق به مهت آقا مریعبدالعلی و کربالیی سلیامن  5011جواهر االیقان در سال 

دربندی شریوانی و علی اکرب تاجر شکوهی، در کارخانه ]چاپخانه[ آقاحممدرضا 

مهنی کتاب،  در ساهلای اخری به  صفحه رحلی منترش شده است. 231تربیزی، در 

  .[5732صورت حروفی منترش شده است ]تصحیح حممد قربانپور، قم، 

او با جمالس روضه خوانی و او که بگذریم، نوع تعامل  عاشوراییمکتوب از آثار 

در ابراز می داشته است. این برخورد خاص او شگفتی است که رفتار و حرکات 

در بیشرت آثاری که به رشح حال وی رس زدن و ... ابراز احساسات و گریه و بر 

پرداخته اند، مورد تأکید قرار گرفته و می توان گفت که از روزگار وی به این طرف، 

آثار یاد شده هم در مهنی فضای  تأثری او در این زمینه قابل توجه بوده است.

ی جای احساسی ـ عاطفی نسبت به عاشورا تألیف شده و او احساس خود را در جا

روش او در سوگواری در توسعه این مسأله تأثری  این نوشته ها، بروز داده است.

داشته و چنان که برخی اشاره کرده اند، در برخی از کارها، از مجله قمه زدن، یا 

موسس بوده یا در ترویج آن نقش داشته است. طبعا در آثار خود او به رصاحت در 

ره مویه کردن و بر رس زدن و گریبان چاک کردن، در این باره چیزی نیامده، اما در با

 ارسار الشهاده بحث کرده است.
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چنان که خود می گوید، بعد از دوران حتصیل و حتی تدریس و نگارش  مالآقا

ن خاصی، متوجه آثار مکتوب در ااز یک زم آثاری در زمینه فقه و اصول و رجال،

در مقدمه اکسری ه کرده است. وی باره عاشورا شده و رشوع به تألیف در این زمین

ی در فقه و اصول و عقاید و رجال و درایه یالعبادات می گوید که پیش از این کتاهبا

نوشته و حاال که بخش مهمی از عمر خود را پشت رس گذاشته، و االن پنجاه سال 

[. انتخاب این نام یعنی 5/27دارد، مشغول نگارش این کتاب شده است. ]اکسری: 

سمت و این کتاب، نقش اکسری را در تبدیل فلزات به هم برای آن است که  «اکسری»

آدمی را عهده دارد. این فلزات مهان عبادات است که با اکسری عاشورا،  سوی کامل

د. کتاب اکسری العبادات که نخستنی کتاب عاشورایی انمی رساز کامل به آن مرحله 

این نکته را یاد کرده و بر خود  اوست، در دولت نارصالدین شاه نوشته شده و او

 .[5/23واجب دانسته تا نامش را ذکر و او را دعا کند. ]اکسری: 

مالآقا، کتاب اکسری العبادات را یک کتاب عادی مانند دیگر مقاتل نمی داند که 

از این طرف و آن طرف، گردآوری کرده اند، بلکه اثری می داند که هر بحث آن، 

و  شیدهزیادی کاست. او می گوید برای آن زمحت « الدقیق استعامل الفکر»نیازمند 

است که عاملان جامع و حمقق باید از آن استفاده کنند، کسانی که صاحب ملکه اثری 

قوی و سلیقه مستقیم هستند. او از قول مالصالح قزوینی می گوید که به فرزندش 

)اکسری:  گاشته شودنسزاست که آن به آب طال و گفته بود این کتاب را کتابت کند، 

5/201 .) 

نگارش این کتاب را بر اساس رسالتی اهلی می داند که در خواب به او وی 

او به امر معصومنی به سخن می گوید که طی آن، خوابی واگذار شده است. او از 

مردی را در خواب دیده ـ پدر مالآقا نگارش این کتاب، دست یازیده است. 

یروانی که به او گفته است: یا فالن، تو از طرف ائمه مهرسش ـ یعنی مالحممد تقی ا

 داشته تا آن کهدر این امر معصوم مأمور به نوشتن چننی کتابی هستی. ابتداء تردید 

 (.5/202آن شده است )اکسری: نگارش مشغول  باالخره
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 مالآقا و توصیه بر عدم سرقت از مطالب علمی او در آثارش

دات، مهزمان دو واکنش را در پی داشته است. عاملان آثار مالآقا بویژه اکسری العبا

و نقادان در میان شیعیان، به این اثر، روی خوش نشان ندادند و مرتب انتقادهایی را 

مطرح کردند، اما از سوی دیگر، عامه روضه خوانان و مردم اهل کتاب که چندان 

ت به آثارش در این به دقت علمی پایبند نبودند، شیفته آن کتاب بودند. خود او، نسب

و بر این باور از اخبار ضعیف را قبول نمی کرد  زمینه اعجاب داشت و اهتام استفاده

است که از منابع اصیل و دقیق استفاده کرده است. به مهنی دلیل، کتاب خود را اثر 

بزرگ با حتقیقات منحرص به فرد می دانست که الزم است اگر دیگران از آن استفاده 

ع خود را یاد کنند. وی هم در مقدمه ارسار الشهاده و هم سعادات کردند، منب

نارصی، ارصار دارد تا افرادی که از کتاب او استفاده می کنند، نسبت به رعایت 

دقیق موازین نقل، و بر اساس اصول امانت داری، به نقل از این کتاب بپردازند و به 

و در این باره در سعادت هیچ روی، کمرتین تغیریی در آن ندهند. رشوطی که ا

نارصی آورده، از این حیث که روی امانت داری در نقل و نیز بحث انتحال و 

 رسقت تکیه دارد، جالب است. وی می گوید:

خمفی نامند که توقع این احقر خادم العلوم از ذاکرین و مرثیه خوانان این است که 

ند، و هر مطلب را که به [ در اسلوب و نظم مطالب و مقاصد این کتاب تغیری نده5]

 آن هنج در کتاب نوشته ام، به مهان هنج بیان کنند، 

[ و دیگر توقع از ذاکرین و مرثیه خوانان این را دارم که در اسلوب و نظم این 0]

کتاب در وقت خواندن مطلبی از مطالب در رس منابر، تغیری و تبدیل ندهند، زیرا که 

م مجله مفاسد عظیمه می باشد، مثل افرتاء و تغیری و تبدیل در اکثر اوقات مستلز

کذب، و چیزی ناشایسته و ناالیق به شؤون اصحاب والیت مطلقه و خالفت کلیه ـ 

صلوات اهلل و سالمه علیهم امجعنی ـ و گاه می شود مفضی بر طغیان باشد، و سبب 

 کفر باشد، استجری باهلل تعالی من غضبه.

اکرین و مرثیه خوانان، و آن این است که هر [ و مهچننی توقع دیگر دارم از ذ7] 

مطلبی که از مطالب این کتاب مشکل باشد، و آهنا را به طریق صدق و صواب و به 

د ننحو حق و حقیقت نفهمیده باشند، پس باید او را در رس منابر نگویند، و ذکر نکن
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تعلم نامیند  بلکه باز از علام و فضالی عظام آن بلدان مطلب را از روی این کتاب باید

ت فهم در ادای آن مطلب به  و درس بخوانند. پس بعد از حتصیل حذاقت و قو 

ی آن بلد او را در رس منابر بیان کنند. و اگر هم چننی نباشند، التصدیق علام و فض

یعنی این رشط به عمل نیامده باشد، اصال آن مطلب را ذکر نکنند، بلکه حرام است 

 رشط مذکور.  ذکر کردن آن بدون حتصیل آن

[ و دیگر از ناظرین و مطالعه کنندگان در مطالب این کتاب و مهچننی از آن 2]

اشخاصی که نقل می کنند مطالب این کتاب را در جمالس و حمافل و هم چننی در رس 

منابر توقع این را دارم که سجی ه رذیله را در پیش نگریند، یعنی رسقت و انتحال 

ضی مطالب این کتاب را به اسم خودشان نبندند یا این که نکنند؛ به این معنی که بع

ام سید الشهداء ـ روحی له الفدا ء ـ هیچ مطلب ذکر بدون انتساب به این احقر خد 

قات و متاعب کثریه این احقر را به باد فنا ندهند...  اف  و اف  و تف  نکنند و ... مش

ملکه قبیحه شیطانیه. به هر حال، و تف  بر هم چننی سجی ه دنی ه رذیله، و بر هم چننی 

هر که به این نصایح وافیه و مواعظ شافیه این احقر عباد اهلل تعالی عمل ننامید، 

مستحق سخط و لعن تبارک و تعالی و مهچننی مستحق لعن اصحاب والیت مطلقه 

 و خالفت کلیه ـ صلوات اهلل علیهم امجعنی ـ خواهد شد. )مقدمه سعادات نارصی(.

، 5/203طالب و مشابه آهنا را در ارسار الشهاده )اکسری العبادات: وی مهنی م

( و نیز کتاب جواهر االیقان بیان کرده است. از مجله در باره رشوط خود 7/353

هر عاملی و روضه خوانی که از این کتاب یا از سایر کتاب های این »می گوید که 

مهنی «. ام، آن قسم نقل کند احقر نقل می کند، باید به آن قسم که حقری بیان کرده

باید حدیث »طور رشط می کند که هر مطلبی و حدیثی که از این کتاب نقل می کند 

یا قول را متاما نقل کند نه این که صدر حدیث یا قول را از احقر نقل کند و ذیل را از 

(. وی کتاب اکسری را در این حد از امهیت 22)جواهر االیقان: ص «. کسان دیگر

ند که برای آن اجازه روایتی صادر کند که البته سابقه دیرین داشته، هرچند به می بی

نظر او، مردمان این زمان، به کلی آن را کنار گذاشته اند )اکسری العبادات: 

5/277.) 
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مالآقا در تقریبا برای بیشرت آنچه از آهنا می توان به عنوان باورها و بینش های 

باره عاشورا یاد کرد، رسنخ هایی در نوشته های کهن وجود دارد، اما او در بیشرت 

این زمینه ها، سعی کرده است تا آهنا را برجسته کرده، نکاتی بر آهنا بیفزاید و مهم تر 

از مهه صورت آن را در حد یک طرح و نقشه جامع، عرضه کند. در گزارش و 

ارد، تاریخ و فلسفه و عرفان و فقه )مناسک( و ادبیات به تفسریی که او از عاشورا د

کمک هم آمده اند تا او این نقشه جامع را ترسیم کرده و از آن یک بنای کامل برای 

مالآقا آگاهانه این طراحی را می کند و  رستگاری انساهنای وفادار به آن عرضه کند.

گاهی که در جامعه شیعه پس از آن که می بیند عاشورا از نظر مریاث مکتوب، جای

دارد، انواع مراسم که زندگی مردم را پوشش داده و نیز آنچه از روایات بیشامر، از 

ضعیف و قوی، در تفسری آسامنی آن هست، مهه و مهه او را بر آن می دارد تا از 

عاشورا، یک نقشه جامع در حدی که یک دین طراحی می کند، پدید آورد. برای او، 

ی از عاشورا و بیان علت وقوع آن اعتباری ندارد، حتی تفسریهای تفسریهای قدیم

عالمه جملسی هم او را راضی نمی کند، بلکه تالش می کند با قرار دادن مفاهیم 

والیی آن هم با ادبیات عرفانی، پوششی مثل آنچه در مسیحیت برای مسیح داده 

 شده، برای امام حسنی و عاشورای او پدید آورد. 

و اولیش این پرسش اصلی  مباحث مقدماتی کتاب اکسری العبادات،مالآقا در 

نه فقط در باره امام او این پرسش را امام حسنی )ع( چرا به شهادت رسید؟ که  تاس
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چرا خداوند دست کفار را برای مطرح می کند که ، بلکه در باره مهه ائمه )ع(حسنی

 کشتن امامان نبست؟ 

چرا  امر، خود را نشان می دهد و آن این که این سؤال به شکل دیگری در ابتدای

این پرسشی  .و به سوی آن رفت خود را در معرض شهادت قرار داد )ع(امام حسنی

بود که از قدیم، در میان متکلامن شیعه وجود داشت و نخستنی بار سید مرتضی آن 

بیاء اشکال را از سید مرتضی در تنزیه االن را مطرح کرده و پاسخ داده بود. مالآقا

تارخیی است و در  به این مسأله، نقل و جواب او را آورده است. پاسخ سید مرتضی

رشح این که امام از روی وظیفه ای که برای امامت داشت، و احتامل باالیی که برای 

به رفتن به مکه و سپس کربال کرد و تا آخرین مراحل ماند، پریوزی می داد، اقدام 

روشن است که مالآقا این حتلیل و تعلیل را باال بود. بر دشمن احتامل پریوزی  زیرا

 قبول ندارد.

 )ع( پس از آن، پاسخ جملسی را آورده است که روی تقدیر و تفدیه امام حسنی

برای بخشش گناهان و در عنی حال، برای حفظ اسالم با شهادت، تأکید کرده 

امام  کلیفتاست که نه فقط  پیشینی تقدیریاست. نکته اصلی در این تفسری، 

 است. این مباحث،هم در جهت شهادت معنی کرده را بلکه سایر ائمه  )ع(حسنی

 [. 5/12طی چندین صفحه ادامه می یابد. )اکسری: 

در اینجا، مالآقا، پاسخ خود را مطرح می کند. نظر او تفکیک ظاهر و باطن و در 

ر، به دلیل نبودن عنی حال اشتیاق باطنی به جهاد و مقاتله است، در حالی که در ظاه

نکته مهمی که رسنوشت این  .ندنشان نمی داد به جهاد متایلیامامان اعوان و انصار، 

و  عامل به وقوع این حادثه و حمل آن بودبحث را معلوم می کند این است که امام 

پیداست که آگاهانه قدم در این راه گذاشته و کاری به جنبه ظاهری و تارخیی نداشته 

این  از و با توجه به این علم به شهادت و رسنوشت حمتوم و تقدیر شده،است. طبعا ب

اشکال هست که اگر مطمئن به این بود که محایتی نخواهد شد، چرا مسلم را 

فرستاد. پاسخ این است که این برای امتام حجت و نیز از باب ترحم و شفقت بر 
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ه ادامه می یابد مسلمنی بوده است. بدین ترتیب پرسش و پاسخها در این زمین

می گوید که سید مرتضی، بر مذاق عامه یعنی اهل سنت  . مالآقا(11ـ  5/13)

(. به نظر او، اصل شهادت، به ا خبار 5/11بحث کرده و موضع او را نمی پذیرد. )

رسول خدا )ص( بر می گردد و باید بحث را از آنجا رشوع کرد. او ضمن تأیید 

نبود، )ع( ا در این که اگر شهادت امام حسنیربرخی از نکات جملسی، دیدگاه او 

میثاق و عهد انبیاء و مرسلنی و نظریه دین از بنی می رفت، کامل ندانسته و روی 

، به عنوان امری مالئکه در باره شهادت امام حسنی )ع( به عنوان رس  اهلی و اصلی

 (. 5/13اکسری: تأکید می کند ) که می تواند عاشورا را تفسری کند،

، از سید مرتضی، تا )ع(واقع، ما مسریی در حتلیل علت شهادت امام حسنیدر 

تقدیری تر تفسری عاشورا، جملسی و از آنجا تا مالآقای دربندی داریم که به تدریج 

بد نیست بدانیم که او در مواردی، جملسی را هم متهم کرده و قول او را در می شود. 

 (5/723احلاد می داند. )اکسری: باره عقول جمرده، قولی نزدیک به زندق و 

مالآقا ترصیح می کند آنچه را که من از این امور می نکته جالب این است که 

« ارواحهم القدسیه»ندارد، اما اموری است که ما از )ع( گویم، ترصحیی از ائمه 

و با توسل به ائمه بدست می آوریم استنباط « حجة العرص»بویژه با استمداد از 

 . (37ـ  5/30)

هم به عنوان مکمل طرح حتلیل عاشورا، امهیت خود را دارد. « زیارت»بحث 

وقتی مقدر شده است که ساالنه، هزاران نفر به زیارت بروند و به رستگاری برسند، 

 چرا نباید در حتلیل علت قیام و شهادت، از آن سخن گفت. به عبارت دیگر مالآقا

یت نجاة العاصنی من حمب ی اهل ب» را )ع( بخشی دیگر از علت شهادت امام حسنی

عشق موجود در مردم برای زیارت را شاهد  (. او5/37می داند )« املعصومنی

درستی این امر می داند، کسانی از زنان و مردان و پریان و جواهنا و غریه که با هزار 

( در این باره 5/32می روند، بسیاری در نیمه راه می مریند. ) امام زمحت به زیارت

یاحان شاهد هستند و این موارد را نوشته اند. شاهد دیگر این است که حتی بسیار س
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از کفار و منکران نبوت هم برای عزاداری و سوگواری امام حسنی )ع( هزینه می 

کنند. نمونه اش در زمان مالآقا، افتخار الدوله از امرای لکهنو است که مرشکی از 

در هر سال، در ماه حمرم، اموال زیادی را که شاهد بوده است اما  ،طایفه هنود بوده

د. این شخص عاقبت در باره اسالم جستجو کرد نبرای امام حسنی )ع( خرج می کن

و هدایایی تقدیم حرم امام  و ماندگار و مسلامن شد و به کربال برای زیارت آمد

به  سال قبل هم او می افزاید: مهنی شخص .کرد که به قبه منوره آوخیتند )ع( حسنی

ـ  5/31) مشهد رضوی رفت. آنگاه مطالبی هم از موثقنی به نقل از وی می آورد.

32.)  

و بخشش  توقتی عاشورا می تواند سبب هدایت در دنیا و رستگاری در آخر

گناهان شود، آن هم در یک سطح وسیع، چرا نباید آن را در حد یک طرح جامع در 

مة العلامی سنی ها که مفتی روسی بوده، در مهنی زمینه، حکایتی هم از عالآورد. او 

مالآقا معتقد است که مراسم  (.31ـ  5/33نقل می کند که طوالنی است )اکسری: 

سوگواری سبب می شود تا ملت های اروپایی مانند مردم فرانسه و انگلیس هم با 

وی  (.5/023وقایعی که پس از رحلت پیامرب )ص( رخ داده آشنا شوند )اکسری: 

این که مرشکان و جموس اموالی را رصف عزاداری  در بارهیگری هم باز در جای د

از زمانی  (.072ـ  5/003است )اکسری:  توضیحاتی دادهامام حسنی )ع( می کنند، 

که سوگواری های امام حسنی توسط شیعیان به هند رفت، در جوامعی که هندوها و 

ا نیز بروز کرد، چنان که آهنا نیز مسلامنان در کنار هم بودند، آثاری از آن در میان آهن

روی برخی از نامدهای شیعیان در حمرم، تأثری گذاشتند. این زمان ارتباط عراق و 

هند، و جامعه شیعه دو منطقه، بسیار نزدیک بود، و ساالنه هم از نظر کتاب و هم 

مبلغ رفت و آمدهای فراوانی وجود داشت. مالآقا حتت تأثری آثار و قصه های آن 

یه در باره عاشورا هست. در اینجا وقتی بحث از تأثری فرهنگ عاشورا حتی ناح

فراتر از جامعه شیعه دارد، و در ضمن می خواهد اثبات کند که آنان نیز ایامن به این 

ی کارهایا مهان مرتاضان یاد می کند که اهل اهل جوکیه هندی  مسأله دارند، از 
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سبب می و این که این ریاضت می کند اشاره به ریاضات آن ها شگفت هستند. او 

ی انجام کارهای شگفت و دیدن آثار معنوی و فرامادی را پیدا شود آنان توانایی برا

حقایقی را در باره در آن عوامل درک کرده و  راکنند. به نظر او، آهنا حقیقت عاشورا 

ورد و مثل این که می بینند حیوانات هم در ایام عاشورا از خ .عاشورا در میابند

این طور اموال رصف سوگواری امام است که و برای مهنی  خوارک می افتند،

د. یک احتامل دیگر آن است که آنان در این باره، وصیت هایی از می کنن )ع(حسنی

 و حتت تأثری آهنا این چننی مهراهی با عاشورا دارند اولیاء و انبیای خود داشته اند

جامع، حتی شامل نوع پوشش برای بخشی از این طرح (. 5/072)اکسری: 

در باره عزاداری هم می شود که باید به گونه ای وجودش اثبات شود. مالآقا 

پوشیدن لباس مشکی در مراسم عزاداری هم به یک خواب استناد کرده، و می 

گوید: آیا می توان حکم رشعی را با خواب اثبات کرد؟ پاسخ مالآقا این است که 

ل املعصوم و فعله و تقریره حجة، سواءًا کان فی الیقظة ام فی نعم قو»بله، می شود. 

 (5/075)اکیرس: «. املنام

نباید کتاب اکسری العبادات را اثری مانند هلوف یا مثری االحزان و به هر روی، 

موارد مشابه دانست، آثاری که متن آهنا بیان واقعه کربال با سبک روایی و قصه ای 

ما اکنون در میانه دوره  ا استفاده از مفاهیم آسامنی است.مهراه با عالئق مذهبی و ب

قاجار هستیم، زمانی که تئوریسنی های تازه ای در شیعه ظهور کرده اند. شیخ امحد 

احسایی و شاگردش سید کاظم رشتی و بسیاری از شاگردان دیگر شیخ امحد که مهه 

ای شیعه طراحی می در خلق آثار جدید نقش دارند و بنیادهای کالمی نوینی را بر

کنند. در مهنی دوره فعالیت های علمی مریزا حممد اخباری را شاهدیم که او نیز 

چشمگریانه در طراحی این مبانی نقش دارد. حتی در میان فقهای اصولی هم 

کارهای بزرگی صورت می گرید و بنیادهای فقه و اصول، دگرگون می شود. در 

ارد. مالآقا سهمی را در بازتفسری عاشورا واقع نوعی زایش علمی فراگری وجود د

دارد و تالش می کند در این زمینه که البته جنبشی هم پیش از او در قزوین و کاشان 
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 بوده، تکمیل کند. 

یک اثر کالمی ـ تارخیی است که تفسری کامال ری العبادات، سبدین ترتیب کتاب اک

روال تارخیی دارد، اما مباحث متفاوتی از عاشورا ارائه داده و ضمن این که در کل، 

نزدیک به اندیشه های غالیانه  آن ذیل نوعی شیعه شناسی به سبک مالآقا با مواضعی

مشرتکات میان انبیاء و »بحث از  .تکیه بر والیت است وقرن دوم و سوم هجری 

ائمه و به خصوص مقابله با کسانی که تردید در این موارد و تأکید بر جایگاه « ائمه

یاد می کند، در ادامه مباحث مقدماتی « جهالء الشیعه»و وی از آنان با عنوان دارند 

 او در اکسری آمده است. 

بحث تفصیلی روایی در باره بکاء از بحث های حموری ضمن مباحث مقدماتی، 

است که مالآقا در مباحث ورودی کتاب ارسار دارد. وی در این باره، آنچه وارد 

یی را که به ذهنش خطور کرده یا در منابع آمده را آورده شده، و حتلیل و تعلیل ها

(. در ادامه، در باره نوع گریه و سوگواری و انشاد شعر در 521ـ  5/32است. )

این باره و رخیتن خاک و خاکسرت بر رس و پاره کردن لباس و پوشیدن لباس عزا و 

 (. 533 ـ 5/523جز اینها، مفصل مطالبی آورده است. )

و برای درک فضیلت  از نظر او،ی یکی از اساسی ترین کارهاست. مرثیه رسای

اختصاص به زبان عربی ندارد و شامل شعر گفتن به  شعر گفتن، رسایش شعر،

 عجمی هم مهان فضیلت و احکام را دارد. 

شبیه خوانی و سازی هم از مباحث دیگری است که در مباحث مقدماتی او آمده 

از قبیل فارس و ترک و غریه از تعزیه « بالد العجم»ر بحثی نیز در باره آنچه داست. 

اجراء می شود و احکام آن آورده است. از مجله، این که مردان، لباس زنان بپوشند 

(. او استفاده از طنبور 5/513آورده و آن را نادرست و غری مرشوع خوانده است. )

عوام و گریه  و مانند آن را بویژه در تعزیه عروسی قاسم، گرچه سبب شدت رقت

گرچه اگر از نظر او کسی این کارها را  .(5/537آنان می شود، اما جایز نمی داند )

  کرد، امید رستگاریش می رود.
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در اینجا چند خاطره از آقاعبداحلسنی پرس وحید هببهانی و خود وحید، در باره 

حضورشان در جمالس سوگواری و تساحمی که در چشم پوشی از طنبورزدن و جز 

سبب  را ت وحید هببهانی و زهدشاشتند، نقل کرده است. او خلوص نی  ینها دا

مهه  ، به طوری که سبب شده است تارسیدنش به این رتبه برجسته علمی می داند

که  وحید هببهانی نقل کرده در اینجا حکایتی از. (5/531) وندشاگردانش جمتهد ش

ی اهل مالهی و طنبور در باره مرد شاهدی بر دیدگاههای اوست. این حکایت

است که کسی در خواب می بیند که او در جای خوبی قرار دارد. علت را می پرسد، 

شیون و شنی است »می گوید گاهی در خلوت، برای خود می زده و می خوانده: 

سبب نجات او شده است  امر، در قیامت، . مهنی«واویال / قتل حسنی است واویال

مصیبت می خواند و اشعاری  سی رس درس وحید،(. یک بار هم ک531ـ  5/532)

سید مهدی حائری او را از این کار هنی می کند، اما وحید به او  به غنا رس می دهد.

اء املصائبمی گوید: یا مهدی! اسکت . بعد هم به آن شخص ! و ال تکن مانعا لقر 

نزدیک حرم، گفت: اقرأ و ال ختف. سپس رشحی از ادب زیارت وحید داده که 

بدین ترتیب،  (.5/532) منی جایی که کفش ها را در می آوردند، می بوسید. ز

تکیه داشت، با نقل این  از نظر فتوایی روی نادرستی این اعامل مالآقا که ابتدا

قابل حتمل است و گویی ایرادی کارهای مزبور داستاهنا، زمینه را برای این که 

 ندارد، فراهم می کند. 

مهنی  ار تشویش شده و برای این که امر را روشن کند، خودش هم دچ در انتها،

ل ینکته را به عنوان سوال از خود می پرسد که باالخره تکلیف در جمالسی که این قب

می گوید: در  شبیه خوانی های نادرست هست چیست؟ در پاسخکارها از طنبور و 

ریه و جایی که این امور سبب برگزاری این جمالس و در جهت تشدید رقت و گ

من در این جمالس »ضجه حارضان باشد، من چننی جسارتی نخواهم کرد که بگویم 

بلکه « حارضین در این جملس، مرتکب گناه می شوند»، یا بگویم «حارض نمی شوم

  (.533ـ  5/532)اکسری: «. می گویم: متام غرق گناهیم / یک حسنی داریم
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و تفهیم با حکایات توضیح بدانیم، مالآقا بخشی از مسائل خود را است جالب 

 در ادامهداده و زمینه اثبات آهنا را در ذهن خماطب فراهم می کند. و مرشوع نشان 

هند نقل می کند که در رسزمنی از کایت عجیبی هم بحث در باره تعزیه ها، حمهنی 

یک تعزیه، آن قدر خون افراد به جوش آمد که افراد شمشری کشیدند و هر کسی رس 

کرد. این امر سبب شد تا آصف الدوله، پس از آن، تعزیه را ممنوع کند خود را جدا 

(. فتوای مالآقا این است که کسی که خودکشی کند، جایش در جهنم 5/025)

این  است، اما اینها غریتًا برای آل رسول اهلل و از فرط حمبت این کار را کرده اند!

  آن بودند. حتلیل نباید بی شباهت به کاری باشد که توابنی مدعی

هر سال حمرم  هند، از کسی دارد که ثرومتند بود وحکایت دیگری هم از 

سوگواری می کرد. یک سال، حاکم منطقه، از رس و صدای او، ناراحت شده، مهه 

اموالش را گرفت. او به توصیه مهرسش، برای سال بعد که بی پول بود، قرار شد 

را برای عزاداری حمرم هزینه کند. او  و پول آن دبچه اش را جای دوری بربد، بفروش

به منطقه ای دوردست می رود، آنجا جوانی را می بیند که طالب بچه او می شود. 

می گوید، می  شپولی می گرید، وقتی به شهرش باز می گردد، و ماجرا را به مهرس

بینند که بچه وارد شد. بچه می گوید، وقتی رفتید من گریه کردم. او علت را پرسید 

که پدرت می خواهد برای ]امام حسنی[ و من گفتم. او گفت من مهان کسی هستم 

د، انا الذی قتلونی عطشانا... ]اکسری العبادات:  من سوگواری کند. انا الغریب املرش 

 (.211ـ  0/120

 ر دین اسالم هدف برگزاری مراسم تعزیه برای اماماشتها

مالآقا از نوعی دیگر هم به عاشورا و مراسم آن نگاه می کند و آن این است که 

برگزاری مراسم عاشورا را برای انتشار دین اسالم، موثر می داند، و این توجه او 

ه ها یعنی جالب و قدری مدرن است. یادمان باشد که این دوره ها، در جریان تعزی

شبیه خوانی هایی که در هتران برگزار می شد، خارجی ها هم حضور داشتند. وی 
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و ایضا به »در باره ارسار مقام شهادت برای امام حسنی )ع( از مجله می نویسد: 

سبب این مقام، اشتهار می شود ذکر دین اسالم، و خربش به مجیع آفاق و امصار و 

اقامه جمالس تعزیه و حمافل ماتم در هر سال، بلکه در  بلدان و اقالیم می رسد، زیرا که

هر ماه، برای سید الشهداء، ایلچی ها و سفرای دول خارجه روزنامه ها نوشته به 

، و 71)سعادات، ص « مهه جا و به مهه بلد و اقلیم اخبار و کیفیت احوال می رسد

 (.5/023نیز بنگرید: اکسری: 

رصار فراوان دارد، کشته شدن سیصد هزار یکی از عجایبی که مالآقا روی آن ا

نفر بدست امام حسنی )ع( است. وی برای توجیه این مسأله، مقایسه ای میان روح 

افراد عادی مانند ما با روح کسی چون امام حسنی )ع( مقایسه کرده می گوید: چون 

نفوس و ارواح ما نفوس کامله و ارواح قاهره باهره نیستند، از این جهت است که 

در « برزخی متعلق نخواهد شد جسددر عامل برزخ هر نفس زیاد بر یک بدن مثالی و 

نفوس و ارواح حممد و آل حممد )ص( چون نفوس قدسیه کلیه و ارواح »»حالی که 

نورانیه قاهره باهره هستند، پس از این جهت است که هر یک از ایشان دو هزار هزار 

نتیجه این امر در تصحیح «. تعلق می باشندو ابدان مثالیه و قوالب اجساد برزخیه م

امام علیه السالم، »آمار کشتگان توسط امام حسنی )ع( ظاهر می شود، به طوری که 

روح انور اطهر کلی و نفس قاهره باهره اش تعلق به ابدان کثریه مثالیه و اجساد 

اصلی  وفریه برزخیه گرفت، به این معنا که مقاتالت و جماهداتش منحرص به این بدن

و دنیوی نبود، بکله با این بدن و هم چننی با ابدان کثریه مثالیه و اجساد وفریه برزخیه 

حتی با وجود این توجیه که می تواند آن عدد را توجیه «. مقاتله و جماهده نمودند

کند، وی باز هم ترجیح می دهد بگوید مقاتالت و جماهدات جناب سید الشهداء 

دنیوی که از بطن طاهر مطهر صدیقه عظمی و حجت نبود مگر به بدن اصلی و 

، در این صورت، طبعا باید روز عاشورا را «متولد شده بود )س(کربی فاطمه زهرا

چاره و عالج نیست مگر »ساعت حماسبه کنیم تا بشود این مسأله را قبول کرد:  30

غایت  این که قائل بشویم و اعتقاد بکنیم به آنچه گذشت، یعنی که روز عاشورا در
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انکار این هفتاد دو ساعـت، به «. طوالنی و نزدیک مدت هفتاد و دو ساعت بود

معنای انکار عدد سیصد هزار است که خودش منجر به انکار شجاعت هاشمیه می 

(. وی در جای دیگری هم باز در مقایسه میان ارواح 21ـ  22شود)سعادات، ص 

ارواح قاهره »گرید که چون آهنا ما با نفوس و ارواح ائمه بحث کرده و نتیجه می 

می توانند مهزمان در چهل قالب حارض باشند. این « جربوتیه شعشعانیه می باشد

عدد تا چند ده و صد هزار هم می رسد و به مهنی دلیل است که اگر مهزمان عده 

زیادی بمریند، امری املومننی بر رس جنازه آنان حارض می شود. )سعادات نارصی، 

باره عاشورا و ز مشکالت او را در حکایاتی که درفسری، برخی ا(. این ت513

خمصوصا پس از شهادت برای بدن امام حسنی )ع( رخ داده را حل می کند. از سوی 

دیگر، در جایی، در باره حتمل مهزمان تشنگی و جماهدات های بیشامر، باز به مهنی 

نریزی را برخالف ابدان اصحاب والیت، جراحات و خو»نکته استناد می کند که 

دیگران، حتمل می کند. حتمل تشنگی هم مهنی طور است  )اکسری العبادات: 

(. به عالوه، در روایات آمده که امام حسنی در آن حال، سیب 323ـ  0/322

هبشتی را بو کردند و خود این هم در کاهش عطش، موثر بوده است )اکسری: 

های دقیقی می داند که از کتاب و (. او مهه این برداشت ها را، استنباط 0/323

 (.0/317سنت استفاده و بیان کرده است )اکسری: 



 

 

 

 حکایاتزیر سایه  ی دربندیمالآقا

 

 

تقریبا منابع رشح حال وی متفق هستند که مالآقا، رسوم خاصی در عزاداری داشت 

د او و در این زمینه و در مقایسه با دیگران، جدیت بیشرتی از خود نشان می داد. خو

هم در سعادات نارصی و موارد دیگر، در این زمینه تأکیدات زیادی دارد. از مجله در 

مهیشه عرض به خدمت شیعیان کرده است که مراعات احرتام »جایی در این باره که 

و تبجیل و تعظیم جمالس و حمافل تعزیه و ذکر مصائب جناب سید الشهداء را باید از 

عامل حسنه ظاهریه و باطنیه را مثل بودن به طهارت و امور مهمه دانست و آداب و ا

سخن گفته « خشوع و خضوع و ترک حماورات دنیوی و نحو ذلک باید از دست نداد

است. وی در جملس و مقام پنجم از سعادات نارصی، پس از یاد این مطلب، از این 

ده و با که افرادی در این جمالس بنشینند و آب بخورند و قلیان بکشند، گالیه کر

توجه به این که در این جمالس، مهیشه مجعی از مالئکه و مجعی از ارواح انبیاء و 

اوصیاء و مجعی  از ارواح قدیسه خدجیه کربی و زینب و ام کلثم و سکینه و رقیه 

هستند، خواسته است که حارضان این جمالس مراعات کنند. بویژه که وقتی این 

که در هر مسجدی قطره ای از خون امام  مراسم در مساجد هست، باید بدانند

( این مطلبی است که مالآقا بارها در جاهای 051حسنی )ع( هست. )سعادات، 

و حتی می گوید: هیچ مسجدی روی زمنی نیست جز آن خمتلف آن را یادآور شده 

که روی قرب شامری از انبیاء، یا اوصیا، یا یک پیغمرب، یا یک وصی یا یک قطره از 

 [. 5/223ا وصی ساخته نشده باشد ]اکسری العبادات: خون نبی ی

حکایتی را از خواب حاجی مریزا امحد ساعت  سعادات،مهنی کتاب ، در وی آنگاه
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ساز نقل می کند که به گفته خودش، مربوط به یک سال و نیم قبل از نگارش متن 

خواب طوالنی است. او در حرضت عبدالعظیم شاهد قربی است سعادات است. 

باز شده و او می برای کسی کنده اند، و صاحب قرب، از مهانجا راهی به هبشت که 

رود. آن وقت وی هم تقاضا می کند، قربی باشد تا داخل شود. آنگاه وارد شده و از 

باغی  مهان راه به هبشت می رود، راهی که بازگشت ندارد. در آنجا می بیند که

ر کنار اوست. از مالآقا می خواهد هست، سیدی عظیم الشأن نشسته و مالآقا هم د

وساطت کند تا او به دنیا برگردد. آن سید به خاطر مالآقا قبول می کند مرشوط 

گویا خطابش هم «. تعزیه داری جناب سید الشهداء را خوب بجا بیاورد»براین که 

ـ  به مالآقا بوده که این کار را انجام بدهد. مریزا امحد گوید، آنگاه من و تو ـ مالآقا

وارد صحن عبدالعظیم شدیم. دستور دادی، منربی آماده کنند، یک منربی را باال 

بعد به صحن آمدی، باز منربی گذاشتند و امر «. ذکر مصیبت کند»فرستادی تا 

کردی به شخصی که به منرب برود و ذکر مصیبت کند. چننی کرد. آنگاه رو به طهران 

ی بگذارند و ذکر مصیبت کنند. این آمدیم. در هر صد قدم، دستور می دادی منرب

که  تفاوتآنجا هم به مهنی منوال عمل شد با این «. آب متکا»بود تا رسیدیم به 

خودت رس منربی رفتی و ذکر مصایب کردی. راه را ادامه دادیم، دیدیم تابوتی که 

چهار نفر زیر آن را گرفته اند می آید. در حالی که زنجری به دست نعش زده شده 

تو از این که با این وضع او را برای عذاب می برند، ناراحت شدی و گفتی  است.

تا او را زمنی بگذارند. نظرت این بود که چرا با این که وسط این مجعیت عزادار 

م نمرده و زنده ی. وقتی زمنی گذاشتند، دیدزنجری زده انداین شخص بدست است، 

و دیگر مرتس و »ان مردم عزادار برو است. تو ـ ای مالآقا ـ به او گفتی برخیز و می

اما او مهچنان می ترسید. باز در ادامه راه، منرب می گذاشتی و ذکر «. خوف مکن

آنجا «. دروازه طهران»مصیبت می کردی. این شخص هم با ما بود. تا رسیدیم به 

در حالی که مجعیت بسیار زیاد بود. با ذکر مصیبت تو، « امر به نصب منرب کردی»هم 

اینجاست که مریزا «. داها و آوازهای گریه و ندبه کنندگان به آسامن می رسیدص»
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از خواب بیدار شده و آمده و این « از غایت اضطراب و دهشت»امحد می گوید 

خواب را برای مالآقا تعریف کرده است. مالآقا از مریزا امحد پرسید: آن شخص که 

نده است. گفت : نامش چیست؟ در تابوت بود، حاال زنده است یا مرده؟ گفت: ز

« از عظامء و امراء و از خواص و مالزمان شهنشهاه اعظم نارصالدین شاه»گفت 

است. اما می ترسم نام او را بربم. با ارصار مالآقا اسمش را می گوید: این شخص 

است. مالآقا « مقرب احلرضه اخلاقانیه شهزاده اعظم اعتضاد السلطنه علی قلی مریزا

وز مجعه در رس منرب گفتم آن خواهبایی که مجعی از مومننی صادقنی و پس ر»گوید 

مجاعتی از مومنات دیده بودند، و برای شامها در مهنی مسجد نقل کردند، شانی از 

شؤون و بطنی از بواطن خواهبا ظاهر شده است، پس رشوع کردم به نقل خواب 

به گفته مالآقا، «. ردمحاجی مریزا امحد، و لکن ترصیح به اسم شهزارده مذکور نک

جناب ... فاطمه زهرا... به آن رجال و نسوان در عامل »حاصل آن خواهبا این بود که 

کبایر در طهران رؤیا فرموده بود که به سبب کثرت معاصی و وقوع جرایم و ذنوب 

نزدیک بود که عذاب عظیم و بالء عمیم به اهل طهران نازل شود، و لکن حق تعالی 

ه اش این نحو عذاب و عقوبت و بال را به اهل طهران نفرستاد به به رمحت واسع

سبب تعزیه داری فالن دربندی در ماه حمرم در ایام مجعات در مسجد جامع، پس به 

فالن دربندی از زبان من بگویید که مادامی که در طهران است، ترک نکند در ایام 

د مرتبه مهنی خواهبا مجعات ذکر مصایب نور چشمم حسنی مظلوم عطشان را، و چن

را در مهان مسجد جامع نقل کرده، به این معنی وقتی که بر رس منرب بلند می شدیم 

یک مرتبه پریی مشهور به صالح و تقوا و ایامن و ایقان قبل از رشوع کردن این احقر 

به موعظه بر رس پا می افتاد و در نزدی منرب صیحه بلند می زد و می گفت اهل جملس 

را نقل می کرد. )سعادات، ص « فالن عادل ثقه»و آنگاه خواب ...« گوش کنید

050 .) 

بعد از مدت دو سه ماه، شهزاده اعتضاد السلطنه را در یک جملس »مالآقا می گوید: 

فاحته خوانی مالقات نمودم و خواب حاجی مریزا امحد را از اول تا آخر برای او نقل 



 32 مالآقای دربندی و مقتل نگاری

ت. گفتم: آرام باش، و بدان سبب نجات کردم. ملحه ای متغری شد، به فکر فرو رف

منحرص است در زیارت جناب سید الشهداء و در تعزیه داری آن امام مظلوم. پس 

اگر قبل از این جملس تعزیه داری آن خلیفة اهلل نداشته باشید، باید بعد از این جملس، 

« به وجه احسن و اکمل و اتم»اگر هم داشتی، باید «. تعزیه داری بنا بگذاری

 (.057بگذاری. )سعادات، ص 

وی حکایات دیگری هم از معجزاتی که در روزگار خود دیده و به نوعی با عاشورا 

یک نمونه آن نقل داستانی است از دوره  و اهل بیت )ع( مربوط می شود دارد.

صفوی در دیدار یک سفری فرنگی با شاه و حضور فی  و این که فی  تربت امام 

اشته بود و از سفری فرنگی که به قول وی در نجوم و را در دستش گذ )ع(حسنی

ریاضی مهارت داشت، خواسته بود بگوید که در دستان من چیست. او هم گفت 

و فی  گفته بود اشتباه کردی، این تربت امام « ما فی یدک تربة من تراب اجلنة»بود: 

 (.5/102است )اکسری العبادات:  )ع(حسنی

قضیه ای .. که قریب به » از سعادات نارصی است:این دست حکایات نمونه ای  از

پنج سال ]قبل[ از این در نجف ارشف در روز غدیر واقع شد و خود این احقر در آن 

می گوید، روزهای غدیر صبح حرم بسیار شلوغ است،  . مالآقا«مکان رشیف بودم

ته اما عرص خلوت می شود. او عرصی به حرم رفته و زیارت و نامز خوانده و برگش

«. قضیه عجیبه و غریبه رو داده است« »قریب سه ساعت به مغرب مانده»است. 

خواسته است با کفش « یک مرد از طایفه حائطه یعنی از طایفه سوارهای رومی»

، اما او قبول نمی کند. وقتی خواسته «صیحه می زنند»وارد حرم شود. کفش کن ها 

یده بود، و به قدر یک زرع یا یک ناگاه در مهان رواق، صیحه کش»وارد رواق شود، 

زرع نیم از زمنی بلند شده و بشدت متام از روی هوا بر روی سنگهای مرمر افتاده 

رفقایش او را به خانه آوردند در حالی که بی حس و حرکت مانده بود. باز به «. بود

از قلعه »در آنجا احوالش بدتر شده، «. خودش رحم کند»حرم می برند تا حرضت 

بلد که اهل سنت بود، حکم شده بود او را ریسامن بر گردنش بیندازند و او را حاکم 
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در وقت بردن به قلعه، از کوچه و بازار، مجعیت بسیار از عرب و «. »به قلعه بربند

عجم به تفرج و متاشا بریون آمده بودند، صداها بلند کرده بودند و صیحه کرده 

 (.001)سعادات نارصی، «. ده بوددر شب مهان روز در قلعه مربودند و ... 

اما حکایت دیگری که به گفته وی، مهان سال، بلکه مهان ایام رخ داده، مربوط به 

است که می « یک مرد از اهل عجم از خدام حاجی مریزا حممد خان سفری و ایلچی»

او پولی بگرید. او هم به حرم حرضت ابوالفضل پناه از خواسته زنی را متهم کرده و 

آن مرد نامرد بی حیا داخل حرم شده و خواسته بود «. »دخیل شده بود»است و برده 

و باالفضل! دخیل تیا ا»زن هم گفته بود: «. که آن زن بیچاره را از حرم بریون کند

مرد او را به زور کشیده و از «. هستم و به دستش شبکه رضیح مقدس را گرفته بود

بعد از دو سه روز «. از آن گرفته بود آنچه خواسته بود،»حرم بریون برده بود و 

حاجی مریزا حممد خان قصد نجف ارشف می کند برای زیارت غدیر، از روی آب »

اده سوار می شوند و خدام و نوکران به یک  دریا، پس خودش و خواصش به یک طر 

طراده دیگر سوار می شوند، و آن مرد بی حیا در زمره نوکران بود.... آن مرد بی حیا 

اده به خواب غفلت می رود و به خیال خام خودش اسرتاحت نامید. در ک نار طر 

دستهایش آن طرف و این طرف می اندازد، و یک دستش از کنار طراده آویزان بوده 

اده مثل تری شهاب  است. ناگاه باد شدید می ورزد. از اتفاق طرف مقابل هم یک طر 

اده می ر اده به این طر  ت باد کنار آن می آمده، وقتی که آن طر  سد، پس به سبب شد 

به کنار این، قایم و به قوت متام بر می خورد به آن کناری که دست آن مرد بی حیا 

آویزان بوده است. پس دست او را باالتر از مرفق و نزدیک منکبش خورد خورد می 

مالآقا می «. کند، و مهان دستش بود که به مهان دست، آن زن بیچاره را کشیده بود

این احقر در آن ایام در نجف ارشف بودم و او را آوردند به نجف ارشاف و »ید: گو

احنی را مجع کرده بودند و جراحنی نظر کرده بودند و گفته بودند آن چیزی که به  جر 

]سعادات نارصی، ص «. سبب قهر و عضب اهلی شده است، عالج پذیر نیست

 (.002ـ  001
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ی است که در کاظمنی و در حرم جوادین حکایت بعدی رشح داستانی از معجزه ا

]یا مهان ایران[ به عجم »)ع( صورت گرفته و این زمانی است که مالآقا می خواسته 

حکایت زنی است که به مردی بدهی داشته و او گفته که اگر قبول نداری، «. بیاید

در حرم کاظمنی، دست به شبکه بگذار و قسم بخور. او هم گذاشته و چون قسم 

است، به طوری که پنج « دستهایش به شبکه رضیح مقدس چسبیده»خورده،  ناروا

 (. 503را جدا کنند )سعادات نارصی، ص آن نفر از خدام نتوانسته اند 

اینها چند حکایتی است که می تواند وضعیت آن روز نجف و دیگر عتبات را از دید 

 ه نقل می کند.مال آقا نشان دهد. البته او داستاهنای قدیمی هم در این بار

به این قبیل داستاهنا، باید حکایاتی را افزود که از حضور جن یامالئکه در قربستاهنا 

در این باره یعنی امهیت سوگواری و رستگاری  یا مراکز دیگر ظاهر شده و با کسانی

گفتگو می کنند. مالآقا در استفاده از این حکایات، کوتاهی نمی کند و سند  افراد

قل می کند. از مجله حکایتی است که شیخ جواد پرس شیخ حسنی آهنا را هم ن

معروف به ابن النجف تربیزی از اصحاب بحر العلوم سید مهدی طباطبائی نقل 

کرده و در وادی السالم، گروهی اسب سوار را می بیند. اول فکر می کند اینها فالن 

حزب »د ما از کس و فالن کس هستند، و سالم می دهد، اما یکی از آهنا می گوی

هستیم و برای تشییع فالن شخص اهوازی یا هویزی آمده ایم. حکایت « املالئکه

نه عامل « هویزی»گفتگوی مالئکه  و آنچه گذشته طوالنی است، و هنایت این که این 

ل حمرم، بود که در دهه او   )ع(بود و نه سیدی از سادات، بلکه از حمبنی اهل بیت

، اطعام می کرد و پول خوبی هم به ذاکرین می داد. جملس سوگواری برقرار کرده

  (.5/051)اکسری: 

مهنی جواد پرس شیخ حسنی، حکایت دیگری هم از مردی برصی در مهنی زمینه نقل 

کرده است. اینجا حکایت یک نرصانی است که پس از طی مرحله ای طوالنی از 

ه او یاد کرده اند م را بدیدن شگفتی ها در این زمینه، درخواست می کند تا کلمه اسال

  (.002ـ   5/0252اکسری: . )تا مسلامن شود
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الکلب اخلنزیر »حکایتی هم از قتل مرد جوان شیعی توسط یک نفر که او را 

نامیده نقل می کند. آن وقت جوانی که اصال چیزی از معارف دین نمی « الساحر

ل را بکشد، چننی دانست و هیچ فریضه ای را بجا نیاورده بود، تصمیم گرفت قات

کرد و او را به جهنم فرستاد. مهراهان او، این جوان شیعه را کشتند و روحش به 

قرصی که در هبشت بود، درآمد. کفار، جسدش را در میان هیزم فراوانی که مجع 

کرده بودند، انداختند اما پس از سه روز، آتش هیچ اثری بر بدن او نکرد )اکسری: 

0/223.) 

 برای دفاع از خود در حجره طلبه ایحضر ی در مزعفر جنّ

عاملی نقل کردند که او مالآقا می گوید این حکایت را مجعی از علامی صاحلنی از 

وقتی دریکی از مدارس  گفت: طلبه ای که سخنش موثق بود، چننی گفت:

هی این مطلب به اصفهان، مشغول مطالعه کتب مقاتل بوده است. او می گوید، گا

را یاری  )ع(زعفر جنی، از کربال برگشت بدون آن که امام حسنی که ذهنش می آمد

کند. او می گوید پاسخ می دادم که در باب بازگشت از کربال، معذور است، چون 

اجازه جهاد به او داده نشده است. در این وقت، کسی در اتاق را باز کرد و آمد 

من گفت: نرتس، من  بهآن شخص داخل. این در حالی بود که حلقه در افتاده بود. 

که گاه من را مالمت می این برادر تو زعفر جنی هستم. آمدم تو را زیارت کنم و از 

از تو گالیه کنم. سپس به من گفت: برادر!  را یاری نکردم، )ع(نی که چرا حسنیک

تو تاکنون حقیقت امر را درنیافته ای. من با لشکرم به کربال رسیدم، در حالی که 

مهراه پادشاهان و سالطنی خود بودند. من  اهیان جن بود. آن لشکرهاکربال پر از سپ

بنی زمنی و آسامن هم پر از جن بود. مهه آهنا نزد امام آن وقت، کوچکرتین آهنا بودم. 

می آمدند و سالم می دادند و اجازه جنگ می خواستند. من در چهار فرسنگی امام 

با مهه اینها سخن گفت ر آسامن. امام . نه در زمنی و نه دبودم، چون جای خالی نبود

و احدی از مالئکه و جن را اذن جهاد نداد. سپس مهه آهنا به مکاهنای خود 
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برگشتند. من در کربال ماندم، و با سپاهم در گوشه ای نشستیم و گریه و لطم می 

و رفتن کفار، ما هم دنبال آهنا رفتیم تا اگر  )ع( کردیم. بعد از شهادت امام حسنی

نزدیک غروب، به  کفار، تی از ما بر می آید نسبت به اطفال و حرم انجام دهیم.خدم

شهر کوفه رسیدند و نتوانستند وارد شهر شوند. ماندند و از رسها حفاظت می 

کردند. خویشان آهنا برایشان غذا آوردند در حالی که اطفال رسول اهلل گرسنه 

. او هم دو رکعت نامز خواند و بودند. فضه نزد زینب آمد، از او خواست دعا کند

دعا کرد، در این وقت، ظرفی از آسامن پر از گوشت و در حالی که نان بر باالی آن 

ا سوگند ما حلظه ای از اهل بود، رسید... زعفر گفت: این قصه من است. به خد

روز عاشورا تا وقتی به مدینه رسیدند، جدا نشدیم )اکسری العبادات:  از)ع( بیت

این حکایات، و صدها مورد دیگر آن که اهل منرب نقل می کردند،  (.337ـ  0/335

 برای تقویت بنیه عزاداری در این دوره استفاده می شد. 

 حکایات دیگر

مالآقا بعد از این می گوید، مبادا که دل کسی از نقل حکایات ادامه می یابد و 

ک منربی به نام یحکایت دیگر این که  (.5/005عزاداران آل رسول را بشکنید. )

سید جعفر حائری گفته است که هر هفته در خانه ای در کربال روضه می خوانده 

است. یک بار کسی جز صاحب خانه نبود. یک مرتبه صدای در آمد. رفت و دیدیم 

آمد، کنار منرب نشست، به سخنان من گوش می داد و گریه می کرد. که یک گربه ای 

ز بحرین نقل کرده که عجایب و غرایبی در جمالس دنبال آن حکایتی هم از زنانی ا

این که یک مرتبه شامری زن وارد جملس آنان شده اند یکی ام  سوگواری دیده اند.

کلثوم و دیگری زینب و سوم حرضت خدجیه و ... گفتگوهایی که صورت گرفته 

د: تأکید مالآقا این است که باید این حکایات را از زبان افراد ثقه باور کر است.

اک و ان تفعل شیئا من اک ای  ... ای  فعلیکم ثم علیکم بالقبول حلکایة املخربین الثقات»

  «.دین عن حوض الکوثروراالنکار، فتکون من املبعدین املطاالستبعاد و 

 در ادامه باز حکایتی از سید مهدی غروی قزوینی مقیم حله در باره یکی از 
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دیده و بالهایی که رسش آمده نقل  شخصیت های بغداد در ارتباط با خوابی که

 (. 023ـ  5/027)اکسری:  کرده است.

یک بار هم کسی فتحعلی شاه را به خواب دید که در یک حالت بسیار خوب و در 

حالی که لباس سلطنت بر تن و تاج بر رس دارد، نشسته است. علت رسیدن به این 

ه شبی از تشنگی بیدار رتبت را پرسید. گفت، من به این مقام نرسیدم، جز این ک

شدم، هرچه خدم و حشم را صدا کردم، کسی نیامد. خواستم تنبیه شان کنم. یک 

افتادم. رشوع به گریه کردم آن قدر که در حالت  )ع(باره یاد تشنگی امام حسنی

فهذه املوهبة العظمی و املرتبة العلیا التی انا علیها إنام هی »تشنگی، از هوش رفتم. 

  (.012ـ  5/011)اکسری: «. بسبب عملی ذلک

داستانی هم از مریخ شاه، پرس برادر فتحعلی شاه در مهنی زمینه نقل می کند و می 

گوید که او قبل از ده سال ]از زمان تألیف کتاب[ درگذشته است ]اکسری: /[. وی 

با این که مرشوب خوار بود و هیچ گاه آن را ترک نمی کرد، یاد از امام حسنی )ع( 

رد. خواب او را دیدند و این که در جای خوبی بود. علت را مهنی ذکر کرد. هم می ک

 مالآقا می گوید این حکایت را از مردی موثق شنیده که االن هم زنده است. 

جایی هم از وبای خودش یاد کرده وشدتی که داشته و اطرافیان از او ناامید شده 

که به حالت بیهوشی می بودند. وی آن قدر احساس عطش داشته و تب می کرده 

رفته است. خودش می گوید فکرمی کردم اگر متام یخ های دنیا را بیاورند، بدن من 

نی )ع( می افتد و رشوع به خنک نخواهد شد. در مهنی حال، به یاد عطش امام حس

سالم بر حسنی می کند. بعدها که خوب می شود، دوستی می گوید آن  فرستادن

می گفتی: یا اباعبداهلل روحی لک الفداء و من از در و دیوار وقت که نزد تو آمدم، تو 

می شنیدم که می گفت: فالنی نجات خواهد یافت. بقیه به من گفتند، چطور این را 

می گویی، او یعنی مالآقا در حال مرگ است. اما من این را احساس می کردم. 

بالینش بوده، و در آنگاه از حلظه ای هم که طبیب، یعنی اسداهلل طبیب شریازی بر 

 (.213ـ  0/212حال مرگ، سخن می گوید )اکسری: 





 

 

 

 مالآقا شیوه استنادی 

 

 

 

 

روش مالآقا، شاید مهان طور که رسم بوده و حتی مالحسنی هم در روضة الشهداء 

رعایت کرده، بر این است که آنچه نقل می کند، منبع را می آورد. مواردی نقل 

یاری از نکات تفسریها و حتلیل های خود اوست و در این مستقیم از منابع است، بس

  میان حکایاتی هم وجود دارد که یا خود شاهد بوده یا از اشخاصی نقل کرده است.

مالآقا در مباحث مقدماتی اکسری العبادات، در جایی از اعتبار منابع خود سخن 

ا از کتب معتربه می گوید آنچه از اخبار و روایات و منامات آورده ام، ی ، وگفته

قدیمی است یا از آثار متأخرین مثل آثار جملسی و شیخ حر و صاحب عوامل العلوم 

که آهنا از منابع قدیمی گرفته اند. بنابر این هیچ جای تردید در آهنا نیست! به دنبال 

سخن گفته و این که دروغ گویی بسیار بد و کار نادرستی است. او به « کذب»آن، از 

و نیز کتاهبایی که در باره اخبار موضوعه و جعلی اختصاص یافته می  روایات جعلی

پردازد و بر آن است تا نشان دهد، به هیچ وجه طرفدار نقل اکاذیب به اسم دین 

 (. 251ـ  5/252نیست. )اکسری: 

در ادامه می گوید، هدف از این بحث این است که بگوید نقل اموری که اصل و 

کتب علام و اهل تاریخ ندارد، درست نیست. در اینجا،  اساسی در آثار و اخبار و

مورد خاصی را که گویا به او ایراد گرفته اند، مورد بحث قرار می دهد و آن، نقل از 
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که متهم شده است برای تشدید  است، شخصیشیخ حسنی بن عصفور بحرانی 

رست می بکاء و حزن، ساختن اخبار نسبت به فراوانی شامر دشمنان را در کربال، د

ذا االنتساب إال فلیس ه»دانسته است. او این مسأله را یک اهتام نادرست می داند 

در اینجا یک سوال هست که  (.5/252)اکسری: «. و حم  الفریة من الفریة املح   

او طرح می کند، آیا می توان روایات ضعیف را که در کتب معتربه آمده پذیرفت؟ 

ر؟ آنچه به عنوان زبان حال آمده است؟ مالآقا در باره قصائد عربی و فارسی چطو

می گوید، دروغ، دروغ است و حکم کلی است، اما نقل روایات ضعیف یا آنچه به 

البته غری معصوم مستند است، عیبی ندارد، چون ما به کذب بودن آن قطع نداریم. 

ل کرد اگر این اخبار، با قطعیات عقلی و نقلی در تعارض باشد، نباید برای عوام نق

 (. 5/253و ویژه علامی حاذق است. )اکسری: 

در باره نوشته هایی که نویسنده آهنا نامشخص است، یا آنچه در اوراق قدیمه هم 

(. او می گوید آنچه به عنوان زبان 5/251آمده، مسأله به مهنی صورت است. )

در (. 5/253است. )« کذب گویی»حال نقل شده، یک حیله ای برای درآمدن از 

که روایتی ندارد،  در آهناستمطالبی که در اشعار آمده، و اخبار و مطالبی  ارهب

مالآقا می گوید، اگر قائل آن اشعار از علام و حمدثان کامل است، می شود در حد 

ن یروی ذلک فیجوز أ»ا دانست و طبعا نقل کرد. روایات مرسل و ضعیف آهنا ر

سپس «. قد روی بکذا و کذا»ن است که طبعا تعبریی که در نقل بکار می رود ای« کله

چون به هر حال  می گوید شاید این را در باره مهه اشعاری که هست بتوان گفت.

ت کرد ) (. بدین ترتیب نشان 5/202می شود و باید فعل مومن را محل برای صح 

 هر روایت ضعیفیمی دهد که اصول نقد موجود به هر حال راه را برای ورود 

  گر آن که خود شخص سخت گری باشد.فراهم می کند، م

و  «لیلة الفراش» در مورد دیگری نقلی بلند از خوابیدن امام علی )ع( در جای پیامرب

مسائلی که در پی آن آمد نقل می کند، و پس از آن می گوید، این روایت، رشایط 
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صحت و اعتبار را ندارد، بلکه بر اساس روش مهه علام، اصولی و اخباری، ضعیف 

که متتبع حاذق می داند. با این حال، قبول آن،  در آن هست. موارد شاذی هم است

با هیچ یک از اصول امامیه در تضاد نیست، و بنابر این نقل امثال اینها بی اشکال 

می گوید، بودن موارد شاذ در بنی نقل نیز، فقط ظن  مالآقا (.0/205است )اکسری: 

مه آن، حکم به این که روایت از اصل دروغ به کذب بودن آن را در پی دارد اما الز

(. وی استناد به این مطالب را که در تفسری 0/200است، نمی توان کرد )اکسری: 

آمده، با وجود آنچه از ابن غضائری در باره نادرستی انتساب آن  )ع( امام عسکری

 شیخغضائری،  ابن و می گوید برابر ،گفته شده، موجه دانسته )ع(به امام عسکری

 (. 0/207صدوق است که نسبت آن را ثابت می داند )اکسری: 

با روش های نقد حدیث آشناست، اما روشی که  این موارد نشان می دهد که مالآقا

در واقع،  در پذیرش روایات موید باورهای خود دارد را حاکم بر متد نقد می داند.

لی و نگاه اهداف کبرای بررسی سندی، جایی باقی نمی گذارد، مهم آن است که با 

در واقع، مالآقا با اصطالحات سند و متن و نقد آهنا  اصلی وی سازگار باشد.

آشناست، اماآنچه او را به این سمت و سو کشیده، عالقه خاص او به اخباری است 

که از نظر ظاهر، با مذاق فکری او سازگار است. وی بخش مهمی از جملد اول 

و احکام آن تا حد  )ع(بوط به زیارت امام حسنیاکسری العبادات را به اخبار مر

وجوب آن و نیز حرمت ترک، آورده و بارها به این تعبری اشاره می کند که این اخبار 

گرچه هر کدام در باب و موضوع خود اخبار آحاد هستند، و حتی بسیاری از آهنا از 

ثریة منها غری و ان کان کل واحد واحد من االحاد، و طائفة ک»نظر سند مشکل دارند 

تضافر و تواتر »اما از نظر حمتوا در حد « نقیة االسانید علی اصطالح املتأخرین

 (.5/217است. )اکسری: « تواتر لفظی امجالی»و حتی « معنوی

در موارد  وی شاید برای فرار از نقد سند، و یا امهیتی که برای استناد قائل نیست،

« فی بع  تألیفات اصحابنا»تعبریی چون حساس، اغلب منبعی یاد نمی کند و یا با 
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فی روایة ». در مواردی هم با تعبری (0/232مطالب فراوانی را می آورد )اکسری: 

باز از ذکر نام کتاب خودداری می کند. « فی بع  الکتب املعتربه»یا « معتربة

حدثنی بع  »از آن جالب تر این تعبری است  (.322، 121، 0/17)اکسری: 

 (.7/51)اکسری العبادات: « رأی فی بع  الکتب!االثبات أنه 

از اینها شگفت تر، می گوید، من به روایتی در باره خروج امام حسنی )ع( از مدینه 

دسرتسی پیدا کردم که برخی از ادیبان شاعر موثق از شاگردانم برای من نقل کردند 

فاضل ادیب او گفت اینها را در یک جمموعه ای منسوب به یک «. من العرب»آن هم 

 (.272ـ  0/203یافته است. سپس آن را نقل کرده است )اکسری: 

شیوه استنادی او نشان می دهد که وی به رغم برخی از نکات ظاهری که می گوید، 

با روش او سازگار روایات ندارد، بلکه آنچه قوت و ضعف در باطن، کاری به 

کار نظام داستانی او در به  است، نقل از منابع و در واقع ارائه مطالبی است که به

ن می آید. او با اقتباس از تصویر کشیدن ماجرای عاشورا و مقدمات و مؤخرات آ

کار می کند که بتواند عاشورا را در قالب و پوسته ای که او  منابع و ارائه نقلهایی

باید این قابلیت را داشته باشند  عالقه مند به آن است، عرضه کند. این منابع، لزوما

  اال ممکن است نقد شده و کنار گذاشته شود. و

 اقتباس از بحر االنساب

اقتباس های مکرر از بحر االنساب که اساس آن داستانی است، و در برخی از متن 

 های آن، حتی یک گزاره درست تارخیی هم وجود ندارد، با مهنی زاویه دید است.

رش کردم )کاربرد داستان ـ پیش از این در باره این کتاب کتابچه جداگانه ای منت

(. این کتاب، در دوره قاجار، بازتولید 5733قم، مورخ، تاریخ در تبلیغات مذهبی، 

شد، و گامن می رود که اصل آن، گزارش های تارخیی عامیانه و حملی از عرص 

صفوی است. عالقه جامعه قاجاری به گزارش های تارخیی ـ داستانی، تأثری مهمی 



 521 شیوه استنادی مالآقا

 این اثر داشت.در توزیع و تکثری 

خیی این کتاب بسیار نزدیک که باورهای خود را به گزارش های تارمالآقا دربندی  

و مطالب آهنا را اصیل و درست می داند  کرده به طور مرتب به آن استنادد، می بین

او بخش هایی از آن را در جاهای  (.12)برای مثال بنگرید: جواهر االیقان: ص 

ن مجله داستاهنای مربوط به ازدواج شهربانو، قاسم بن خمتلف نقل کرده که از آ

مریان و شهر ری است که مربوط به آهنا در شحسن، قاسم ثانی، زبیده و اماکنی 

قطعه ای از »است که آن را از « رس انور قاسم بن حسن»در باره  است. او حکایتی

«. حر االنسابتسمیه نموده است او ]آن[ را به ب ،مصنف آن»نقل می کند که « کتابی

(. سپس صفحاتی طوالنی از آن نقل می کند. در پایان 712)جواهر االیقان، ص 

د و »باز برای استوار کردن این قصه ها، می گوید که  وقایع مذکوره، مؤید و مسد 

اهالی این قریه »به چند نکته است. سپس می نویسد این قصه ها، در میان « مستحکم

شاید است. از مجله مردمی که در قریه ای ساکن « های از قراء و دهات شمرانات

هستند که بر اساس نقلهای قبلی، رس قاسم به حسن در روستای آنان دفن شده است 

در شمریانات « دز علیا»وی آدرس این مزار را که در قریه  (.713)جواهر، ص 

آن »و حتی حمل حجره  [525ـ  522]بنگرید: سعادات نارصی، ص  است می دهد،

در حجره او بود، را معنی کرده « صاحله انصاریه که رس مبارک قاسم بن حسنزن 

به برکت آن رس مطهر انور، منبع آبی شد و »معجزاتی برای آن بر می شمرد. این حمل 

آن منبع آب احلال در طرف رشقی قرب مطهر است، تقریبا به مسافت هزار قدم، و 

تند که هیچ یک از آهنا، هیچ وقت مهیشه در آن منبع، ماهی های کوچک بسیاری هس

 (.722از آب بریون نمی آیند و هیچ کس هم آهنا را نمی تواند صید کند( )ص 

را در اکسری  )ع(دخرت امام حسنی فاطمهداستان ازدواج شهزاده قاسم با مالآقا 

العبادات هم آورده و آنجا هم از دفن رس قاسم در یکی از قرای شمریانات یاد کرده، 

میان مردم هم به شهزاده قاسم شهرت دارد. او می گوید، این قصه میان  جایی که
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نی رسیده است. وی به تفصیل از مردم این منطقه شهرت دارد و از قرنی به قر

علیا یعنی مهنی روستا و این که در فاصله دو فرسخی طهران است، یاد کرده و از دز

(. پس از آن 0/733بادات: برکات این حمل به تفصیل سخن گفته است. )اکسری الع

رزند مهان قاسم از قاسم دوم یاد کرده که در دزآشوب ]دزاشیب[ دفن است. او ف

(. 225ـ  0/222علیا دفن شده است. )اکسری العبادات: است که رسش در دز

هم که زبیده است، مرقدش در شهر ری است که به گفته وی،  دوم مهرس قاسم

هزینه کرده و بنای آن را ساخته است. )اکسری:  اخریا یکی از جتار مبالغ  زیادی

بحث از شهزاده قاسم و جزئیات آن، دو سال پس از تألیف اصل کتاب  (.0/225

  .(0/731اکسری العبادات، به آن افزوده شده است )

این مهان جایی است که امروزه به نام امامزاده قاسم در جتریش و در دامنه کوه الربز 

ی قرار دارد؛  و بسیاری آن را قاسم بن حسن بن زید بن حسن مرت 5322در ارتفاع 

آگاهی هایی در باره »پیش از این مقاله ای با عنوان  بن علی علیه السالم می دانند. 

درج  Historylibنوشته ام که در وبسایت « امامزاده قاسم جتریش در یک نسخه خطی

 شده است.

میان مردم شهرت داشته و مالآقا به هرچه هست، این بخش از اکسری العبادات، در 

مستوفی عبداهلل  عنوان بانی و باعث این جتدید بنا و موید آن شناخته می شده است. 

اشاره کرده است که مالآقا، این مطلب را برای فرهاد مریزا گفت، اما او قبول نکرد، 

 علیا و این مزار ودر باره دز[. 5/032چون سندی نداشت. ]رشح زندگانی من: 

حسنی « مطلقا نادرست است»این که این مطالب را فاضل دربندی مطرح کرد و 

هتران،  173ری باستان:  در چند جا از آن بحث کرده است. ]بنگرید:کریامن 

هتران، انجمن » 0/302نیز قرصان، حسنی کریامن:  5735دانشگاه شهید هبشتی، 

جمله باستان شناسی،  به نقل از مقاله آقای حممدتقی مصطفوی در «5711مفاخر، 

فصلی از  جملد سوم گزارشهای باستانشناسی، بنای تارخیی بقعه بی بی شهربانو، 
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، و بنگرید: آثار 05، ص 5775، مرداد 1، اطالعات ماهانه، شامره 21ـ  23ص 

در متن اخری «. 5725هتران، انجمن آثار ملی، »571ـ  572تارخیی طهران، صص 

 .[است نامی از مالآقا نیامده

حمل قرب زبیده بیان به در کتاب جواهر، اطالعات بیشرتی هم داده است. او مالآقا 

و می گوید « حمله ای از حمالت ری است»پرداخته که در  )ع( زوجه قاسم بن حسن

در این زمان، یک نفر تاج مقدس مؤمنی، مال بسیاری رصف و انفاق نموده »که 

امارات و »هم از « مجع کثریی»او فته ، چنان که به گ«است در تعمری مقربه رشیفه

ص جواهر االیقان خرب داده اند. )« شاهد کثریه که داللت دارند بر صدق این قضیهم

(. کتیبه ای که در این حمل بوده و مرحوم کریامن در ری باستان به آن اشاره 725

تم که کرده، اشاره به تأیید این بقعه توسط مالآقادربندی داشته است. االن آگاه نیس

باره این وقایع النساب را درمالآقا، در ادامه باز مطالب بحر ا هنوز هست یا خری.

خمفی نامند که این قضایایی »ساختگی به تفصیل نقل کرده است. سپس می افزاید: 

اینجا نقل کردیم از مهان کتاب بحر االنساب... جایز است در جمالس و رس  که تا 

ن مطالب را که صاحب این کتاب نقل نموده و روایت منابر نقل نامیند، بلکه مهه آ

« است برای ذاکرین مصائب در جمالس و رؤوس منابر ذکر نامیند، جایزکرده است

در »که  )ع( بحثی هم در باره مقایسه رس قاسم بن حسنمالآقا (. 727)جواهر، ص 

رس پرس  در مقایسه با« میدان بلده ری با آن بازی می نمودند، مثل بازی با صوجلان

چوب این جهت که رس آن پرس، بعد از نیم ساعت که با دارد؛ بحث از  آن زن صاحله

با قوت و »، با گذشته یک هفته که )ع(زدند، قطعه قطعه شد، اما رس قاسم بن حسن

اعضاءش « »شدت متام می زدند با چوب ها و عصاهای قویمه و آهن های شدیده

در باره  (.721این مطلب بحث می کند )ص  در اینجا، در باره چرایی«. متفرق نشد

امهیت مرثیه خوانی برای زبیده هم در ارسار الشهاده، سخن گفته است )اکسری: 

0/223.) 



 521 مالآقای دربندی و مقتل نگاری

 کتاب ابن عصفور بحرانی  از و استفاده استناد

یکی از  منابع این قبیل آثار با این روش، آثار بحرانی هاست که بسیاری از آن در 

ایران بودند و مذاق کامال اخباری داشتند. مالآقا در آثار شریاز و نواحی جنوبی 

مکرر از ابن عصفور بحرانی نقل می کند و گاهی هم نام او خود، مطالبی را به طور 

 را شیخ حسنی می آورد که نویسنده شناخته شده ای است. 

مالآقا در جاهای خمتلفی از کتابش از کتابی از شیخ حسنی آل عصفور نقل می کند و 

توجه هم دارد که از این زاویه به دلیل استفاده او از روایات ضعیف، مورد انتقاد 

نقل از کتاب او به وفور صورت گرفته است. )برای نمونه: جواهر االیقان، است. 

 (.237ص 

کتابی با عنوان الفوادح احلسینیه و القوادح البینیه، مشهور به تا آنجا که می دانیم 

به شیخ حسنی بن شیخ حممد بن امحد درازی آل عصفور مقتل آل عصفور متعلق 

است که بر  5052شوال  05بحرانی )برادرزاده صاحب حدائق( و متوفای شب 

روش منتخب طرحیی نوشته، با هدف این که در ده حمرم، شب و روز خوانده شود. 

 دارد.« فوادح»عنوان این کتاب در بیست مصیبت تدوین شده و هر مصیبیت 

ذی  53ی گوید: نسخه ای از آن در کتابخانه مریزای شریازی بود که در آقابزرگ م

از هتذیب و کتابت آن فارغ شده بود. به گفته آقابزرگ، فوادح چاپ  5013حجه 

ق در 5701در مهان تاریخ هتذیب شده، و در  و ب فوادح استشده، در اصل مهذ  

(. چاپ اول این 721ـ  52/722بمبئی مطبعه مظفری منترش شده است. )ذریعه: 

با تصحیح نواده او حسنی بن خلف بن شیخ حسنی در هند ق  5750کتاب در سال 

این کتاب در ساهلای اخری، توسط انتشارات اعلمی بریوت منترش  منترش شده است.

شده است. منابع کتاب، کتاهبای روایی شیعی از مجله مناقب و امالی صدوق و شیخ 

ایح و آثاری از این دست است. در میان آهنا، گاه و ارشاد مفید، اخلرایج و اجلر

یا چاپ سنگی(  0/12)« روی الثقات»روایاتی بدون ذکر مأخذ هست، مانند 
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 که باید بررسی شود از کدام منبع است. (0/11) «روی من طریق اهل البیت»

سبک کتاب مقتل نیست و بیشرت جمموعه ای از مطالب در فضائل و وقایع برای 

است. در هر مصیبت، اشعاری انتخاب شده و گاه  و روی منرب السعرضه در جم

]روی الشیخ ابومنصور فی مصباحه:  عبارات نثر سوزناک هم نوشته شده است.

. این کتاب، به سبک روایی و  [0/17[ ]روی فی کتاب املناقب القدیمه: 0/32

مهان سبک  مبتنی بر مهان نگاه های حدیثی ـ خربی کتابی مانند هلوف و متأثر از

از انتقادهای روشن مریزا حسنی نوری  ندارد.است، اما نسبتی با حمتوای آثار مالآقا 

از مالآقا دربندی استفاده از کتابی از مهنی شهاب الدین است که به گفته او، سید 

روضه خوان عربی از اهالی حله آن را به کربال آورد و بدست مالآقا افتاده آن را در 

 نگرید به بخش انتقادها از ارسار الشهاده(.کتابش آورد. )ب

مالآقا توانایی توجیه استفاده از هر مطلبی را در هر زمینه ای و از هر منبعی دارد. 

بخش مهمی از مطالب غریب او از  شهاب الدین عاملی است. )جواهر االیقان، 

که حمتمل است مقصود مهان شیخ حسنی باشد، گرچه اطمینان  (211، 23ص 

. در یک مورد، داستان شهادت حر را در کتاب جواهراالیقان یک جا از منداری

شهاب الدین عاملی می آورد اما حتی نامی از کتابی به میان نمی آورد )جواهر، 

پس بگویی که صاحب و مولف این »(. در ادامه باز با عبارت 007ـ  023صص 

نقل کردیم و ذکر نسخه، شهاب الدین عاملی بعد از شهادت ... به آن هنجی که 

 (. 072ـ  002)جواهر: « نمودیم کیفیت شهادت حرضت عباس را ذکر کرده است

نکته مبهم تا اینجا، این است که شهاب الدین عاملی چه نسبتی با شیخ حسنی آل 

عصفور دارد، دقیقا بر من روشن نیست و عجالتا باید فرض را بر این گذاشت که 

 فرد دیگری است.

ن بیان مولف، پس از آن که می گوید مهه مطالب این دو فصل در ذیل عنوا مالآقا

باره شهادت حر  و حرضت عباس،  از کتاب شهاب الدین عاملی است، توضیحی 
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کیفیت انتساب این نسخه را به شهاب الدین »در باره آن به این رشح داده است: 

هست، عاملی و مهچننی کیفیت شذوذیه و ضعف و غرابت این که در این نسخه 

چنانچه مهه دیدید و شنیدید در کتاب کبری اعنی اکسری العبادات فی ارسار الشهادات 

ذکر نمودیم و در آخر االمر فتوای این احقر خدام سید الشهداء )ع( بر آن شد که 

جایز است نقل کردن آن چیز را که من از آن نقل کردم، یعنی جایز است که در حمافل 

 و عرتت رسول اهلل )ص(.... از این اموری که در این و جمالس ذکر مصائب آل اهلل

نسخه هست، و من مهه را نقل کردم، ذکر کنند، به رشطی که کیفیت حال را بیان 

کنند، به این معنا که بگویند اینها را از کتب و تصانیف احقر خدام جناب سید 

شهاب الدین الشهداء )ع( آقادربندری نقل می کنیم و آن ]او[ از نسخه منسوبه به 

عاملی نقل کرده است. و آنچه در این نسخه است شذوذیه و غرابت و ضعف او را 

از وجوه عدیده در کتاب اکسری العبادات ... ذکر کرده است، و با وجود اینها، ذکر 

اینها را در جمالس و حمافل ماتم ذکر مصائب آل الرسول )ص( جایز می داند، لیکن 

[، یعنی این که گفته شود که از 073اهر االیقان: ص ، ]جو«با مراعات رشط مذکور

 کتاب مالآقا است و مهنی کافی است. 

این کتاب را در باب اعداد کشتگان از اعداء و یا حتی  ،در ادامه مطالب دیگر مالآقا

ممتنعات و »نگه داشتن شمس برای هفتاد و دو ساعت شدن روز را به رغم این که از 

می داند، و این که « ک وجه از ممتنعات و مستحیالت عقلیهحماالت عادیه بلکه به ی

توپخانه های دول کثریه در یک روز »چننی اعداد و ارقامی از گشتگان با مشارکت 

هم مهنی حکم را دارد، اما با این حال، نقل آهنا را جایز می « از روزهای فصل پاییز

نامیانی کرد تا به شهادت  جنگ« فقاتل قتاال شدیدا، ثم قتل»داند، و این که عبارت 

(. عبارات 071رسید، گویا می تواند احتامل درستی آن اعداد را درست کند. )ص 

وی در این صفحه قدری مبهم است، ولی ظاهرا مقصودش مهنی است. وی در 

بلکه « روز عاشورا مثل سایر ایام نبود»موارد دیگری هم باز شواهدی بر این که 
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بود، آورده است )جواهر، ص « هفتاد و دو ساعت وقوف آفتاب در فوق االرض»

211.) 

بحرانی ها از این دست آثار مناسب با جمالس روضه خوانی، دارند. یک نمونه  

مقتل و در حجمی مانند کتاب است که به گفته آقابزرگ « کتاب الرزایا»کتاب 

شیخ سلامن بن عبداهلل بن شیخ حسنی عصفوری  توسط منتخب طرحیی بوده و

نوشته شده است. آقابزرگ می گوید که آن را  [5023]م نی متوفای در شریاز بحرا

ق( دیده است. )ذریعه: 5717نزد شیخ خلف بن شیخ امحد آل عصفور بوشهری )م 

د رزایا النبی و االل»این کتاب نیز به تازگی تصحیح و با عنوان  (.52/073 در « جمد 

مطالب خمتلف که در سی و پنج  جمموعه ای است ازاثر مزبور ال انتشار است. ح

رزیه تنظیم شده و بخشی هم به مقتل احلسنی و برخی دیگر از حوادث کربال 

اختصاص دارد و عمال تنظیم متن هایی برای جمالس است. سبک این کتاب هم 

مانند مهان فوادح بوده و مشتمل بر نثرهای سوزناک و انتخاب احادیث و روایاتی 

 و مصایب آهناست. است که در باره اهل بیت

 یت مالآقا در استفاده از المنتخب طریحی و آثار مشابهواول

اگر فرض کنیم منابع قدیمی در باره عاشورا یک گروه از منابعند، و منابع بعدی از 

طرحیی ، آثاری چون منتخب از آهنا قبیل آثاری چون هلوف و روضه الشهداء و باالتر

تون شکل گرفته در دوره قاجار، در جایگاه برخی از منیز و از دوره اخری صفوی 

 دوم هستند، مالآقا، خربی را ترجیح می دهد که در منابع دسته دوم آمده است.

حس و حال این روایات از نظر او بیش از منابع دست اول که تارخیی هستند و او 

 دلیل آن مهاهنگی این آهنا را متأثر از اهل سنت می داند، قابل پذیرش است. طبعا

، در اکسری العبادات، مرتب از مالآقاقبیل اخبار با مذاق عقلی و عاطفی اوست. 

( به 727ـ  773، 032، 021، 027/او  املنتخب نقل می کند )برای نمونه: اکسری: 
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از منتخب، به نظر می رسد، اگر نه مهه، بیشرت با توجه به فراوانی نقلها  طوری که

ادات آمده باشد، چنان که متن هلوف و مقتل مطالب این کتاب در کتاب اکسری العب

از مجله این مطالب، داستان شری در  داستانی ابوخمنف وضعی مهانند منتخب دارد.

مقتل منسوب  .(512ـ  7/511کربالست که از منتخب نقل کرده است )اکسری: 

به ابوخمنف، نسخه های متعدد و متفاوت داشت و او از هر آنچه بدستش می آمده 

یک مورد وقتی از مقتل ابوخمنف نقل می کند، و می دانیم که در  کرده است. نقل می

او دسرتسی به متن طربی یعنی متقل اصلی ابوخمنف نداشته، می نویسد: و فی نسخة 

(. این نشان می دهد که او از 7/302من نسخ کتاب ابی خمنف هکذا. )اکسری: 

 فاده کرده است.نسخه های خمتلف که اغلب هم کم و زیاد دارند، است

نقل اخبار مربوط به به روشنی در متایل او در ترجیح اخبار منابعی از این دست، 

خمفی نامند که اکثر اصحاب »می گوید:  خود را نشان می دهد. اوعروسی قاسم 

کتب مقاتل، ذکر ننموده اند قضیه عروسی را، بلکه اعاظم حمدثنی از متأخرین 

به خربی که قلب مطمئن باشد به او، و لکن  ترصیح نموده اند که مطلع نشدم

ترصیح مجعی از اصحاب مقاتل بر وقوع این قضیه است و ظن متآخم به علم این 

اما نمونه این منابع و «. ، بر وقوع این قضیه است به وجوه کثریه و امور وفریهریحق

ر و مثل این که شعرای عرب و عجم از تات و ترک و ل»اینها هستند:  آهنا،  وجوه

کرد در اشعار و مراثی خودشان ذکر نموده اند و در جمالس و  حمافل مثل این که این 

قضیه را از قدیم االیام تا این زمان در تشبیهات در دهه عاشورا شبیه عروسی قاسم 

مالآقا اشعار را بر منابع درجه اول ترجیح می دهد. «. را می آورند، و ذکر می نامیند

احدی به مقام »ر ، در حضور علام در این حمافل خوانده شده و می گوید، این اشعااو 

 ، سریه عملی که می تواند وقوع قضیه عروسی را ثابت کند.«انکار نیامده است

)جواهر  هم می تواند موید آن باشد.« منامات صادقه علامء ابرار»عالوه بر اینها 

 (.721االیقان، ص 
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ش اخباری که در طرح کلی او نقش مالآقا از هر طریقی سعی می کند در گزین

باور کنیم که بسیاری از آنچه او به آهنا عالقه دارد، در روایات  دارند، استفاده کند.

هست، روایاتی که  و ابن شهر آشوب و حتی شیخ طوسی ، ابن قولویهصدوق

با این حال گزینش او، از آهنا هم در  قابلیت تأویل به معانی مورد نظر مالآقا را دارد.

  سوی تفسری تقدیری ـ عرفانی دقیق تر است.و رفتن به سمت 

 و ترجیح منابع داستانی بر تاریخی مالآقا

طبعا آوردن نقلهای فراوان و احادیث بیشامر بدون آن که در حمل نقل، منبع را نقل 

اغلب این موارد، منبعی مانند بحار یا هلوف و مانند آهنا دارند و او  کند فراوان است.

در مواردی هم به حافظه اطمینان کرده  یاد می کند.« کتب معتربه»ا به عنوان از آهن

هلوف و  (.521مطلبی را نقل کرده است )جواهر، « به خاطرم می آید»با تعبری 

منتخب طرحیی از مواردی است که فراوان از آهنا استفاده شده است )جواهر، ص 

آشوب نیز به کرات یاد کرده (. چنان که از ارشاد و مناقب ابن شهر 552ـ  557

نقلی اشاره کرده، و حتی در باره خربی، تأکید « شاذ بودن»است. در مواردی، به 

نیافته است، هرچند امجاعی است و قابل قبول. « هرچه تفحص کرده»می کند که 

. در میان منابعی که نقل می کند، نام ابوخمنف هم هست، و بسیاری از (522)ص 

متن مقتل منسوب است که او آن را مسلم می داند. وی از تردید آنچه نقل شده، از 

هایی که در باره روایات ابوخمنف و ضعف او شده یاد کرده، و این نقدها را بر وی 

می داند. وی به کلامت طوسی ودیگران در « نامربوطات حمضه و مزخرفات رصفه»

واقع، و دست کم در در  (.752تأیید ابوخمنف استناد می کند )جواهر االیقان، ص 

اینجا، از دو متن متفاوت ابوخمنف یاد نکرده و آنچه در این موارد از او می آورد، از 

]برای نمونه بنگرید به اخباری که از ابوخمنف در باره مهان متن منسوب است. 

سپس  (.272ـ  275جواهر االیقان، ص )شهادت حرضت عباس نقل کرده است: 
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ابوخمنف است که االن « صغری»م از ابوخمنف، آن در کتاب می نویسد: آنچه نقل کردی

آن کتاب در میان مردم مشهور و شایع است، و لیکن مظنونم این است که آنچه در 

است، و نسخه اش در میان مردم در غایت قلت است، موافق « کبریش»کتاب 

 (.271روایات مشهور است در هر دو امر. )جواهر، 

را  ستن اخبار نقل شده از سوی دیگرانرست دانستن یا ندانمال آقا، به طور معمول د

افرادی که  ن این که، افراد بر دو بخش هستند:بر اساس نگاه خاصی می داند و آ

افرادی که در زمره حمبان واقعی اهل دوم، ذهنشان قریب به افکار ناصبیان است و 

ل شده توسط هستند. وی به حم  آن که احساس می کند کسانی اخبار نق )ع(بیت

، روایاتی در مناقب نقل می از گروه اول می داند. در جایی رااو را نمی پذیرند، آهنا 

آن اشخاصی که مطالع اذهان آهنا و آفاق افکار آهنا قریب است به »کند می گوید 

بنی متعصبنی بسیار بسیار تعجب می  مطالعه اذهان عامه و آفاق افکار خمالفنی متنص 

(. وی این افراد را 12)جواهر، ص «. می کنند وقوع امثال اینها را کنند، بلکه انکار

این نحو »و « می داند که فرق میان هر  و بر  را نمی دانند« محقاء و جهالء این عرص»

 (12)جواهر، ص «. از مناقب و فضایل عرتت را ... بسیار استبعاد می نامیند

بعد، مهواره مورد استفاده قصه ششم هجری به و یکی از منابعی که از قرهنای پنجم 

خوانان بوده، آثار منسوب به ابواحلسن بکری است، کسی که قصه های زیادی بر 

اساس تاریخ، یا به عبارتی قصه های تارخیی در باره صدر اسالم را ساخته و پرداخته 

است. این منبع، حتی در بحار نیز وارد شده و بخش هایی از آهنا در بخش تاریخ 

ا ائمه روایت شده است. مالآقا هم به امهیت این منابع در کار خود واقف پیامرب ی

است. در جایی می نویسد: ابوحسن بکری امحد بن حممد این قضیه ـ کیفیت 

« مشاهد االنوار و مفاتح الرسور و االبکار»عروسی فاطمه زهرا س ـ را در کتاب 

ری ازمشایخ شهید ثانی نقل کرده است. مالآقا هم تصورمی کرد، این ابواحلسن بک

او دیگران و بعد وی، اشتباها او را با بکری از است، با این که روشن است که پیش 
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نامی که از مشایخ شهید است، خلط کرده اند. آثار بکری بسیار مقدم تر و به قرن 

فاطمه  چهارم یا پنجم هجری می رسد. وی سپس می گوید که داستان عروسی

از مهان منبع در ارسار الشهادات آورده است. )جواهر  را )ع(زهرا و امام علی

وی حکایت کشتی گرفتن پیامرب و ابوجهل را هم که از اخبار (. 723االیقان، ص 

ـ   171در کتاب جواهر االیقان )است،  مهنی بکری در کتاهبای سریه ای ـ داستانی

 ( آورده است. 112

ب داستانی، روش وی را در بسنده کردن وی برای نقل چننی حکایتی به یک کتا

او حتی داستان مفصلی در باره حضور ابلیس در کربال از یک  استناد نشان می دهد.

چند سال قبل بر این، در حرم »و گوید: منربی در حرم امام حسنی )ع( نقل کرده 

مقدس مطهر جناب سید الشهداء بودم، و شخصی معروف ثقه روایتی ذکر نمود و 

(. اینجا 01، سعادات،  ص 122)بنگرید: جواهر، ص ..« حاصلش این بود که .

حکایت طوالنی و نقلهایی از ابلیس و شکست هایش برابر اهل بیت نقل کرده و 

ان هفتاد درجه حرارت آفتاب را یپس وقتی که خال ق عامل»مالآقا در پایان گوید: 

ثرش زیاد نمود، و شیطان آن حرارت را احساس نمود و بر جسد نحس و خبیثش ا

بالفاصله، گو این که متوجه  «.رسید، رو به فرار گذاشته، از عرصه کربال بریون رفته

خبطی شده، در توجیه آن می گوید، البته این حرارت فقط روی ابلیس موثر بوده نه 

این نکته را هم گویا فراموش کرده که اساس ابلیس خودش از  .)ع(بدن امام حسنی

حرارت هفتاد درجه روی او تأثری بگذارد. نکته آتش است و علی القاعده نباید 

در باره درستی این قصه، می گوید: خمفی نامند که به توفیق ملک  جالب آن که،

ان و به تسدیدات امام زمان ـ عجل اهلل تعالی فرجه ـ به دمل نور شارقات یخالق عامل

ن است که این ملکوتیه و اهلامات غیبیه تابیده، حکم رصیح بصریت عقلیه قلبیه ام ای

(. بنابرین منبع او مهنی ارشاقات قلبیه 03)سعادات نارصی، ص «. قصه واقع شده

 او و بصریت عقلیه و قلبیه است که داشته است.
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هم « جممع البحرین فی مناقب السبطنی»مشابه این قصه ها، از یک اثر دیگر با عنوان 

زائری است و شیخ حر در نقل کرده که متعلق به سید ولی، فرزند سید نعمت اهلل ج

قتل پرس وزیر و دخرت پادشاه »اثبات اهلداة از آن نقل کرده است. مالآقا حکایت 

 (. 731ـ  732را از آن نقل کرده است )جواهر، ص « چنی و معجزه امام حسن )ع(

از انتخاب گزارش های خاص، این است که نسبت به برخی یکی از اهداف مالآقا 

و دور از شأن مرتبتی است که او برای اهل بیت یا شهدای کربال از اخبار که به نظر ا

یا حرضت عباس و علی اکرب می شناسد، تردید دارد و برای آهنا جایگزین نقل می 

خطاب به ذاکرین و مرثیه خوانان نسبت به داستانی که برای  ،کند. وی در جایی

ن حکایت راضی شهادت عباس می گویند، هشدار داده و می گوید که حرضت از ای

آن حرضت رفت برای اهل بیت آب بیاورد، پس کفار در »نیست این که می گویند

نزد رشیعه فرات دو دست مبارک او را قطع نمودند و کافری به عمودی از آهن بر 

رس مبارکش زد، آن حرضت از باالی اسب بر زمنی کربال افتاد و نداء کرد یا اخاه، 

واهلل العظیم که حرضت عباس و حرضت سید »ظر مالآقا، به ن«. یا ابا عبداهلل ادرکنی

وی وقتی در  (.221)ص « الشهداء به این نحو کیفیت قرائت راضی نمی شوند

جای خود اخبار شهادت حرضت عباس را می آورد، به اختالف میان آهنا اشاره می 

... هیچ قسم تضاد و هیچ نوع منافات و خمالفت نیست، »کند و این بار می نویسد: 

ن جماهدات و ه از آهنا اقتصار نموده است بر آغایة ما فی الباب این است که مجل

 .(273)جواهر، ص «. مقاتالت

اگر آثار و کواشف »اما یک نکته دیگر هم هست، و آن این که اگر کسی بگوید، 

شجاعت و سخاوت صادر شده بود از علی اکرب، قبل از یوم الطف، هر آینه به ما 

از نظر مالآقا حرف نادرستی است، زیرا به « و در کتب ثبت می شدنقل می شد، 

قول علام، عدم الوجدان ال یدل علی عدم الوجود، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. این 

این احتامل هم «. و لیکن آن کتب را ما ندیدیم»مطالب حتام در کتب موجود است، 
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ی از کتب ثبت و ذکر شده این تفاصیل در واقع و نفس االمر در مجله ا»هست که 

است، و لیکن نسخه های این کتب تلف شده است، و از آهنا چیزی نامنده است 

 این سبک استدالل و استناد او مهم است. (.220)جواهر، ص 

وی در باره این که امام حسنی )ع( در وسط جنگ، داخل فرات شدند یا خری، به 

ت که به تفصیل در باره اصل خرب و اختالف روایات توجه داده و این بعد از آن اس

ارسار آن حتلیل کرده است. او نقلهایی را که ظاهر آن را نرفتن امام داخل فرات 

است، آورده و سعی کرده است آهنا را توجیه کند که چننی رصاحتی ندارد. 

 (.271ـ  272)جواهر، ص 

یم که آهنا می در منابع قدیمی از آثار ابن طاوس تا بحار جملسی، شاهد تعبریی هست

گویند در نسخه ای عتیق چننی و چنان دیده ایم. آنان البته افراد نسخه شناس و 

دنبال شده کتابشناسی هستند، اما این رویه در آثار بعدی از مجله نوشته های مالآقا 

در نسخه قدیمه »در جایی می نویسد:  در حالی که دست کم او نسخه شناس نیست.

تش ظن داشتم  و نقل او را معترب می دانستم در آن حکایت کرده است از که به صح 

و پادشاه جن  )ع(از ساعات پس از شهادت امام حسنی و آنگاه حکایتی...« مردی 

الزم است  (.512می کند. )سعادت نارصی، ص  و وقایع مفصل دیگر روایت

با بدانیم که او اخبار جن و کربال را در جاهای خمتلف آورده و در یک مورد هم 

تفصیل بیشرتی و با تأکید بر این که وجود جن و شیاطنی از رضوریات دین است، 

به بعد(. از مجله این  7/327بحث کرده و سپس اخبار آهنا را می آورد.)اکسری: 

اخبار، برخی از حکایات مربوط به اشخاصی است که در ارتباط با جمالس عزاداری 

اند. از مجله حکایتی از مالعبداجللیل و اخبار عاشورا، مطالبی از جن نقل کرده 

این در  (.323ـ  7/322قاضی ادیب و شاعر ساکن کربال نقل کرده است )اکسری: 

حالی است که این شخص از خاندان قاضیان کربال بوده که از طرف دولت عثامنی 

منصوب می شده و سنی بوده اند. وی در ادامه از صحت ازدواج میان جن و انس 
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 (.7/321است ) هم سخن گفته

 استناد به خوابها

رویدادهای پس از مواردی یک خواب را که حمتوای آن گزارش بخشی از مالآقا در 

 ، مورد استناد قرار می دهد. در جای نوشته است:)ع( استشهادت امام حسنی

شخص ثقه عدل برای این احقر خدام جناب سید الشهداء نقل کرد که یک شب از »

واب دیده، در خواب، از امام حسنی )ع( مطالبی در باره کسی که خ«. شبها...

رویدادها سوال کرده و مهنی ها شده گزارش این بخش که مالآقا نقل کرده است. 

وی برای صحیح دانستن این خرب در صدد اثبات  (.523)سعادات نارصی، ص 

این خواب معصوم را حجت می دانم، حتی آن که بنا بر »نکته است که این احقر  نای

گذاشته ام که به قول معصوم در خواب، اثبات حکمی از احکام رشعیه و فرعیه می 

در جای دیگری هم وقتی از فراوانی خون امام  (.521توان کرد )مهان، ص 

در کربال یاد می کند، گواهی از خواب خویش که در شب مجعه پانزدهم  )ع(حسنی

دیدم در جایی هستم و در آنجا نیزه  در عامل رؤیا»رمضان املبارک دیده، نقل می کند: 

داران بسیار ایستاده اند، به هنج نیزه های نظام فوج رسباز، پس آهنا را به طور مجعیت 

و به قاعده نیزه پیچ کردن، هجوم آوردند و داخل یک خانه، یعنی یک اوطاق شدند 

مقصود  :و آن اوطاق به هنج رسداب و زیر زمنی. پس از بعضی حارضین پرسیدم

و چرا به این هنج داخل این اوطاق شدند؟ آیا در آن اوطاق کسی  ،اینها چیست

هست؟ گفت: بلی شخص غریب مظلوم در آنجاست، می خواهند او را نیزه پیچ 

لحه حرب و جنگ هست تا شخص غریب در نزدش اس نآیا آ :کنند و بکشند. گفتم

رب و جنگ االن آن غریب مظلوم با این قوم جماهده نامید؟... گفت: اسلحه ح

ندارد. گفتم: سبحان اهلل ... گفت: این غریب مظلوم، نور دیده حممد مصطفی و 

و این حسنی مظلوم جناب سید الشهداء است. پس  ع(علی مرتضی و فاطمه زهرا )
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بسیار مضطرب شده و تزلزل بر اندامم مستولی شده، از خواب بیدار شدم. و چون 

خون انور طهر آن امام مظلوم را می نوشتم، دانستم در ایام و لیالی امور متعلقه به 

)سعادت نارصی، ص «. که این خواب از قبیل رؤیای صاحله و ارشاقات غیبیه است

 )ع( . نمونه ای از خواب دیگر در باره رویدادهای پس از شهادت امام حسنی512

  (.022ـ  027از مردی از اهل حلسای بحرین: سعادات، ص 

نامیده « قصه طیور و مرغان»آورده و خودش آن را « مرغ سفید»ز در ادامه حکایتی ا

اما می گوید که مجعی از علام از طرق اهل بیت علیهم السالم روایت کرده اند که 

وقتی جناب سید الشهداء در زمنی کربال به خاک و خون افتاده بود، و جسد »

د، پس آن وقت انورش در زمنی بی دفن و کفن مانده و خونش در زمنی مسفوح بو

سفید آمد و به خون انور اطهر آلوده گشت، و بعد از آن پرواز یا کبوتر یک مرغ 

نمود، و خون از پر و بال آن تقاطر و متاطر می کرد تا آن که رسید به مجاعت بسیاری 

از طیورو مرغان، و دید آن مرغان و طیور در حتت ظالل، در غصون و شاخه های 

ب و علف و غری کی از آهنا چیزی ذکر می کند، مثل ح  درختها نشسته اند، هر ی

ذلک، پس این مرغ بانگ زد بر احزاب مرغان و طیور و گفت: ویل باد بر شام ای 

احزاب طیور، چه مشغول شده اید! به مالهی و مالعب و ذکر دنیا، آیا نمی دانید که 

اک و جناب سید الشهداء در این حرارت آفتاب جسد رشیفش افتاده بر روی خ

ریگ گرم کربال، لب تشنه، و مذبوح و منحور شده، و خونش مثل هنر جاری شده و 

مسفوح گذشته، پس احزاب و مجاعات مرغان و طیور مهه پرواز کردند و قصد 

کربال کردند. پس وقتی که به کربال رسیدند دیدند جسد خلیفة اهلل در زمنی کربال 

ن مظلوم نه غسل داده اند و نه کفن کرده انداخته شده، جثه رشیفه اش بی رس، و به آ

اند، و بادها بر آن جسد می وزد.... پس آن احزاب طیورو مرغان این حاالت را 

دیدند، مهه صیحه کشیدند و بلند کردند صداها را به گریه و زاری و ناله و افغان و 

خودشان را انداختند مهگی به دریاچه خون مرصعش. پس غوطه ور گشتند در آن، 
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غ کردند در خون مذابح، پس پرواز کردند به مهگی، و هر یکی از آهنا قصد یک  و متر 

دیار کردند، و قصد یک ناحیه و یک صقع از اصقاع و بقاع ارض کردند تا اعالم 

ادامه حکایت یا به قول خود او قصه مرغان طوالنی است. « کنند به اهالی آن بالد...

ل هیودی در آنجا، با رخیتن چند قطره خون او مرغ به باغی می رود و یک دخرت معلو

 (. 532ـ  513.... )سعادات نارصی، ص شفا می یابد

خمفی نامند »پس از نقل چندین صفحه از این حکایت می نویسد: و در هنایت  مالآقا

بر اصحاب قلوب نورانیه و ضامیر صافیه از اهل ایامن و ایقان  از شیعیان و حمبان که 

نامید در اخبار و آثار و روایاتی که متضمن است قصص و قضایای  ... تأمل و تدبر

وقت قطع و یقنی می رساند به  طیور و مرغان، چنانچه مهه را ذکر کردیم، پس آن

قامات و سمو  رشافت و درجات ملکوتیه و خواص و لوازم ... روحانیه م علو  

جناب سید  نورانیه خون انور اطهر اقدس خلیفة اهلل ... امام مبنی مظلوم

یا مهان کبوتر خون آلود را « طائر ملطخ بالدم»رشح آمدن  (.535)ص « الشهداء...

 به بعد( به نقل از املنتخب آورده است. 7/533در اکسری العبادات )

در این نوشته، موارد دیگری که مولف از خواب برای اثبات نقطه نظرات خود هبره 

 گرفته را نقل کردیم.

 تاستفاده از الهاما

از خواب که بگذریم، مالآقا، در مطالبی که در باره اخبار نقل می کند، و نیز حتلیل 

هایی که دارد، در بسیاری از اوقات، خود را مهلم دانسته و باز شدن درهای معرفت 

را ناشی از کمک های خاص می بیند. در واقع، با نوعی رنگ تقدس آهنا را مطرح 

ملهم شدم به اهلامات غیبیه و واردات و »را با تعبری می کند. او این افکار بدیع خود 

 (.  732بیان می کند. )جواهر، ص « شارقات ملکوتیه

این عالوه بر آن است که می گوید روی این مطالب، ساعت ها فکر کرده است. در 
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یک مورد، می نویسد: مدت مدیده کشید تفکر این احقر خدام جناب سید الشهداء 

مطالب، و برای آن بسیار تتبع کتب نمودم و مجله کثریه از شب  )ع( در یک مطلبی از

ها برای فکر در آن و طلب طریق به فهم آن و برای ازاله اشکالی که به قلبم اختالج 

نموده بود، نخوابیدم، و آخر االمر بعد از مدت مدیده شارقات غیبیه و اهلامات 

عاملیان ... و به تسدید و شفاعت ملکوتیه به قلبم تابید. پس به توفیق و تأیید خالق 

ولی و خلیفه آن، امام قائم منتظر )ع( مطلب رو فهمیدم و ازاله اشکال خمتلج به قلب 

 (.533ص )جواهر، «. نمودم

 حتلیلهای تارخیی ـ شیعی او هم از مهان دست نمونه هایی که در کتاهبای تارخیی

هایی دارد. برای مثال، مطرح می شود، نمونه  شیعی برای حل برخی از دشواری ها

 عظمت چرا قرب هبحث او در باره موقعیت و مقام زنان اهل بیت، و این که با آن مه

آهنا از چشم ها پنهان است، چندین احتامل داده شده که تنوع آن جالب است 

(. این که از روی تقیه پنهان مانده، این که مدتی آشکار 021ـ  022)جواهر، ص 

ه، این که در کتاهبایی وصفش آمده که بعدها تلف شده و بوده و بعد پنهان شد

احتامالت دیگر. و اما به طور خاص، ارصار دارد که قرب حرضت زینب، مسلام در 

کال  ثم کال  که زینب بنت امری املومننی ع قرب رشیفش در شام بوده باشد، »شام نیست 

عامله به علوم لدنیه و علم یا دوباره به شام رفته باشد، و نیست قرب آن مظلومه حمدثه 

 (.022)جواهر، ص «. رس  و القاء، مگر در مدینه طیبه

بحثی هم در باره جلوه های حضور فاطمه دخرت امام حسنی )ع( برای قاسم در 

وقت عروسی آورده که واقعا شگفت است.  او هفت جلوه از این دست را بیان می 

زناک از جگر می کشید و فریاد جلوه سابعه ظاهر شد، در حالتی که آه سو»کند. 

ـ  732)جواهر، ص «. غمناک از دل بلند می نمود، و ناله آتش بار پی در پی می کرد

( او در مواردی این جلوه ها را با آنچه از فاطمه زهرا و زینب کربی در وقت 733

مصائب ظاهر شده، مقایسه می کند. بعد از آن، پنج رس از ارسار این جلوه ها را هم 
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ن کرده که برخی از آهنا، نوعی حتلیل اجتامعی و تربیتی هم هست، این که مثال بیا

رغبت نکنند خمالفنی و میل نکنند منافقنی که لباس های »چنان جلوه کرده است که 

)مهان، «. ن او را میان آفتاب بیندازندبریون بیاورند، و بد قاسم را از بدن مبارکش

آورده است. « یهوشی قاسم در وقت وداعرس  ب»(. حتلیلی هم در باره 733ص 

مشابه این حتلیل ها را در باره دالیل و ارسار دفن علی اصغر در پشت خیمه آورده 

است. ممکن است شام در یک نگاه ساده، بگویید که به هر حال، بچه ای شهید شده، 

ن کرده له دست کم ، پنج رس  دارد که او بیائو دفن می شود، اما از نظر مالآقا این مس

(. برخی از این حتلیل ها، عادی و نه عرفانی و غیبی، و 137است. )جواهر، ص 

است که در ذهن عمومی پدید می آید، اما بیشرت ناظر به مهنی سواالت یا رشایطی 

شامری هم تصوراتی است که در ذهن او پدید آمده و غالبا نشأت گرفته از عالئق 

ارشاق یا اهلام است  یاست که اینها نوع اوست و خودش به احتامل گامن می کرده

 که به او می شود.

 

 



 

 

 

 در عاشورامباحث کالمی مالآقا و 

 

 

 

به استنتاج مباحث کالمی در ارتباط با مباحث عاشورا ای دربندی، عالقه ویژه 

دارد. در حقیقت، او عاشورا را حمور بسیاری از مباحث کالمی کرده و می کوشد تا 

ود، برداشت های کالمی در جهت تبینی جایگاه امامان و برخی در شکل ایده آل خ

در نظام هستی  انند عباس و علی اکرب و نیز شهدااز شخصیت های اهل بیت م

داشته باشد. این بخش را می توان از افزوده های وی در کالم شیعی دانست، 

. برخی از مباحثی که یا اصال نبود، یا اگر بود، مطلقا در این سطح مطرح نشده بود

این مسائل ساده و برخی از مباحث پیچیده کالمی و در عنی حال، شامری هم 

عناوینی که برای این امور انتخاب می  حتلیلی و دارای جذابیت ویژه ای است.

و « اصول ملکوتیه»شود، روی کلامت خاصی تکیه دارد که از آن مجله می توان به 

پیشینه ای برای آهنا در  . مباحثی که(23اشاره کرد )جواهر، ص « قواعد غیبیه»

و غالبا از خمرتعات علامی مهنی دوره است.  دیده نمی شود،رسمی مباحث کالمی 

نصوصی  متکی بهمستنداتی که در اینجا برای بحث و ارائه نظر عرضه می شود، 

 است که غالبا در متون تارخیی و داستانی آمده و در روضه ها خوانده می شود. 

مثل یک متن حدیثی و در « االن انکرس ظهری و قلت حیلتی»، از مجله برای مثال

میان عباس و  فضیلتی برای ارائه نظراتی مثال توضیح موازنه« نص دینی»واقع یک 

این مجله را برای عباس گفته  )ع(علی اکرب استفاده می شود، این که امام حسنی

مسأله اش را  بحث ها، ابتدا با مهنیمالآقا است، اما برای علی اکرب نفرموده است. 
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درست می کند و سپس با قواعد غیبیه و یا تعابریی چون اهلام و کشف و مانند آهنا، 

در باره این که چرا مسلم در خانه هانی، اقدام به کشتن برای مثال  .نامیدحلش می 

 ابن مرجانه نکرد، جدای از بحثی که در باره روایت االسالم قید الفتک دارد، موارد

نقل کرده و در هنایت می گوید،  )ع(و امام حسنی )ع(مشاهبی را در باره امام علی

را رها « قواعد سالطنی و ملوک و امراء و والت اهل دنیا»، روش و بن عقیل مسلم

است که کارشان « مقامات عرتت مصطفویه مرتضویه»کرد و این اقدام او ناشی از 

ایر ملکات فاضله است )جواهر، ت و سعاز روی فتوت و مروت و غریت و شجا

(. به عبارت دیگر، آن قبیل اقدام، کار سیاسی غری اخالقی است و آنچه 32ص 

مسلم کرده، یک عمل اخالقی بوده است. به عالوه، پاسخ این موارد در یک حتلیل 

تقدیر »کلی او هم هست و آن این که اگر آن روز ابن مرجانه را کشته بود، بحث از 

 (.33)مهان ص  .چگونه حمقق می شد« شهادت مسلم

از این مجله، بحث از معاد روحانی به این معناست که ارواح بعد از فوت شخص در 

ارواح از قسم جواهر »او سعی می کند با استدالهلایی شبیه این که  .برزخ است

بگوید « سم جواهر غری جمرده یعنی اجسام لطیفه است نه از قبیل اعراضقجمرده یا از 

د، عالمه حلی این را قبول ندارد، او می گوی«. انعدام بر آهنا ممتنع و حمال است»که 

هفتاد دلیل برای درستی نظرش آورده است. بعد هم  «خزائن» کتاب او در اما خود 

عالمه هم از این حرف برگشته است، چون مواردی زیادی  ،می گوید به نظرش

اع برخالفش شده مثل سخن ابن هست که اول علام چیز دیگری گفته اند، بعد امج

مون. نمونه های دیگر را هم مثال أبدست م )ع(طاوس در عدم شهادت امام رضا

خون » ، بحث از ویژگی هایعالقه داردبه آن می زند، مثل بحثی که خودش 

یا افضلیت صدیقه طاهره بر انبیاء اولوا العزم، یا افضلیت حرضت « معصومنی

عرتت هاشمیه که در کربال شهید شدند بر سلامن و عباس و علی اکرب بلکه مجیع 

دارد. سپس « طهارت خون معصوم»حوارینی پیامرب و علی )ع(. آنگاه بحثی در باره 
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به استناد روایتی، این عقیده را مطرح می کند که در هر جا که مسجدی هست، 

یسد: متعلق به شیعه باشد یا سنی، قطره ای از خون معصوم در آنجا هست. او می نو

کسی در جایی و مکانی مسجد نمی تواند بسازد مگر در آن بقعه ذره ای خون از »

خون وصی مظلوم بوده باشد. پس هر مسجدی که در روی زمنی هست، خواه 

بزرگ و خواه در  غایت صغر و کوچکی، و هر مسجدی بعد از این بنا خواهد شد 

و واقف آن از حزب در روزی زمنی، خواه بزرگ و خواه کوچک، و خواه بانی 

عه چیزی از خون ل سنت باشد، مگر این که به آن بقشیعه باشد و خواه از حزب اه

ه ای باشد ـ  753)جواهر االیقان، ص «. معصوم رسیده است، هرچند به قدر ذر 

  (.537ـ  535، سعادات نارصی، ص 702

ه مهه این باید ب»به گفته وی، اگر می بینم که در اسالمبول، سی هزار مسجد هست 

مساجد از آن دماء نورانیه رسیده باشد، و مهچننی قیاس بکن هرچه بالد هست از 

«. بالد شیعه و اهل سنت بلکه در مجله کثریه از بالد کفار نیز مساجد هست

  (532)سعادات نارصی، ص 

در ادامه، بحثی را در باره اثبات طهارت خون مجیع شهدا آورده و چندین مالآقا 

اقامه می کند. به نظر وی، این استدالهلا، در  غایت وضوح است و جای  دلیل بر آن

هیچ گونه شک و شبهه ای مثل این که گفته شود، در اینجا دو قول هست و امثال 

مل یسبقهم سابق و ال »در باره آهنا می گوید  )ع(این ها، نیست. وقتی امام علی

نباشند، در مهه مراقب درجات و یعنی این که خواه از شهدا باشند یا « یلحقهم الحق

مقامت و فضایل، از مهه برترند. پس خون آهنا یعنی مهه عرتت هاشمیه، پاک است. 

 (. 707)جواهر، ص 

هم پاسخ می دهد که این عام  «مداد العلامء افضل من دماء الشهداء»در باره روایت 

بدیع  هست، اما به هر حال، هر عامی، ختصیص هم می خورد. نوع استدالهلا،

است، و البته نوعی حالت ساختگی در آهنا از قبیل مهان ادبیاتی که در متون مشابه 
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در میان شیخی ها و دیگران است، اینجا هم دیده می شود. مثال از عبارت تارخیی 

« شهید شدند که شبیه آنان وجود نداشت )ع( هیجده نفر از اهل بیت با امام حسنی»

در مهه فضائل و مقامات و از که و این یعنی این  ،می گوید، متعلق این حذف شده

مجله در شجاعت، از مهه عامل برتر بودند. بعد هم می گوید، هرچه را برای این افراد 

هم ثابت کنیم. بدین  )ع(ثابت کنیم، می توانیم برای مهه انصار و یاران امام حسنی

انیم آمار و ارقام ترتیب، مهه اینها، شجاعت فراوانی داشتند. اینجاست که می تو

کشتگان دشمن را در روز عاشورا درست کنیم، چون اینها شجاع ترین افراد بوده 

  (.701ـ  703اند و طبیعی است که آن آمارها درست باشد )جواهر االیقان، ص 

 مقامات ویژه برای حضرت زینب، عباس، و علی اکبر

بت کند، عباس و علی ثا کته اختصاص می دهد تابه این نرا صفحاتی چند مالآقا 

قرار دارند، و مسلم بن عقیل هم در مرتبه بعد آنان است   )ع(امام حسنیاکرب بعد از 

ـ  701و گریه برای آنان، مثل گریه برای امام حسنی )ع( است. )جواهر، ص 

(. وی از این که گروهی از طایفه ضاله مضله که مقصودش بابی هاست، در 703

  (.703هنی کرده بودند، سخت بر می آشوبد )ص جملسی به مسلم بن عقیل تو

چهارم »ه است. دره برتر علی اکرب و عصمت ایشان آووی ادله زیادی در باره جایگا

این اصول آن است که برای علی اکرب، عصمت ثابت است، مثل آن عصمتی که در 

انبیاء و مرسلنی بود، نه مثل آن عصمتی که در چهارده معصومنی، یعنی عصمت 

ر ازمنه سابقه بر زمن رسول اگر علی اکرب د»اصل پنجم این است که «. کفائیهاست

ص( می بود، از اعاظم انبیاء و سادات و مرسلنی یعنی از مشعر انبیاء اولو العزم اهلل )

وی اساسا عنوانی را اختصاص به این بحث داده  (.211. )جواهر، ص «می شد

نب کربی و ام کلثوم، مقام عصمت صغری زی هعباس و علی اکرب و صدیق»است که 

(. این عصمت، البته غری 157)جواهر، ص « داشتند و علوم ایشان علوم لدنیه است

از عصمت استکفائیه است. یعنی در عصمتی که ویژه چهارده معصوم است، یعنی 
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استکفائیه، هیچ نوع خطا و نسیان و ترک اولی و مکروهات در آن صادر نمی شود، 

یه، گناه، اعم از صغریه و کبریه از او صادر نمی شود، اما ئ استکفااما در عصمت غری

 (.152خطا و نسیان و ترک اولی و مکروهات ممکن است. )ص 

باره این مسأله فکر می کرده نوشته است که دست کم چهار سال درمالآقا در جایی 

در  است که چرا آن مقدار که شایسته است، روایاتی در فضل زنان هاشمیات حارض

کربال از مجله زینب و ام کلثوم بدست نیامده، در حالی که روایات فراوانی در باره 

فاطمه معصومه مدفون در قم در دست است. این فکر او را وا داشته است تا فکر 

کند با توجه به امهیت جایگاه آنان، حتام روایاتی در کار بوده که بدست نیامده است. 

ه عباس و علی اکرب، مطالب بیشرتی بدست آمده است. این در حالی است که در بار

به مهنی جهت، به بحث از امهیت جایگاه آنان پرداخته، و در عظمت و حتی عصمت 

 (.112ـ  0/115آنان سخن می گوید )اکسری: 

ترسیم می کند، منحرص به « علم املنایا و البالیا»دایره ای که مالآقا برای دانستن 

که شامل عباس، علی اکرب، صدیقه صغری زینب و ام چهارده معصوم نیست، بل

مقام عصمت »کلثوم هم می شود. او مکرر این ادعا را مطرح می کند که اینها 

)جواهر االیقان، ص «. داشتند، و علوم ایشان علوم لدنیه و علوم رس  و لقاء است

از نظر  . آنجا سلامن را هم اضافه می کند(.0/222. و بنگرید: اکسری العبادات: 23

با وجود این که ارواح ایشان متعلق و مترصف در این ابدان و »او، اصحاب و انصار 

اجساد دنیویه بود، و لکن علوم ایشان مثل علوم اهل ثقه ملکوت بود، و افهام 

ایشان، مثل افهام مشاهدین مکاشفنی بود، بلکه ایشان در روز عاشورا، از رؤساء 

ین بودند، اعنی بعد احلجج الطاهرین املعصومنی جهابذه ی مکاشفنی و قروم مشاهد

اصحاب »(. باالتر آن که 727)جواهر، ص «. من آل طه و یس، و بعد حزب االنبیاء

و انصار جناب سید الشهداء روحی له الفداء، در یوم عاشورا مت صف به قوه 

ه برای  عصمت شدند، و داخل در حزب معصومنی شدند، بلکه این حالت و این قو 
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ان حاصل و متحقق شد در اول شب عاشورا، پس متصف به قوه عصمت، در ایش

(. 723)ص «. شأن آن خیانت متصور نمی شود و به قلب آن ریبه خطور نمی کند

را از زنان حرم برای بریون  )ع(این توجیه برای آن است تا مسأله دعوت امام حسنی

شود که خدای ناکرده آمدن از خیام و این که در معرض دید قرار می گریند، حل 

نگاه بد به آهنا نشده است. آهنا معصوم بودند و بنابر این نگاه نمی کردند و امکان 

خیانت از سوی آنان که از شب عاشورا به مقام عصمت رسیده اند، ممکن نبوده 

اصحاب و انصار درآن وقت، و در آن حالت، به منزله اهل عامل ملکوت و »است: 

)جواهر، ص «. به منزل أکامل ]کذا[ و افاضل آحاد آهنا بودند کروبیینی بودند، بلکه

723.) 

مالآقا تالش می کند درمقایسه میان جایگاه مالئکه و ائمه، و حتی زینب و علی 

اکرب و حرضت ابوالفضل، جایگاه آنان را برتر نشان دهد، به این ترتیب که مالئکه، 

ز این طرف، مقام عصمت و مشکالتی دارند که نشان می دهد عصمت ندارند، و ا

درجه ای از آن برای این سه نفر جایگاه آنان را برتر نشان می دهد. این بحث تا آنجا 

ادامه می یابد که چهار ملک اصلی که برترند، در حقیقت، این به برکت سید 

 (.730ـ  5/732الشهداء بوده است )اکسری: 

استفاده از هر چیزی تالش می مقام عباس )ع( برای وی بسیار امهیت دارد و او با 

کند جایگاه او را در ذهن جامعه شیعه، بر اساس اندیشه های خود، تبینی کند. در 

این زمینه استفاده از خواب یا توجیهات کالمی و شبه کالمی را بکار می گرید. 

می گوید در کتابش با عنوان القوامیس ثابت کرده است که کالم معصوم مهان مالآقا 

(. 0/125در بیداری حجت است، در خواب نیز حجت است )اکسری: گونه که 

یک جا می گوید، کسی در زمان ما بود که هر روز صبح یا حتی روزی سه بار 

می رفت اما هر بیست روز یک بار به زیارت عباس می  )ع(زیارت امام حسنی

ید، رفت. در خواب صدیقه طاهره را دید که روی از او برگرداند. علت را که پرس
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باز مهنی حکایت را « 102»، چند صفحه بعد 0/152مهنی را به او فرمود )اکسری: 

تکرار می کند(. حکایت عجیبی هم در باره بی احرتامی شخصی به حرم حرضت 

عباس و قطع شدن انگشتانش از سید نرصاهلل مدرس حائری نقل می کند. )اکسری: 

یان یاد کرده و از فراوانی هدایا و در میان شیع« عباس»(. او  از جایگاه نام 0/151

نذوراتی که به حرم او می رسد، سخن گفته که اطالعات جالبی است )اکسری: 

(. مالآقا می گوید هفته ای نیست که ندایی از مناره عباسیه بلند 102ـ  0/107

رفع اهلل رایة العباس و بی  اهلل وجهه، فانه قد قضت حوائجنا »نشود که اعالم شود 

 (127، و بنگرید: 0/102)اکسری: «. انفسنا دخیل بابه و التمسک به بجعلنا

مجعی از اهل این زمان که عقول آهنا مثل عقول صبیان و نسوان »می گوید که مالآقا 

این مطالب او را در باره داشتن علوم لدنی در عباس و علی اکرب و زینب و ام « است

خبث طینت آهنا یا عدم حظ  و »از  کلثوم، نمی پذیرند اما وی این مسأله را ناشی

و « هبایم طینتان»می داند. او از آنان « نصیب برای آهنا از حظوظ و ادراکات انسانیه

(. به نظر وی، وقتی در اخبار آمده که 151یاد می کند. )مهان، ص « پست فطرتان»

ن خرب ، از علم املنایا و البالیا خرب داشتند، چرا اینا)ع(برخی از اصحاب امام علی

 نداشته باشند.

اشارات وی در جای دیگر نشان می دهد که چند دهه بوده که این بحث ها مطرح  

این مباحثه و »بوده است که مثال حرضت عباس افضل است یا سلامن. به گفته او 

منازعه را قبل از سی سال بلکه چهل سال هم می شنیدم، و امثال این تردیدات و 

ه بود میان مردم، به سبب صدور بع  مقاالت از تشکیکات و شبهات حاصل شد

غری کاملنی در علوم و فنون، و از آن اشخاصی که خودشان را از علام و عرفای 

)جواهر، « کاملنی می دانند، و حال آن که حظی از علوم و نصیبی از عرفان ندارند

وی به سبک خودش، دالیل بی شامری بر برتری علی اکرب بر اصحاب  (.223ص 

ول اهلل )ص( طبعا کسانی مانند سلامن، می آورد و خمالفان را طایفه ای می داند رس
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)مهان، ص «. مهیشه مزخرفات می گویند»تشخیص نمی دهند و « هر  را از بر  »که 

223.)  

هم از « یازده اوالد معصومنی آن صدیقه کربی»بر  )ع(بحث افضلیت فاطمه زهرا

را مشغول کرده بوده است )جواهر، ص  مسائلی است که ذهن او و بسیاری دیگر

در جایی هم بحث کرده که حرضت فاطمه )س( افضل از اوالدش بوده  (.212

 (. 0/025است )اکسری العبادات: 

 کشف و شهود همراه استداللهای کالمی

فارغ از بحث های کالمی، درست مانند مالصدرا که وسط بحث های عقلی از 

هم در باره برخی مالآقا های کشف و شهودی اظهار نظرکشفیات سخن می گوید، 

ثار لب است که پس از جتربه ای که از آجااز رویدادهای عاشورایی، جالب است. 

مالصدرا داریم که وقتی می خواهد مطلب عرفانی و ذوقی بگوید از تعابری ویژه 

ن در بیا»استفاده می کند، ایشان هم در حتلیل های عاشورایی مشابه آن روش را دارد 

از ارسار دقیقه رقیقه »، یا ( 722)ص  «هقمقاصد جلیله و مطالب نفیسه رشیقه رقی

)جواهر، « قواعد الهوتیه»و « اصول ملکوتیه»و مهنی طور از (725)ص  «ملکوتیه

. به هر روی، در بیان ارسار، می کوشید تا از تعابری عرفانی ساخته شده (223ص 

 ین قبیل کتب رایج شده بود، استفاده کند.در دو قرن اخری خود و ادبیاتی که در ا

ت در باره دیدن انمونه هایی از آنچه در برخی از روایدر حتلیل های شبه عرفانی، 

به عنوان جایی بنی « حوض»برزخی افرادی از صحابه امامان آمده، برای مثال دیدن 

باالتر  برصی و صنعاء، آهنا را با کشف و شهودی که میان عرفاست مقایسه و از آهنا

دانسته است. در این تفسری، نمونه ای از تبینی های عارفانه و صوفیانه ای که در 

مکتب احسایی و مانند آن رایج است را برای تبینی مسأله مطرح کرده است. جسد 

برزخی، اجساد برزخیه، اجسام صیقلیه و مانند اینها از اصطالحاتی است که بکار 

 (.511برده است. )جواهر، ص 
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 یاری ـ شوقی بودن حرکت افالک و حل دشواری های کالمیاخت

ین هر نوع خرب و ادر نگاه مالآقا دربندی، امامت حمور متام کائنات است و بنابر

حتلیلی که موافق این اصل و مؤید آن باشد، مورد تأیید است. یکی از آهنا، مهنی خرب 

اد و دو ساعت، متوقف شدن خورشید در روز عاشورا و طوالنی شدن روز تا هفت

اندکی بیشرت یا کمرت است که وی در فصلی خاص در جواهر االیقان آن را توجیه 

چه روز عاشورا رخ داده بنگرید ـ و مواردی را کالمی می کند. به نظر وی اگر به آن

قطع و یقنی حاصل خواهد شد بر این که وقوف »در خواهید یافت که  ذکر می کند ـ

ـ  035)جواهر، ص «. وفش در سایر ایام نبوده استشمس در فوق االرض مثل وق

( یعنی توقف طوالنی تر بوده است. به گفته وی این مطلب را که عبداحلسنی 030

ه برشیه هزار بود و خود خلیفة اهلل به قو   122مجیع لشکر ابن زیاد »گفته که  اعثم

است، هزار کشت، یا به هنجی که شیخ حسنی آل عصفور ذکر کرده  722حسینیه، 

هزار را کشت و  772هزار بود و خود آن امام مبنی  222یعنی مجیع لشکر ابن زیاد 

نشان می دهد که این روز طوالنی تر « هزار را اصحاب و عرتت هاشمیه کشتند 12

وی می گوید، بحث طوالنی بودن روز عاشورا امر از روزهای معمول بوده است. 

مه بوده است در میان شیعه و از ور مسل  از قدیم الزمان از ام»جدیدی نیست بلکه 

برای رشح این، به نکته ای از (. 037)ص « امور مسطوره و مذکوره در کتب ایشان

کتاب اثناعرشیه که در هند علیه شیعه نوشته شده بوده و به گفته وی، نسخ فراوانی 

اد می از آن در عراق بوده و نویسنده از طریق حممود آلوسی از آن خربدار شده، استن

کند که آنچه نوشته شده ]ایشان ندیده، اما از ثقه ای از اهل افغانستان شنیده[ که 

علامی شیعه می گویند وقوف شمس در فوق االرض در یوم الطف، مثل سایر ایام »

 (. 032)ص « نبوده است، بلکه بسیار بیشرت از سایر ایام بوده است

وسی، در هنایت به استدالل در باره باره رفاقت و آشناییش با آلوی پس از رشحی در

عالوه بر شواهد توقف بیش از حد شمس در فوق االرض در یوم الطف پرداخته و 
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مالحظه نامیید یک »به ارائه یک استدالل طبیعی ـ عرفانی می پردازد: که آورد، 

قاعده حکمیه عرفانیه را و آن به این هنج است که حرکات افالک نه حرکت طبیعیه و 

و به عبارت اوضح این است که  ،هه شوقی  ه، بلکه حرکت اختیاری  ت قرسی  نه حرک

و الشعور  ات و ذوات النفوس و احلس  درکات کلی  افالک، حیوانات ناطقات م  

ب جستن آهناست به مبادی عالیات خودشان، تقر   ،، و مقصود از حرکات آهنادهستن

اقینی و رواقینی انوار ده، و به اصطالح ارشعقول جمر   ،ائنییعنی به اصطالح مش  

مثل ارسافیل و میکائیل و جربئیل.  ،قاهره، و به اصطالح اهل رشع مالئکه مقربنی

و مما  ،آتئته علی مجیع خلقه من اهالی مجیع العامل و النشپس وقتی خلیفة اهلل و حج  

یری و مما ال یری، در روز عاشورا مستغرق بحار احزان و غموم و گریه و زاری 

هر آینه افالک نیز در اضطراب و حریت و دهشت  ،رتوس در این صباشد... پ

]توقف  شده از حرکات شوقیه و افعال استکاملیه خودشان دست خواهد کشید

. از این جهت دیگر به این هنج بایست که مبادی عالیات افالک یعنی خواهند کرد[

بحار حریت خودشان مستغرق  ،وقت ندر آ ،عقول و انواع قاهره و مالئکه مقربنی

ه و قدرت فعلیه خودشان کاملسلوب و و اضطراب و دهشت بودند، و آهنا نیز از قو  

بیه افالک در این صورت ه و استکاملیه و تقر  املنزوع شده بودند، پس حرکات شوقی  

از  ،وجه ندارد. ... ]به عبارت دیگر[ در آن وقت نیز مهه اشیاء و قاطبه موجودات

ب جو و ه خودشان وامانده بودند، و بلکه مهه تقر  بیتقر  ه ه اختیاری  حرکات شوقی  

ب به آن حق تعالی رضاخواه مبدأ املبادی اعنی حق تعالی خال ق عاملیان بودند، و تقر  

نبود، بلکه با تلب س به این امور مذکور، یعنی  و استکامل ذوات به سبب این تقرب

ه تقربیه استکاملیه اضطراب و حریت و دهشت... چنانچه حرکات شوقیه اختیاری

اتصالیه هست، پس مهچننی سکنات و دهشات و اضطرابات و حتریات تقربیه 

بدین ترتیب خورشید در  (.031ـ  033)جواهر، ص «. استکاملیه اتصالیه هست

  یوم الطف می توانسته از دهشت و حریت، توقف کرده باشد.
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ربال در چهارده پانزده حاکم ک« ی افندی اسالمبولیبقور»دنبال آن حکایتی از قول 

سال قبل نقل می کند که استاد منجمی در استانبول به او گفته بود، حماسبات نجومی 

احکام »تا پیش از بازگشت شمس برای امام علی )ع( درست بوده، اما بعد از آن 

به مهنی دلیل از او خواسته بود دیگر « نجوم را نمی توان گفت حق و صدق است

مجعی کثری از اهل سنت در مقام انصاف، کلامت »قا می گوید: نجوم نخواند. مالآ

حقه را ذکر می کنند، و جهالء و محقاء اهل ایران در دست چیزی ندارند غری از 

 (. 033جواهر، «. )انکار و استبعادات حمضه

وی می گوید، عالوه بر مهه اینها، اشعار شاعران استدالل شگفت تر این است که 

می تواند شاهدی بر درستی توقف شمس باشد. « چرخ بی سکونافتادن »هم که از 

بدین ترتیب، با ادله تارخیی، طبیعی و نجومی و ادبی ثابت شد که توقف شمس 

مسأله را به مجیع اطراف و انحاء دالیل و وجوه و ارسار از سمعیات »درست است: 

گذار و عقلیات و عادیات و عرفیات و حکمیات و عرفانیات گرفتم و چیزی وا

 (.033)مهان، ص «. نکردم

رشیعه  امیان، عطش بر او غلبه کرده، وارددر باره این خرب که حرضت بعد از جنگی ن

فرات شد، چند هزار نفر را پراکنده کرد و خطاب به ذواجلناح فرمود: ای ذواجلناح! 

که تو تشنه ای و من تشنه ام، و اهلل آب نخواهم خورد تا آن که اول تو بخوری، و این 

، بنگرید: سعادات نارصی، 203عاقبت، هیچ کدام آب نخوردند، )جواهر، ص 

( ارساری را بیان می کند. ارسار این که چرا امام آب نخورد. بخشی از 33ـ  31ص 

این امر، یعنی رس  چهارم آن، ارتباط با علم ثبت شده در صحیفه ملکوتیه دارد. 

بود. اگر وارد فرات شود، زیرا به خوردن آب در صحیفه ملکوتیه از قبیل عزیمت »

سبب خوردن آب قوه برشیه و طاقت انسانیه اش قوی تر خواهد شد بر جهاد اعداء 

پس فی حد نفسه این امر مسلم بوده است. اما از سوی دیگر، «. کفار، و جهاد

عطش اهل بیت از زنان و اطفال، خصوصا جان دادن علی اصغر، پیش چشم آن 
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اوند خواست با توجه به امر بداء و حمو و اثبات، آن را از حرضت بود. لذا از خد

 (. 275صحیفه ملکوتیه حمو کند. )ص 

این قبیل استفاده از مسائل کالمی، ویژه مالآقا است که سعی می کند از هر آنچه 

 ممکن است برای دیدگاه و ارسارهایی که در امور تشخیص می دهد، هبره بگرید.

در خرب شهادت امام، می گوید که سه تا شش ساعت، به  نمونه دیگر این است که او

حالت غشیه بودند و کسی از کفار برای به شهادت رساندن آن حرضت، قادر نبود. 

حواس و اعضاء و »به نظر او در این فاصله که او ترجیح می دهد شش ساعت بوده، 

آهنا را  جوارح رذیله و نجسه ی آن قوم کفار، اطاعت اواخر نفوس و ارواح خبیثه

نمی کردند، بلکه در غایت اضطراب و تزلزل و به مقام بی حسی و بی حرکتی 

البته ارسار دیگری را هم در این باره بیان می کند. )جواهر االیقان، ص «. بودند

233) . 

در گزارش دیگری، در باره بدن امام حسنی)ع( در وقت افتادن از روی اسب، این 

م با توجه به عهدی که در عامل ذر با خداوند بسته بحث را مطرح کرده است که اما

بوده که آنچه در بدایت بوده ]وقت خلقت که به حالت سجده روی زمنی افتاده[ در 

وقت هنایت هم مهنی طور باشد، از خداوند خواست تا در این وقت هم به حالت 

ی و جزئی پس اعضا و جوارح آن خلیفة اهلل تعالی که هر ذره ا»سجده بر زمنی افتد. 

از اجزاء آهنا که به مثابه علوم و عقول و ادارکات مجع کثریی از روحانینی و 

« خلیفة اهلل نمودند و مطلوب آن به عمل آمد» ن ملکوتینی بوده، اطاعت اراده آ

 (.212)جواهر، ص 

فار در به یک اشکال کالمی دیگر این است که چرا خداوند، مانع از حتقق اراده ک

  امام نشد؟شهادت رساندن 

این »این اشکال به نظر مالآقا به قلب بسیاری خطور کرده و برخی گفته اند که 

ایشان تفصیل مسأله را به اکسری العبادات «. اشکال جگر ما را سوراخ می نامید
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خالق عاملیان، گریه و زاری کردن »ارجاع داده اما در اینجا، به اختصار می گوید که 

، و این گریه مثل «ا قرینه و نظریه کلمه توحید قرار دادمردم برای سید الشهداء ر

عقیده توحید، رشط ورود به هبشت است، در این صورت باید رشایط بگونه ای می 

دارد « حزن و تأثر قلب»شد که مردم بتوانند گریه کنند. روشن است که گریه نیاز به 

م در این زمینه، مردم ه«. از امور اضطراریه است»و امری اختیاری نیست، بلکه 

مجعی هستند که به حصول مصیبت کمی و قلیلی منقب  القلب و »خمتلف هستند، 

متأثر الفواد شده رقت و ترحم روی داده رشوع به گریه می نامیند، و مجعی که 

بسیاری قلیل الرقه و بسیار بسیار کم ترحم می باشند و قلوب ایشان را می توان 

یط باید به گونه ای بود که هر دو گروه، به رقت رشا«. تشبیه نمود به سنگ خارا

افتاده و گریه کنند. طبعا حکمت بالغه خداوند عاملیان، باید رشایط را به گونه ای می 

کرد که حتی آنان که قلبشان مثل سنگ خارا هست، بتوانند گریه کنند. )جواهر، 

امام (. طبعا اگر خداوند مانع کفار شده بود که این طور 213ـ  212صص 

را به شهادت برسانند، این گروه نمی توانستند گریه کنند و بدین ترتیب  )ع(حسنی

 هبشت نمی رفتند.

با آن مقامی که داشت، در  )ع(اشکال دیگر این است که چگونه شد که امام حسنی

  آسامنیان، به محایت از او نشتافت؟کربال تنها ماند و کسی از 

، طبعا اشاره ای در این باره ندارند، اما در روایات که منابع اولیه تارخیی که نگاه کنیم

بویژه در یک دوره توسط غالیان هم پرداخته می شود، اشاراتی در این باره هست 

با نام دیگری فرد نبوده، بلکه  )ع(که حتی کسی که به شهادت رسیده، امام حسنی

گفته می شد،  ع()بوده و داستانی مانند آنچه در باره عیسیحنظلة بن اسعد شبامی 

تصحیح » 532، 532، 512، 517صص  کتاب جمموع االعیاد،است )ارائه شده 

 (.5327اشرتوطامن، هامبورگ، 

هل »، )ع(برای کسی مانند مالآقا هم این مسأله باید مهم باشد که وقتی امام حسنی
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مالآقا در تصویری که  از طرف آسامن محایتی نشد؟گفت، چرا  «من نارص ینرصنی

، اولنی کسی که دعوت او را لبیک گفت! ، این است که اتفاقاً اره بدست دادهاین ب

اما مهان وقت «. لبیک لبیک یا عبدی...»خداوند بود. عبارت عربی آن را هم آورده 

م آسامنیان اعالم آمادگی کردند تا کفار را نابود کنند، اما مسأله این بود که از روز متا

این مسری را انتخاب کرده بود. در این باره نوعی عهد با اختیار  )ع(اول، امام حسنی

بسته شده بوده است. طبعا مداخله مالئکه  )ع(و میثاق در باره شهادت امام حسنی

 (.02یا جنیان، با این امر، موافقتی نداشته است )سعادات، ص 

هر چه زمان غیبت طوالنی تر  یک ادعای شگفت فلسفه تارخیی هم دارد و آن این که

، عقول و فهم و معرفت انساهنآ، بیشرت می شود. او می گوید، شامری از حمققان شود

از عرفا این مطلب را بیان کرده و دالیلی بر آن آورده اند. شاید برای اثبات این امر، 

با این (. او این نکته 0/372بتوان به قاعده لطف هم متسک کرد. )اکسری العبادات: 

ز به روز، درک از امام حسنی )ع( و گریه و می گوید تا نشان دهد، روهدف 

 سوگواری برای آن حرضت بیشرت می شود.

   و عاشورا فقهی مسائل

و اما از مباحث کالمی که بگذریم، مالآقا، عالقه خاصی دارد که از روایات مربوط 

د. برای به حواشی عاشورا و حتی متن، احکام فقهی خاص عاشورایی استخراج کن

تا پیش از او، از روایات موجود استحباب شدید زیارت ارت، مثال، در بخش زی

استنباط امام حسنی )ع( استفاده می شد، اما مالآقا انواع و احکام رشعی را از دل آن 

حرمت ترک و وجوب زیارت یک نمونه است. عالوه بر آن این که در  این  می کند.

آیا حکم زیارت در وقت سفر آیا تکلیف زن و مرد فرق دارد یا خری. دیگر این که 

سختی راه یا راحتی آن فرق دارد یا خری. یا این که حکم استفاده از غذاهای خوب 

دیگر این که هر چند سال یک بار، باید به زیارت رفت و  در این سفر چگونه است.

آیا تکلیف کسی که خانه اش از کربال دور است با کسی که نزدیک است، فرق دارد 
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حکم نامز خواندن در کنار قرب امام حسنی  قیه در این میانه چیست.جایگاه ت یا خری.

 م، حدود حرم امابرای آن یا انفاق کردن در زیارت حکم نایب گرفتن چیست،

بحث ویژه ای هم در  و مسائل دیگر که در حد یک رساله عملیه می شود. )ع(حسنی

ا را پاسخ می وی در هر مورد، ایراداتی را مطرح و آهن باره احکام تربت هست.

شباهت این احکام با آنچه در باره مناسک حج آمده جالب توجه و البته طبیعی دهد. 

 است.

نوعی احکام رشعی ـ کالمی هم هست. این که مثال، هیچ ولد الزنایی نمی تواند 

روز عرفه در حرم امام حسنی )ع( حضور داشته باشد. این ها و مانند آن، در مقدمه 

 به بعد( به تفصیل آمده است. 713/ 5) العباداتهنم از کتاب اکسری

، این است که ساکنان کربال باید مراقب آمدهضمن این مباحث که از مجله نکاتی 

باشند که اهل گناه و معاصی نباشد، هرچند به نظر وی، اکثر اهل این روزگار در 

ی در اراضی مقدسه، به گناه مشغول هستند، به طوری که نسبت به آن، ولع بیشرت

(. آنگاه داستانی از یکی از هندیانی 5/220مقایسه با سایر شهرها دارند. )اکسری: 

که برای زیارت به کربال آمده بود، اما به حرم مرشف نشده و از دور سالم می داد 

نقل می کند. نقیب ارشاف به او ارصار کرد به حرم مرشف شود، اما حارض نمی 

به حم  آن که به صحن آمد، افتاد و درگذشت شد، وقتی جمبور شد، آماده شده و 

(5/227.) 

 





 

 

 

 غرایب نگاری مالآقا

 

 

 اآمار و ارقام کشتگان در کربال و هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشور 

به مالآقا انتقاد شده، ذکر آمار و ارقام  و از مهان قدیم االیام  از مواردی که غالبا

پیش از  رویدادها آن ها را ارائه می دهد.شگفتی است که او در بیشرت صحنه ها و 

)ع( آمار که برای اثبات شجاعت امام حسنیاین در مباحث کالمی، اشارتی به این 

در این باره در ارسار الشهاده را بحثی ویژه  مالآقا داشتیم. یا حرضت ابوالفضل بود،

چ ، از نظر بسیاری، با هیعجیب و غریب او آمار(. 7/73آورده است )اکسری: 

ثبات از بع  از ثقات و ا  »و قانونی سازگار نیست. برای مثال می گوید: قاعده 

هزار مردم بودند، و  27نزدیک به  ،شنیدم که در شب عاشورا در عسکر خلیفة اهلل

 (. 512)جواهر االیقان، ص «. مهه آهنا شب عاشورا گرخیتند و متفرق شدند

ـ دایر  را مورخان ایت معمولحرضت ابوالفضل که او روحکایت شهادت در باره 

عمود آهننی  ، زدندست آن حرضتقطع شدن و  ،بر رفتن به فرات، و برداشتن آب

 مهان هم در منابع متقدم نیست ـایشان است و  شهید شدن بر رس آن حرضت و 

می نویسد:  ی مفصل از جنگ ایشان بیان می کند. اورشح شو خود ،قبول ندارد

ت عباس در روز طف، کمرت از بیست و پنج هزار مظنون من این است که حرض»

« ابن عصفور بحرانی ،ث حاذقحمد  »نکشته، بلکه بیشرت کشته است. منبع هم کتاب 

، اکسری العبادات: 202نوشته است )جواهر، ص « کتب مقاتلش»است که در 

مشکل روایت معمول این است که آن حرضت کسی را نکشته یا تعداد آن (. 7/73
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دلیل باال بودن این ارقام، برای آن د بوده چون اصال جنگی نکرده است. بسیار حمدو

 بتواند شجاعت هاشمیه را که برای او یک اصل مسلم است ثابت کند. است تا او 

اقوال اهل سری و تواریخ و علامی »می گوید  در جاییبا منابع آشناست و  مالآقا

به هنج واحد ذکر »در این باره  «و اخبار و کلامت مصنفنی کتب مقاتلروایت و آثار 

علیه اهل سنت و شیعه، این است که عدد را هزار و  است. به گفته او، متفق  « نشده

هم در کلامت برخی « الوف، یعنی چند هزار»هنصد و پنجاه نفر دانسته اند. قول به 

، «ء ده هزار نفر را کشتهدر بعضی مقاتل حرضت سید الشهدا. »به نظم یا نثر هست

ضی ذکر کرده است که حرضت پنجاه هزار را به درک اسفل فرستاد بلکه بعضی بع»

منقول برای من به نقل مجعی از » .«این پنجاه هزار نفر را در یک محله گفته اند

از کتاب حمدث کامل و حاذق در عرص خودش ابن عصفور  ،معتربین و عدول

از ناقلنی این طور  بحرانی که عدد لشکر نزدیک پانصد هزار بود، و آنچه بعضی

که مهه عدد لشکر کفار را چهارصد و شصت هزار نفر بود، و آنچه امام  ندتعبری کرد

 ،و بیست پنج هزار را از آن لشکر کفار ،)ع( کشت، عددش سیصد و سی هزار بود

هاشمیه بیست و پنج هزار کشتند  تحرضت عباس کشت و سایر اصحاب و عرت

  ه این بحث را ادامه می دهد.او البت (.11)سعادات نارصی، ص 

خود خلیفة اهلل و سید الشهداء، سیصد و »مال آقا در جای دیگر هم می نویسد که 

سی هزار نفر را کشت، و عدد مجیع اهل لشکر چهارصد و شصت هزار نفر بود و از 

او می . (202، ص االیقان آهنا باقی و زنده نامنده بود، مگر هشتاد هزار. )جواهر

اعیان »خربی آمده است که علی اکرب دویست نفر را کشت، البد مقصود در  گوید،

شهاب »دشمن است، و اال چنان که در روایت « مقتولنی از ابطال و فحول رجال

  (.211آمده، بسیار بیش از اینهاست )جواهر، ص « الدین عاملی

ابن  وی باز در فصلی خواست در باره آمار و ارقام سپاه دشمن و کشتگان آهنا از

از بحث را به این مسأله مطالبی عصفور بحرانی مطالبی نقل کرده و اساسا جملسی 

عبداحلسنی اعثم نجفی که از تالمذه شیخ افقه »اختصاص داده است. به جز او از 
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هم مطالبی در « شیخ جعفر مرحوم نجفی و سید اجل سید جواد مرحوم عاملی بوده

 )ع(اعداد و ارقامی هم که امام حسنی (.225این باره نقل شده است )جواهر، ص 

 در هر مرحله کشته، باز به روایت و نسخه منسوب به شهاب الدین عاملی

(. به نظر وی، هر نوع تردید در این آمارها، 220، آمده است )جواهر، ]بحرانی؟[

اما یک نتیجه شگفت برای است.  )ع( نوعی تردید در اصل شجاعت امام حسنی

به مجیع تقادیر و به » این آمار با این هم کشته و واقعه به گفته او،این آمارهای بلند. 

الت در مقتولنی کفار بگوییم که روز عاشورا مثل »ما را ملزم می کند که « مجیع تنز 

سایر ایام و نظری روزها نبوده است، بلکه آن روز مدتش هفتاد و دو ساعت بوده 

  (. 7/22، اکسری العبادات:223)جواهر، ص « است

در اینجا، وی برای این مسأله یعنی هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشورا، بحث 

مستقلی دارد. او از این که برخی از این مسأله استبعاد کرده اند، براشفته و خمالفان را 

 می داند که در این باره پرسش دارند. « جهالء محقاء»مجعی 

اهل فرنگستان و اهل چنی و اهل »ا چر یعنی مهان معرتضنی بر او، افراد، به گفته این

ساعت باشد را ضبط نکرده اند.  30که یک روز ه ای چننی واقع« هند و اهل ایران

شامها »می نویسد: « ای محقاء! ای جهالء!»ایشان در مقام پاسخ با خماطب قرار دادن 

به نظر وی چه عیبی «. در حقیقت منکر قدرت تامه فوق التاممات حق تعالی هستید

، نه مهچننی چیز مقدور است عقالً »د که یک روز هفتاد و دو ساعت باشد؟ زیرا دار

ضبط نکردن اهل فرنگستان یا چنی هم، تأثریی در این مسأله ندارد. مگر «. ممتنع

، یعنی اهل و مهنی اشکال را ندارد؟ مهان ها طور نبودهمسأله شق القمر مهنی 

هم پنهان کرده و گزارش نکرده  را )ص(هزاران معجزه پیامرب فرنگستان و چنی،

(. به گفته 21ـ  22، و بنگرید: سعادات نارصی، ص 255ـ  252)جواهر، ص اند

بسیار بسیار امور در دنیا واقع شده از امور عظیمه و حوادث عجیبه غریبه ... »وی 

این ازمنه نیست بلکه از اکثر آهنا اثری  ر یک از آن کتب در نزد اکثر علامءکه هزا

معقول بودن هفتاد و دو ساعت را برای اثبات  اشاره کردیم که مالآقا «. است نامنده
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کشتگان کربال به دست امام حسنی )ع( می آورد. با این حال، در آمار شگفت از 

مظنون به ظن متآخم دارم که مقتولنی در »نتیجه گریی هنایی در این باره می نویسد: 

 و یقیناً  ورا قطعاً شنبودند، و روز عادست جناب سید الشهداء کمرت از صد هزار 

  (.251هفتاد و ساعت بوده است )جواهر، 

در جایی دیگری می گوید که به نظر او، قدر متقن کشتگان در روزگار عاشورا به 

یعنی امام حسنی )ع( یک صد هزار « سلیامن کربال و سلطان عرصه شداید»دست 

  (.273نفر بوده است. )جواهر، ص 

استبعاد و انکار کرده اند هم مهنی بحث را کرده و در مقابل کسانی  وی در سعادات

ممکن نیست امام چهارصد هزار یا سیصد هزار یا صد هزار یا پنج هزار بلکه سی »که 

جماهدات امام بعد »، به خصوص که «هزار بلکه ده هزار در روز عاشورا کشته باشد

چند ساعت قلیله این قدر از ظهر روز عاشورا شده است، پس چطور می شود در 

رفت و برگشت های امام به خیمه ها و اگر «. ریه را امام به قتل برساندمجاعت کث

وداع و اینها را هم حساب کنیم، خیلی سخت می شود قبول کرد. مالآقا در پاسخ 

بوده نظری سایر روزها و روز عاشورا مثل سایر ایام می گوید: اگر بنابر این باشد که 

و اصال... چاره و  تبعاد و انکار دفع نخواهد شد ابدال باقی است، اساست، اشکا

عالج نیست مگر این که بگوییم که روز عاشورا مثل سایر ایام و نظری روزها نبوده 

)سعادات نارصی، ص «. است، بلکه آن روز مدتش هفتاد و دو ساعت بوده است

 (.27ـ  20

قل کرده است که حرضت در حنی یک نکته هم از کتاب املجلی ابن ابی مجهور ن

در اصالب آهنا » :جنگ، برخی را نمی کشت. وقتی علت را پرسیدند، می فرمود

(. از کتابی با 22می بینم. )سعادات، ص « نطفه ها را که آهنا اهل ایامن خواهند شد

نقل کرده که « بع  فضالء معارصین از علامی بحرین»عنوان منهاج السالکنی از 

نظر می کرد ... به اصالب اعداء »ت عمود نوری داشت که با آن امام در آن وق

«. کفار، پس هر کسی که امام در صلب آن نطفه مومن را می دید، او را نمی کشت
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 )مهان(. بدین ترتیب، تعداد کشتگان دشمن می توانست بیش از این باشد.

ر هیچ که د دانستشاید بخشی از غرایب نگاری مالآقا را بتوان اخبار عجیبی 

سامی شگفتی در ، اخباری که حاوی ااستعی جز برخی از منابع متأخر نیامده منب

را به یاد مواردی  یو آدم ،گرفت در منابع اصلی کربالست که نمی توان از آهنا یادی

 .می اندازد که در یک صدو پنجاه صحابی ساختگی آمده است

یاد شده و « بن جثوه اسحاق»برای مثال در ماجرای کشته شدن حرضت عباس، از  

، 202، و بنگرید: ص 203حتی مطالبی هم از او نقل شده است )جواهر، ص 

نام دیگر بکر بن غانم است که باز در مانند مهنی آثار و از مجله توسط مالآقا  (.203

. شگفت که گاهی افراد (212آمده است که با علی اکرب، نربد کرد )جواهر، ص 

)ع( را نشناخته و تصور کرده است که از گروه اشقیا عادی از اصحاب امام حسنی 

بوده است. نمونه اش تعابری بدی است که در باره هالل بن نافع بکار برده است که 

نافع بن »(. نام این شخص، 522بود. )سعادات نارصی، ص « یکی از منافقنی»

ا رخ است و در منابعی مانند فتوح هم این خط )ع(و از اصحاب امام حسنی« هالل

 داده است.

جنبه های غری عادی در رویدادهای عاشورا، بویژه آنچه در ارتباط با کسانی از اهل 

است، فراوان روی می دهد. اخباری که این رویدادهای غری عادی را نقل  )ع(بیت

می کند، در یک مرحله شگفتی خماطب را بر می انگیزد، و به عالوه، سعی می کند 

ن چهره ها بدهد. نمونه های آن بسیار فراوان است. در باره جایگاه فوق طبیعی به ای

علی اصغر، می گوید که مادرش بارها بند قنداق را مستحکم کرد، اما بچه آهنا را 

پاره کرد. مادر دوباره حمکم تر و با تعداد بیشرتی می بست، اما باز پاره می کرد و 

بدرستی که من حمتاجم  عاقبت خطاب به مادر گفت: ای مادر من! دست مرا مبند،

ع نامیم و اشاره به دستم کرده،  ع و ختش  به این که به خالق عاملیان متلق و ختض 

مقاصدم را عرض نامیم. بعد ازآن اشاره به رفتارهایی از سوی علی اصغر می کند که 

علی اصغر طالب شهادت و متمن ی کشته شدن در »امام حسنی )ع( از آهنا فهمید که 

 (.72)سعادات، ص «. است راه حق تعالی
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 نویسنده کتاب قصص العلامء است که تنکابنی یکی از نخستنی منتقدان مالآقا 

و در این باره سخن  ،کتاب ارسار الشهاده را متهم به اشتامل بر اخبار ضعیف کرده

ادات در هنایت گفته است. او می گوید: کتاب اکسری العبادات فی ارسار الشه

و سالست و جزالت از خامه آن حرب جودت .. و حسن حتریر و فصاحت و بالغت 

و در ضعاف این اخبار، ریر به عرصه ظهور رسید، و اخبار مصیبت را مجع کرده حت

و مجع بنی متنافیات االخبار فرموده که  افکار ابکار و حتقیقات بیشامر و تدقیق بسیار

کتاب مصیبت ننوشته، مگر این که اخبار غریه معتربه در الی االن کسی به آن سبک 

این کتاب بسیار و ضعاف بلکه اخباری که مظنون کذب آهناست، بلکه گویا بعضی 

از آهنا قطعی الکذب باشند، و این مایه کرس قدر آن کتاب گردید و این فقری را 

 (.521 حواشی بسیار بر آن کتاب است و تدقیقاتی نموده ام )قصص العلامء، ص

عامل و حمدث شناخته شده و از شاگردان مریزای ق( 5702)م  مریزا حسنی نوری

مالآقای دربندی است. او در زمانی به نسل پس از  در نسلاز نظر زمانی، شریازی، 

شهرت علمی رسید که آثار فراوانی در باره عاشورا از نوع آنچه در کاشان یا قزوین 

مالآقا و دیگران نوشته شده بود، در اختیار مردم  و یا حتی در کربال و ایران توسط

که خود عالئق اخباری هم داشت، اما از دانش جدی در حوزه بود. مریزا حسنی، 

م خمالفت با این آثار را عل  بود، برخورداررجال و در نتیجه روحیه نقادی تارخیی 

ه می شد، برافراشت و به نقد این متون که حمتوای آهنا مرتب بر رس منابر خواند

مریزا حسنی نوری، خود یک اخباری مسلک نکته جالب این است که پرداخت. 

بود، و آثارش مملو از اخبار ضعیفی است که بسیاری از قدما آهنا را بی اعتبار می 
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دانستند. با این حال، در این مورد خاص، احساس کرد که می باید برابر این آثار که 

دین و مذهب وجهه مهت خویش قرار داده اند، ترویج دروغگویی را برای تقویت 

 بایستد. 

و خطاهای تارخیی آن بحث می در باره حمرق القلوب مرحوم نوری، در جایی که 

می گوید که مفاسد زیادی مرتتب بر این روش است که کسانی هرچه را در هر کند، 

رت خودش آن یا به عبا هکتابی می یابند، در آثار خود می آورند. او کمرتین مفسد

دانسته و این که آهنا با « استهزای بیگانگان از دین و ایامن»آن را « اهون مفاسد»

بر خرابی و بی »استناد به خرابی شامری از اخبار درج شده در آثار آهنا، آن را شاهد 

 (.021لؤلؤ و مرجان، ص می دانند. )« ی سایر اخبار امامیهپایه ا

آثار مالآقا توجه دارد،  چرا که از نظر  و اما مریزا حسنی، به طور خاص، به

به گفته خودش جعلی دارد، آثار مالآقا یکی از  مقیاس هایی که او در نقد روایات  

یعنی سال قبل از  5753نمونه های روشن است. کتاب ارسار الشهاده، در سال 

و باید او را نگران کرده باشد. وی در نقد  ،درگذشت مریزا حسنی نوری منترش شد

را ، توجه  نویسندگان این قبیل آثار  پر از  پدید آمدن آهنا از مجله علل ،ین قبیل آثارا

روایات ضعیف را به این نکته می داند که تصور می کنند با این کار، کربال را عظیم 

است آسان تر دسرتسی پیدا می « سوزانیدن قلوب»تر نشان داده و به هدف خود که 

 (. 012کنند )لؤلؤ و مرجان، ص 

وقتی در کربال و در حمرض  ،سپس حکایتی از دوران جوانی خود مرحوم نوری،

سید عرب روضه خوانی از او می گوید، شیخ عبداحلسنی طهرانی بوده نقل می کند. 

درجه اعتبار آ نرا معنی کند. آن اثر طبعا  اهالی حله کتابی آورد تا مرحوم طهرانی

یه آن نوشته شده بود که یکی از مولفان اول و آخر نداشت و در حاشاما خمطوط، 

اسم برده بود. به ]را[ فالن و یکی از علامی جبل عامل از تالمذه حمقق صاحب معامل 

کتاهبای تراجم که رشح حالش را داشت مراجعه کردند، در فهرست آثارش، مقتلی 
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 معلوم شد از کثرت  اشتامل آن بر اکاذیب»یاد نشده بود. آن کتاب را خواندند، 

سید عبداحلسنی، «. واضحه و اخبار واهیه، احتامل نمی رود از مؤلفات عاملی باشد

مشابه مهنی (. 012آن طلبه را از نقل مطالب آ ن هنی کرد. )لؤلؤ و مرجان، ص 

مطالب را قزوینی هم در ارسار املصائب، گویا عینا به نقل از نوری آورده است 

 (.531)ارسار املصائب، فریم 

باشد. « شهاب الدین عاملی»ود مقص ،ح حدس زدهمصح  ان که ممکن است چن

می دانیم که او مهان ابن عصفور بحرانی است که مالآقا گاهی او را شهاب الدین 

 هم می خواند.عاملی 

مریزا حسنی نوری، پس از رشحی که باال آمد، می نویسد: پس از چند روزی، به 

و آن را از سید گرفت، و  ،مطلع شدخوند مالآقا آمناسبتی مرحوم فاضل دربندی آقا

چون مشغول تألیف کتاب ارسار الشهاده بود، روایات آن اجزاء را متفرقا در آن 

کتاب درج کرد و بر عدد اخبار واهیه و جمعوله بی شامر آن افزود، و برای خمالفنی، 

ی این اخبار را در باره عدد وی نمونه «. و استهزاء باز نمود ابواب طعن و سخریه

تش او را به آن جا کشاند که عدد مه  »می نویسد: و  ،کشتگان کربال از دشمن دانسته

وی می افزاید «. لشکر کوفیان را به ششصد هزار سواره و دو کرور پیاده رساند

برای مجاعت روضه خوانان، میدانی وسیع مهیا نمود که هرچه کمیت نظر را در آن »

ابر با هنایت قوت قلب، مستند ذکر کنند که بتازند به آخر نرسانند، و در باالی من

 «. فاضل دربندی چننی فرموده

مریزا حسنی در هنایت به ارزیابی کتاب ارسار الشهاده پرداخته و می نویسد: 

فاضل مذکور از علامی مربزین و افاضل معروفنی و در اخالص به خامس آل عبا »

نقادین احادیث و سری  بی وقع  )ع( بی نظری بود، و لکن این کتاب در نزد علامی فن و

و بی اعتبار، و اعتامد بر آن، کاشف از خرابی کار ناقل و قلت بصریت اوست در 

با آن که خود در آن کتاب، ترصیح به ضعف روایات آن »وی می افزاید: «. امور
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اجزاء و ظهور عالمات کذب و وضع در آن کرده، و لکن برای نقل آهنا در آن کتاب 

)لؤلؤ و مرجان، ص « که در خرابی با روایات اجزاء رشیک استعذری خواسته 

015.) 

مطالب »و می گوید که برخی از  ،مریزا حسنی با خود مالآقا رفت و آمد داشته

نقل کرد. آنگاه بحث « مشافهتاً « »خودم»برای « مرحوم مذکور»آن کتاب را « عجیبه

 مالآقای آورده که خود مربوط به هفتاد و دوساعت بودن روز عاشورا را از قول و

شده « خاطر مجع»کسی شنیده بوده و ابتدا غریب می شمرده، اما بعدا از هم این را 

وی می گوید، بعدها این مطلب را در کتابش هم آورد و این نشان که درست است. 

 دهنده بی سلیقگی اوست.

 نیعدم مهارت و خربت بر حال علام و ارباب سری و مورخ»مریزا حسنی نوری، 

به عنوان مشکل اصلی این نویسندگان یاد را « و نداشتن قوه متیز ثقات از غری ثقات

بر کتابی از سری و » بی جهت عاملی می شود تاگفته است که ناخربویت، کرده و 

را در کتاب خویش وارد نامیند. « منکرات»کنند و مطالب نادرست و « تواریخ اعتامد

کتاب غری »کاری دارند، می خواهد تا از او از روضه خوانانی که بنای درست 

باید از  ند. روضه خوان خوبباشد، نقل نکن« عامل متقی»هرچند نویسنده آن « معتمد

وی آنان را پرهیز می دهد که «. اساتید فن جویا شود و از گفته ایشان جتاوز نکند»

ی و (017ـ  010چیزی نقل کنند. )لؤلؤ و مرجان، ص « جنگ املزخرفات»مباد از 

این مطلب را در پایان بحث از مالآقا می آورد که می تواند اشاره به آن کتاب هم 

 باشد. 

در جای دیگری از کتابش، ضمن بحث از اخبار ضعیف در اصطالح نوری  

غری »و از کتب « موهونه»متقدمنی و متأخرین، از دسته ای از آن اخبار یاد می کند که 

جملسی و حمدثنی عرص او، قبل و بعد از او، هم از و حتی کسانی مانند  ،بوده« معتمده

آهنا نقل نکرده اند. وی به خرب زعفر جنی و نیز داستان عروسی قاسم اشاره می کند 
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هر دو در روضه کاشفی موجود و دوم در منتخب شیخ طرحیی که مشتمل است »که 

« دفن کردن دشمنان جناب عبدالعظیم حسنی را زنده در ری»بر موهون، مثل 

موجود است. وی می گوید عروسی قاسم، تا قبل از کتاب روضه، در منبعی نبوده 

است. حتی ابن شهرآشوب که گفته می شود هزار کتاب مناقب در اختیارش بوده، 

اما قصه زبیده و شهربانو و قاسم ثانی در »آن را نیاورده است. سپس می افزاید: 

از خیاالت واهیه است که باید « »خاک ری و اطراف آن که در السنه عوام دائر شده

چون »آنگاه می نویسد:  «.در پشت کتاب رموز محزه و سایر کتاهبای جمعوله نوشت

این رقم اخبار ضعیفه بی اصل و مأخذ با این اسباب وهن در کتابی مجع شود، به 

و آوردن مطالب تازه و  عکثرت تتبع و اطال جهت بعضی اغراض فاسده، مثل اظهار

 رهمثقاتل سابقه، مسائلی برای این مذهب پیدا شود که نتیجه واضحه و برتری بر م

ظاهره آن وهنی باشد عظیم بر مذهب، و ملت جعفریه، و سپردن اسباب سخریه و 

استهزاء و خنده به دست خمالفنی و قیاس کردن ایشان سایر احادیث و منقوالت 

آنجا رسید که در کتب خود امامیه را به این اخبار موهونه و قصص کاذبه. تا کار به 

ه، بیت کذب است، و اگر کسی منکر شود، کافی است ایشان را عنوشته اند که شی

را به میدان، چه رسد به نظایر « ارسار الشهاده»برای اثبات این دعوی، آوردن کتاب 

  (.013ـ  011)لؤلؤ و مرجان، ص «. آن

عودی در اثبات از شامر کشتگان دشمن در کربال نقل می کند که مسنوری 

عدد را « »ع و اطالعابن شهر آشوب با آن کثرت تتب»دانسته و  5122الوصیه آن را 

، اما در این کتاب، یعنی ارسار الشهاده که هزار سال بعد از «ندرسا 5312به 

مسعودی تألیف شده، مقتولنی آن حرضت را به سیصد هزار و کشتگان ابی الفضل 

(. 032)مهان، ص «. ین نیز بیست و پنج هزار رساندهرا بیست و پنج هزار و از سایر

شاید «. چه غرض در این اغراقات و نقل اکاذیب است»آنگاه از خود پرسیده است 

هدف اثبات شجاعت برشی آن حرضت بوده که به نظر وی، جایی که مدد غیبی و 
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)مهان، ص «. امداد به نفت گندیده سیاه؟»شجره مبارکه هست، چه جای بحث از 

035.) 

یکی از معارصان مریزا حسنی نوری که او هم به سختی بر این قبیل مطالب 

است. نسخه ای « ارسار املصائب»نویسنده کتاب  یتاخته، علی بن حممد تقی قزوین

در کتابخانه جملس وجود دارد. وی در بخشی از کتاب  3170از این کتاب به شامره 

ی با رمطالبی از مریزا حسنی نوئمه خود، در باره دروغ سازی نسبت به پیامرب و ا

در این باره نقل کرده، و نمونه هایی از نسبت های « الفاضل املعارص النوری»عنوان 

در روز عاشورا را نقل می کند که از آن مجله گفتگوی امام  )ع(دروغ به امام حسنی

در با لیلی مادر علی اکرب است. مهنی طور مطالبی که به امام حسنی )ع(  )ع(حسنی

فقال هلا اخی ه! ارجعی »وقت شهادت خطاب به حرضت زینب نسبت می دهند که 

فانه کذب علی »با این تعبری که « الی اخلیام، فقد کرست قلبی و زدت کربا علی کربی

وی عالوه بر این که نسبت دادن مجالت «. االمام علیه السالم فی االمور العادیه

ن دروغ به معصوم می داند، نسبت دادن قولی خالف را به امام مصداق نسبت داد

رفتارهای دروغ را هم، مصداق مهان دانسته و از مجله آهنا را مهنی مطالب می داند 

که امام، روز عاشورا، محالت عدیده ای کرد که در آهنا هزاران نفر یا بیشرت را کشت 

می  حتی نمونه های تقریری نیز شامل نسبت دادن دروغ«. و هذا ایضا کذب علیه»

شود. به گفته وی، باال بردن اعداد و مانند آن، رسام دروغ به شامر می آید، زیرا اینها 

 (.517)ارسار املصائب، فریم دروغ تلقی می شود. « عرف»هم از نظر 

بعدها کسانی مانند آقابزرگ طهرانی و نیز مریزا حممد علی مدرس تربیزی 

به استناد گفته مریزا حسنی  بکتا ( روی بی اعتباری آن0/053)رحیانة االدب: 

کردند. تربیزی در این باره نوشته است: به حکم انصاف، این کتاب او نوری، تأکید 

بلکه دیگر تألیفاتى که در موضوع مقتل نگارش داده مهانا در اثر آن مهه حمب ت مفرط 

مه نورى در کتاب لؤلؤ و مرجان  که داشته است، حاوى غث   و سمنی بوده، و عال 
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 دائر بر ضعف کتاب ارسار الشهادة و عدم اعتامد بر آن نگارش داده است. رشحى

تربیزی مهانجا از مرحوم سید حمسن امنی نقل می کند که در باره آثار مدرس 

دربندى، در مؤلفات نقلی ه خود بسیارى از اخبار »نوشته است: عاشورایی دربندی 

شاهدى نیست. در کتاب واهى را نقل کرده که عقل باور ندارد و از نقل هم 

خ ننو سعادات نارصی ه شته و هیچ عقل آهنا را اش غرائب بسیارى است که هیچ مور 

 (.0/053)رحیانة االدب: « باور ندارد

در دوره معارص ما، استاد مطهری، در موارد متعددی به مالآقای دربندی انتقاد 

ت. توجه ایشان به این معارصین ما داشته اسبازتاب وسیعی در کرده و این انتقادها، 

کتاب، و بویژه دید انتقادی، ناشی از تأثریی است که از انتقادهای مریزا حسنی 

تقاد از روضه الشهداء کاشفی و نوری در لؤلؤ و مرجان گرفته اند. آقای مطهری با ان

بعد در شصت هفتاد سال  که این کتاب به نقل افسانه ها پرداخته می گوید: این

آقاى دربندى پیدا شد. متام حرفهاى روضة الشهداء را به اضافه  پیش، مرحوم مال

یك چیزهاى دیگر، مهه را یکجا مجع کرد که دیگر واویالست! حاجى نورى 

که مرد بسیار یم ـ اند ما در درس مرحوم حاج شیخ عبد احلسنی هترانى بود نوشته

کردیم،  ه مىو از حمرض ایشان استفاد وارى و استاد حاجى نورى بوده است ـبزرگ

ل ه آمد و یك کتاب مقتىل به ایشان نشان داد که ایشان  یك سید روضه خوانى اهل ح 

ببینند معترب هست یا معترب نیست. این کتاب نه اول داشت و نه آخر، فقط یك جایش 

ى جبل عامىل از شاگردان صاحب معامل است. مرحوم  نوشته بود که تألیف فالن مال 

در احوال آن عامل نگاه  ؛ن کتاب را گرفت که مطالعه کند. اواًل آقا شیخ عبد احلسنی ای

خود کتاب را مطالعه کرد، دید مملو   ؛اند. ثانیاً  کرد، دید چننی کتابى به نام او ننوشته

اش دروغ است، مبادا این کتاب را  از اکاذیب است. به آن سی د گفت این کتاب مهه

نى که جایز نیست و اساسًا این کتاب از یا از این کتاب چیزى نقل ک  بریون بیاورى

نویسد مهنی کتاب به دست  آن عامل نیست، مطالبش هم مهه دروغ است. حاجى مى
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، 53/31. )جمموعه آثار: صاحب ارسار الشهادة افتاد، از اول تا آخرش را نقل کرد

 (. 130و بنگرید: 

ق نظر است که مال  آقاى دربندى اتفاقًا اتفا در جای دیگری نوشته است: مطهری

کند  این قدر از کتابش انتقاد مى آدم خوبى بوده است. حتى مرحوم حاجى نورى که

گوید مرد خوبى بوده است. واقعًا نسبت به امام  مى کند ـ  ـ  و به حق انتقاد مى

گوید واقعًا طورى بود که هر وقت نام  مرد خملىص بوده، و مى _علیه السالم_حسنی 

شد. فقه و اصول خوبى هم داشته  نید اشکش جارى مىش را مى )ع(امام حسنی

به هر حال این مرد با اینکه مرد عاملى است، وىل ارسار الشهادة نوشته که  ... است.

 اثر کرده است. خاصیت و بى بکىل حادثه کربال را حتریف، قلب، زیر و رو، بى

قتل را آقای مطهری از آقای علی اکرب غفاری، دروغ ترین م (.53/570)مهان: 

طلب کرده که او را به ارسار الشهاده رهنمون کرده اما چون قبل از حمرم بوده، گفته 

است که نسخه ای از آن بدست نمی آید، زیرا اهل منرب برای استفاده آن را هتیه کرده 

 (.030و برای نقدهای دیگر بنگرید:  7/021اند. )محاسه حسینی، 

 ی داندمالآقا مخالفان خود را جاهل و عوام م

هستیم. « جهالء و محقاء و عوام»با مرور بر آثار مالآقا شاهد استفاده مکرر از تعبری 

در واقع، کلمه عوام یا اذهان عوام، در دوره قاجار فراوان استفاده می شود و این هم 

نتیجه گسرتش فرهنگی است که در باب اجتهاد و تقلید شکل گرفت. )بنگرید به 

عوام در ادبیات دینی ما، چاپ شده در: مفهوم علم در متدن  مقاله: مفهوم و جایگاه

(. مالآقا خود را در مرتبه باالی علم می بیند و نوعی 130ـ  121اسالمی، صص 

شیفتگی نسبت به بکار بردن این کلمه  در باره خمالفان خود دارد. در کاربردهای 

بیسواد هستند، کسانی وی، تعبری جهالء، عمدتا شامل عاملانی می شود که از نظر او 

 که با تردید در آراء وافکار و اخبار نقل شده توسط او در آثارش برخورد می کنند.

وی زمانی که در باره هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشورا استدالل می کند، نظر  
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حاال کسی اعاده سوال کند و بگوید »آهنا و رأی خویش را چننی منعکس می کند: 

اصعب شد از اول، زیرا که به اذهان عوام بلکه علام و فضال که حاال امر مشکل و 

اصحاب مناصب علی ه هستند، این مطلب ]هفتاد و دو ساعت بودن روز عاشورا[ 

نمی چسبد، بلکه استبعاد ایشان حاصل و انکار ایشان برقرار است، پس در جواب 

صی که علام و می گوییم آه آه، صد هزار واه از شیمه و خصلت عوامیه و آن اشخا

وی سپس به گالیه از وضع علم «. فضال باشند، و به خصلت و جهالت عوام باشند

زمنه، از علوم ربانیه و اکثر علامی این ا»در روزگار خود می پردازد و ادامه می دهد: 

انیه بلکه از مهه علوم دست خالی می باشند، مگر قلیلی از علم فقه و علم عقاید حق  

یز و اهلل و باهلل به طور خامی و ناپختگی و به هنج تقلید در دست اصول فقه، و آن ن

ایشان باشد، و اگر هزار سب  و شتم بشنوند، آن قدر مشمئز و متغری نمی شوند مثل 

به نظر وی، «. اشمئزاز و تغری  ایشان در وقتی که از کسی بشنوند کلمه حق و صدق

ی از فقه خرب دارند، اما حدیث شناس این افراد که نام خود را عامل گذاشته اند، اندک

از »نبوده و بویژه با کتاب احلجه کافی آشنایی ندارند تا مقامات ائمه را درک کنند: 

عمر هر یکی، پنجاه یا شصت یا هفتاد می گذرد و یک باب از ابواب اصول کافی از 

 کتاب حجت و علوم ائمه )ع( که از شصت باب بیشرت است نمی کنند، بلکه در عمر

وی می گوید نباید نگران این بود که با گفتن «. خودشان یک مرتبه نگاه نکرده اند

« به هیجان منازعه و مباحثه و انکار و استبعاد« »جهالء شیعه»برخی از مطالب، 

برآیند، زیرا روشن است و ائمه هم گفته اند که مهنی طور که دشمنان ما را آزار می 

هم اذیت شان به ما می رسد. « شیعیان مامجعی از دوستان و علامی »دهند، 

 (. 22ـ  27)سعادات نارصی، ص 

مالآقا در حل مسأله هفتاد و دوساعت، از یک طرف خود را روبرو با عوام و 

اذکیا و چیز »جاهالن می داند و از سوی دیگر باورش این است که باید مالحظه 

نکنیم، مردم عوام چیز را هم کرد. اگر این روز را هفتاد و دو ساعت « فهم عوام
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شجاعت امام و شجاعت حرضت عباس و »فهم، خواهند گفت که پس نتیجه 

در روی »که گفته شده « شجاعت حرضت علی اکرب و سایر جوانان بنی هاشم

این وقایع کثریه و این »چه شده است؟ آیا « زمنی، ایشان شبیه و نظری نداشتند

سایر اصحاب در مدت ده یا دوازده مقاتالت و جماهدات امام و عرتت هاشمیه و 

(. از نظر مالآقا 22)سعادات نارصی، ص «. ساعت به عمل آمده باشد؟ سبحان اهلل

اصل بر این است که باید این شجاعت را ثابت کرد و زمان را فراخ، تا مشکلی برای 

ذهن عوام هم پیش نیاید. مهم از نظر او، اثبات این نظریات است و متام عوام و 

و چیز فهم و نفهم، دایر مدار پذیرش دیدگاه های ایشان هستند. در هنایت با خواص 

افرادی که تردید در هفتاد و دو ساعت بودن روز « ای محقاء، ای جهالء»خطاب 

قدرت تامه فوق التاممات »عاشورا دارند را مورد خطاب قرار داده و آنان را منکر 

 (. 31می داند. )سعادات، ص « حق تعالی

نجا، پای قواعد ریاضیه هم به میان می آید. یعنی کسانی که انکار در طوالنی در ای

شدن روز عاشورا به هفتاد و دو ساعت می کنند، به قواعد ریاضیه استناد می کنند. 

به نظر وی، اصل علوم ریاضیه، از فالسفه یونان گرفته شده و مهه اینها در زمان 

نچه را موافق رشع نیست، کنار گذاشت. هبرت مأمون ملعون در میان ما آمده و باید آ

اف  و تف  بر عقول و افهام آن مسلمنی که می »است عبارت ایشان را نقل کنیم: 

گویند این خمالف قواعد علوم ریاضیه است. آیا نمی دانید که علوم ریاضیه مثل سایر 

است در علوم حکمت یونانیه، از فالسفه یونان اخذ شده و از کتب آهنا ترمجه شده 

زمان مأمون ملعون، و آنچه از علوم آهنا موافق رشایع انبیاء و مرسلنی است از انبیاء 

اخذ شده است و آنچه خمالف قواعد رشایع انبیاء است، افکار فاسده باطله عاطله 

فالسفه است مثل قول به قدم عامل و انکار حرش جسامنی، بلکه افکار رشایع انبیاء و 

م این حرف را می گوید، زیرا که بنا گذاشتن بر قواعد مسلمنی؟ پس کدام مسل

ریاضیه فالسفه، الزمش انکار انشقاق قمر و معراج جسامنی است برای رسول اهلل 
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 (.22)سعادات نارصی، « )ص(

وی در جای دیگری هم که از ارسار نورانیه و شعشعانیه صحبت می کند، گوشزد 

اکثر مردم »ر به درک این حقایق نیستند: می کند که مردمان عرص او اکثرا عوام و قاد

عوام می باشند، و در این زمان از علوم، غری از صورت فقهیه و قلیلی از اصول فقه 

بی حتقیق چیزی نامنده است و واویاله وامصیبتاه علوم قرآن و علوم احادیث و اخبار 

ب اهلل املجید کتا ومبالکلیه مندرس و علوم عقلیات که حتقیقات نورانیه آن نیز در عل

و علوم احادیث اصحاب والیت مطلقه و خالفت مطلقه می باشند، آن هم بالکلیه 

شاهد او اعرتاضات انکاری و شبهاتی است که آنان «. اسم و رسم از آن نامنده است

اگر بخواهی یک مطلبی ]که[ از »نسبت به مطالبی که او طرح می کند، دارند: 

آهنایی که اسامی  ،ن و مؤمنان علوم بفهامنیاصول مذهب شیعه است به مسلامنا

خودشان را علام می نامند، چندین شبهه می اندازند. عوام بیچاره را که به رصافت 

فطرت اهلل التی فطر الناس علیها که نزدیک بودند که مطلب بفهمند، از مطلب دور 

خیاالت آن می کنند. و رس  این هم آن است که اکثر مطالب علمیه دقیقه از اوهام و 

اشخاصی که علوم قرآن و احادیث را ندیده اند، دور است، پس انکار  مهچننی علام 

وی می گوید، این عوامی است که کسی «. باعث انکار عوام الناس بیچاره می باشد

« امری املؤمننی )ع( به صورت شری آمد به مرصع جناب سید الشهداء»این خرب را که 

ام این طورند که با شنیدن این خرب، می خواهند انکار کند. وی می گوید، عو

متکلم را به قتل برسانند یا تکفری کنند، زیرا که در خیاالت و اوهام فاسده ایشان، »

بیچاره ها  می نامید، و حال آن که این جهالی مهچننی چیز صفت عیب و منقصت

ان قرب در در واقع، بدن اصلی امام علی )ع( تا ابد در مه«. غافلند از حقیقت حال

(، طبعا 513ـ  511نجف هست، و هیچ تغیریی نمی کند  )سعادات نارصی، ص 

اد متکلم به این مقصود و مر»چه آنچه می آید، طبعا صورت برزخی آن بدن است: آن

ارواح نورانیه شعشعانیه حممد و آل حممد، و نفوس کلیه »است این است که « کالم
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ثالیه لطیفه و اجساد وفریه نورانیه برزخیه ترصف قاهره باهره ایشان، درابدان کثریه م

 (.513)مهان، « می کنند

نداشت، آدمی فکر می کرد را اگر مالآقا آثار فقهی و اصولی مانند خزائن االصول 

که وی مردی قصه گو و خیالباف است که از کاه، کوهی می سازد، حکایات 

ما با مردی روبرو هستیم که شگفت عوامانه را نقل و آهنا را راست می پندارد، اما 

نظام فکری و معرفتی حاکم بر فقه و اصول را از نظر دقت در اسناد، داللت کلامت 

و جز اینها می شناسد و با این حال، در حوزه تاریخ مذهبی، رس سوزنی به آن 

 اصول، وفادار نیست.

صحبت کرده، دهها  )ع( مالآقا صفحات طوالنی در باره خون انور امام حسنی

حکایت و احکام عجیب و غریب برای آن می نویسد. پس از آن، باز جملس دیگری 

را رشوع کرده و می گوید الزم است باز آن بحث را ادامه دهد. با این حال، تردید 

و خیاالت و  اتسمهچون خواستم رشوع به این مقام کنم، دیدم »کرده می نویسد: 

مقام را ننویسم و اکتفا کنم به آنچه  حمظورات قلبیه بر من هجوم آورد که باید این

چرا ننویسد؟ اینجاست که باز پای محقاء «. نوشته شده است در باب خون انور اطهر

نظر بر این که اکثر اهل این زمان، محقاء و »و جهالء به میان می آید. او می نویسد: 

جهالء و مستضعفنی می باشند، و خیاالت فاسده و تومهات کاسده و وساوس 

 آهنا بر این خواهدعاطل عم باطل و گامن مستولی خواهد شد، و زطانیه بر آهنا شی

این احقر در باب و شان خون انور اطهر مبالغه می کنم یا اغراق می نویسم، شد که 

استجری باهلل و معاذ اهلل تعالی پس مهنی شب که شب نوزدهم شهر رمضان املبارک 

. و قطع کردم بر این که اشاره به مطالب این است، استخاره کردم بکالم اهلل جمید ..

 (. 531)سعادات نارصی، ص «. مقام واجب است

دارد که عده به این امر اینها اشاره « جهالء و عوام»به نظر می رسد، این محالت به 

طبعا او بسیاری از این مطالب  زیادی منتقد او بوده و این مباحث را نمی پسندیدند.
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ی کرده و مهان وقت هم کسانی معرتض به او بوده اند. پیش از را در منرب هم نقل م

 این اشاره کردیم که عبداهلل مستوفی هم انتقادات تندی بر او وارد کرده است.

 در جامعه مذهبی ایران نفوذ آثار مالآقا 

اکنون که از انتقادهای از وی گذشتیم، باید بگوییم بر اساس آنچه از آثار وی، 

نیز نسخ خطی آهنا می دانیم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که چاپ های خمتلف و 

مالآقا در جامعه مذهبی ایران، موثر بوده است. آثار وی برای اهل منرب که نیاز به 

جزئیات بیشرتی برای بازگو کردن رویداد کربال و نیز جذاب تر کردن و نیز عاطفی 

ند ارسائیلیات است که مفرسان کردن آن داشتند، سودمند بوده است. این درست مان

عرص نخست، برای توضیح بیشرت آیات تارخیی قرآن در باره انبیاء از آهنا استفاده می 

کردند. نوعی ادبیات تارخیی ـ داستانی و در عنی حال با مفاهیم مقدس که اساسا 

ورت عادی برای رشح ی صورت گرید و به صدلزومی ندارد در باره آهنا بررسی سن

باره تاریخ انبیاء و اینجا، تاریخ عاشورا به آن نیاز داریم، مورد استفاده قرار  آنچه در

می گرید. تأثری مالآقا بر جامعه مذهبی هم در دوره خود او که مباحث عاشورایی 

امهیت زیادی داشته و هم در ادوار بعدی جریان داشته و طی این یک صد و شصت 

مورد توجه بوده و در بسیاری از تألیفاتی که و اندی سال، افکار و آثار وی، مهواره 

از آن روزگار تاکنون تألیف شده، تأثری گذاشته است. برای مثال و در مهنی روزگار 

برای نمونه: « 5732ذبیح اهلل حمالتی، هتران، ما، در آثاری مانند ریاحنی الرشیعه )

الزهراء  (، موسوعة کربالء، املوسوعة الکربی عن فاطمة030، 523، 37، 7/12

که در نقل از آثار ضعیف، از مهنی دست « 5201قم، »)س(، ]از اسامعیل انصاری 

)چاپ سازمان پژوهش و برنامه ریزی  نیز  موسوعة االمام احلسنیافراد بود( و 

 )ع( شاهد انبوه نقلهایی از آن هستیم.  )5731آموزشی، هتران، 

می شود و  هاهد شناختدر میان متدیننی، چهره فاضل دربندی به عنوان یک ز

حکایاتی از وی در زبان عمومی سخنرانان اهل تقدس جاری است. در ساهلای 
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ی در جایی که می خواهد مثالی بزند که می شود و هتران یحاج آقا جمتباخری، آقای 

 مال مرحوم احواالت درباید از روضه خوانی وارد رابطه با خدا شد، می گوید: 

جوري  و کردم دعوت منزملان را ایشان من گفت آقایي که کنند مي نقل دربندي آقاي

جملس را طول دادم که نتوانند منزل بروند. تقاضا کردم مهنی جا اسرتاحت کنند که 

اذان برخاست. مهنی که  هببینم سحر ایشان چطور است. دیدم دو سه ساعت ب

دامن دامن و رشوع کرد به اشک رخیتن و « السالم علیک یا ابا عبد اهلل»نشست گفت 

اشک رخیت. بلند شد رفت وضو بگرید اشک مي رخیت. نگاهش به آب افتاد اشک 

رخیت. نشست روي سجاده و تا سحر اشک رخیت و اذان گفتند و بلند شد و نامز 

 (rcb.ir)از وبسایت  خواند.

 33آقای آیت اهلل سید صادق شریازی کربالیی هم در سخنرانی خود در  آذر 

خ انصاری و مالآقا دربندی کردند و از قول آقای مرعشی مطلبی مقایسه ای میان شی

و ـ گویا ـ حکایتی را هم از ایشان نقل کردند. ایشان گفتند: هر دوی آهنا شاگرد 

رشیف العلامء  بودند، مرجعیت شیخ انصاری عامه، و از دربندی حمدود بود. طلبه 

دنیا می رود و فرشته  ای از شاگردان شیخ انصاری خواب دید که سه روز دیگر از

ای به او گفت، این کاخ برای توست. او که در نیمه راه ایران بود، به نجف برگشت 

و خواب را برای شیخ تعریف کرد. او گفت، در خواب کاخی دیگر دیده که به او 

گفته شده از شیخ انصاری است. در کنارش یک کاخ باشکوه تر بوده که گفتند این 

شده بود، و فرشته به او گفته بود: تفاوت  نیعلت ا ی  ایجو از شیخ دربندی است.

 هیعلـ  نیباشد که امام حس یم یا هیبلکه هد ست،ین یپاداش اعامل دربند نیا

پاداش و مزد اعامل  یانصار خیبه او مرمحت فرموده است، اما کاخ ش ـ السالم

 (ir)وبسایت: پرشنی.شریازی.  اوست.

اردبیل، وارد شدن او به حجره یکی از حکایت دیگری هم از سفر وی به 

طالب، شب زنده داری و سپس دیدارش با عامل شهر مریزا حممد علی اردبیلی در 
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 (17منابع نقل شده است. )رسو چامن، عادل موالیی، ص 

آثار دربندی هم طی این یک و نیم قرن، مورد استفاده بوده است. حممد حسنی 

کتابه فی املقتل من »العبادات نوشته است : جاللی در باره مقتل وی یعنی اکسری 

«. أشهر کتب املقتل، و أوسعها تفصیال، یعتمد علیه عامة خطباء املقتل دون غریهم

(. اشاراتی در باب برخی از آثار وی در ادبیات فارسی 0/522)فهرست الرتاث: 

 آمده است. 0/311بر مبنای استوری: 

و مریدان فراوانی  و بسیار پررونق بوده ران، منرب ادر زمان اقامت مالآقا در هت

داشته است. از مجله اختصاصات او پذیرفتن اعتبار مزار منسوب به بی بی زبیده، 

به عنوان نتیجه حتقیقات مالآقا در آن بقعه 5012بوده است. در کتیبه ای که در سال 

یات بوده، سفر شهربانو و دخرتش زبیده و .. مطالب دیگری را که معموال در روا

بحر االنسابی آمده، مورد تأیید قرار گرفته است. )فرهنگ جامع تاریخ ایران: 

 (.  173، ری باستان: 5/570

 

 





 

 

 تصویر سازی داستانی و ... در آثار مالآقا

 

 

 

 وصل کردن برخی از اخبار تاریخی با تطبیق موقعیت تاریخی روز

شگفت و جنگاوری های زمانی که بحر االنساب ها را می خوانیم و داستاهنای 

عجیب را مالحظه می کنیم، یک مرتبه نام روستایی یا منطقه ای به میان می آید، و 

وی، چنان گزارش می کند که خواننده ی آشنای با آن ناحیه، آن اخبار را منطبق بر ار

این روستا و موقعیت جغرافیایی می کند. مالآقا هم گاهی این روش را دارد. وی 

کردن رس امام حسنی )ع( توسط شمر، و این که او این رس را بر نیزه  در بحث از جدا

آن وقت صدای تکبری رس اقدس آن خلیفة »کرد و به راه افتاد، و تکبری گفتن رس، و 

مهه به »و این که « اهلل تعالی بر مجیع عوامل اماکن رسید، و در قاطبه مجیع نشأت پیچید

، می افزاید که شمر اندکی با «تکبری گفتند تبعیت از رس اقدس آن خلیفة اهلل تعالی

در این وقت جایی را دید که «. طاقت آن کافر بریده شد»نیزه راه رفت تا آن که 

«. سنگ بزرگ و بلند افتاده است. پس رس اقدس و انور را باالی آن سنگ گذاشت»

وید: در اینجا، گزارشی در باره حمل این سنگ در روزگار خود در کربال داده و می گ

آن موضع در این ازمنه و االن نزدیک به یک باب از ابواب صحن رشیف است و »

در است، و هر کسی که از آن باب به حرم حمرتم می رود یا بر می  مشهور به باب الس 

گردد از حرم، آنجا توقف می نامید، او را تعظیم و تبجیل می کند، و بر امام مظلوم 

له صغریه یعنی اوطاق کوچک است و بابش سالم می دهد، و آن موضع مثل قب
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ل و مسدود است، و در باالی این اوطاق کوچک این کتبه هست:  اغلب اوقات مقف 

، و ظاهر این است که این کتب در ازمنه سالفه هم مهیشه «هذا مسقط رأس احلسنی»

عالمات غریبه و خوارق عجیبه، مثل صیحه و شیون و »وی سپس به «. بوده است

که شبها از این قبه بر می خیزد و « ری و سطوع انوار و ضیاء و روشناییگریه و زا

مجعی از اخیار و ثقات و عدل و جماورین از عرب و عجم برای این احقر نقل نموده »

 (.552یاد می کند. )سعادات نارصی، « اند

« خدابنده چنگیزی»مناسبت نیست اشاره کنیم که مالآقا حکایتی هم در باره بی 

، دستامل خودش را ]یا امام حسنی[ که رس مزار حر رفت. او شنیده بود که حرآورده 

شاه خدا بنده به طمع »بسته و البته رس او را هم جدا نکردند پس  شبر زخم رس

که او را ذخریه نامید در خزاین خودش، امر کرد به نبش قرب حر، نبرداشتن دستامل تا آ

جی دیدند که گویا االن شهید شده است.. پس نبش قرب حر  کردند و جسد او را به هن

پس وقتی دستامل مبارک را برداشتند، خون رشوع نمود به فوران و سیالن، و 

جریان، مثل جریان آب از میزاب... پس به مهان دستامل زخم رس حر را بستند فی 

(. حکایت دیگر در باره 532]سعادات، ص « ساکن و منقطع شدالفور خون 

هرچند به حد تسامع و تضافر مثل قضیه شاه خدا بنده »البته نادرشاه است که 

نرسیده، و لکن با وجود این از اشتهار خالی نیست و آن این است که نادر شاه، 

جرأت و جسارت نمود، امر کرد به نبش قرب حبیب بن مظاهر تا آن که ببیند که  طاً لغ

وقتی خاکها را جسد مبارکش به آن نظارت و طراوت و تازگی هست یا نه. پس 

برداشتند، و جسد مبارکش نامیان گشت، عامل درهم و برهم شد و طوفانی و بادی و 

شد عالمت خرابی دنیا ظاهر شود. پس آن جثه رعد و صاعقه پیدا شد و نزدیک 

رسبریده، نشست در حالتی که از حلقوم رشیفش خون طاهرش مثل آب از میزاب 

« هل قامت الساعه؟»یفش صدا ظاهر شد در جریان و سیالن بود و از حلقوم رش

شخصی در آنجا در نزد نادر شاه بود، فی الفور جواب داد: ما قامت الساعه. پس آن 

جسد رشیف به هنج اول خوابید، یعنی مضطجع شد و نادرشاه از هول و لزع این 
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 (.531)سعادات نارصی، ص « مشاهدان مدهوش و بیهوش شده افتاد

وی، از روستای زرآباد قزوین و ظاهر شدن خون از از مجله گزارش های روز 

(. از سنگی هم در دمشق یاد کرده 7/315بزرگ و کهن است )اکسری:  درختیک 

که به صورت شری است و روز عاشورا، از چشم او خون جاری می شود 

(. رشحی هم از کاری که در یکی از قرای حیدرآباد هند در روز هفتم 7/310)

یاد می کند. حفره ای به عمق صد ذراع کنده، درخت بزرگی را  حمرم انجام می شود

قطع کرده و در آن حفره انداخته، آتش می زنند. نیمه شب، مهه اهالی از خانه ها 

درآمده، در بیت عاشور غسل کرده، شاه حسنی گویان، نزدیک حفره می روند. در 

یک حفره شده، این وقت آتش تا بیست ذرعی صورت را می سوزاند. پری آنان نزد

می گویند، داخل می « شاه حسنی»اول وارد می شود، سپس بقیه در حالی که 

قدم های آنان در آتش فرو رود. وی این که شوند، و از آنجا رد می شوند، بدون آن 

السید االجل الفاضل التقی الصالح النقی حممد علی مولوی دکنی »مطلب را از 

در باره بمبئی نقل کرده است. )اکسری:  نقل کرده و حکایتی مشابه را« هندی

(. و می گوید گروهی در ماچنی هم، با این که غالب مردم بت 312ـ  7/310

پرست هستند، و مسلامنان هم سنی اند، و اقلیتی شیعه است، مهنی کارها را می کنند 

ناشی از عظمت شأن و مرتبت امام را (. مالآقا مهه اینها 311ـ  7/312)اکسری: 

 می داند. _علیه السالم_حسنی 

 تصویرسازی داستانی

قالبی که مالآقا برای بیان تاریخ و اندیشه های شیعی ویژه خود انتخاب کرده، یک 

قالب داستانی از نوع مذهبی و مقدس آن است. این قالب را لزوما داستانی به 

ی معنای معهود نمی توان گفت، اما آنچه مسلم است، قالب تارخیی شناخته شده حت

در بیان رویداد کربال نیست. داستاهنای مذهبی از نوع آنچه در مسیحیت وجود 

داشته، و یا شبیه آنچه در تذکرة االولیاء ها و مقامات عرفا آمده، نزدیک به این سبک 
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است. مهه اینها، اخبار شگفت دارند، اما این اخبار، در هاله ای از تقدس دینی و 

فاهیم شناخته شده و نیز اهداف مشخص اعتقادی و مذهبی با استفاده از کلامت و م

ایامنی عرضه می شوند. در این داستاهنا، نقل اخبار غری عادی، به هیچ روی غری 

عادی تلقی نشده و گاه اساس داستان است. اما جدای از این، تنظیم داستانی آن با 

یدا و اهداف مشخص و خماطب آماده، امهیت زیادی دارد. مهاهنگی میان عنارص پ

پنهان در یک داستان با زمینه ای که در خماطب برای پذیرش و شناخت آن وجود 

دارد، یک اصل تلقی می شود. در اینجا، عقل انتقادی راه ندارد و جای تردید کمرت 

وجود دارد. مالآقا در تصویر سازی داستانی به مهنی سبک، بسیار ماهرانه عمل می 

، احساسات خود را در باالترین شکل، در چینش کند و چون عمیقا به آن باور دارد

عبارات و کلامت وارد می کند. یک نمونه برای این تصور جالب است. وی در 

سعادات نارصی، بابی را به ذواجلناح اختصاص داده و البته در جاهای خمتلف به جز 

 )ع(این باب به ذواجلناح پرداخته است. او می گوید که پس از شهادت امام حسنی

ابن سعد دستور داد تا آن اسب را «. ذواجلناح نعره می زد و صهیل و مههمه می کرد»

آن »برایش بیاورند. اسب تسلیم نشد، و « از هبرتین جیاد خیل رسول اهلل است»که 

قوم کفار را با پاهیایش میزد و به دندان می گرفت، تا مجاعتی را به جحیم فرستاد، و 

انداخت. وقتی که سواره را از پشت اسبش می  چندین سواره را از پشت اسبها

رد خرد و قطعه قطعه می کرد و می کشت، و در بعضی روایات  انداخت، او را خ 

ابن سعد دستور داد تا از ذواجلناح دور باشند تا ببینند او چه می «. چهل نفر را کشت

وع چون آن قوم کفار از آن دور شدند... پس رش«. »و به چه مشغول می شود»کند 

مهه فهمیدند که جسد انور اطهر «. »کرد به نظر کردن به سوی نعش های شهدا

جناب سید الشهداء را طلب می نامید تا رسانید خودش را به آن، آه آه های های! 

جگرم بسوزد، دمل پاره پاره شود. پس رشوع کرد به بوییدن آن جسد انور، و با مهه 

گریه می کرد، مثل گریه ثکلی، و در این حالت صهیل می کرد و نعره می زد و 

]و حکایت « مخخمه اش می گفت: الظلیمة الظلیمة من امة قتلت ابن بنت رسول اهلل
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در نزد »... حکایت شده است: « مآل امر ذواجلناح»ادامه دارد و در جملسی دیگر 

خیام داد و فریاد و صیحه و صهیل و گریه و زاری می نمود و مثل ابر باران اشک 

خیت تا آنکه رسش را به زمنی در نزد خیمه بسیار بسیار زد تا آن که جانش در می ر

قصد فرات »خرب دیگر می گوید که ]ذواجلناح[ « راه صاحبش به جهان آفرین سپرد

کرد و یک مرتبه جستن کرد و در آن جستنش او را در وسط فرات دیدند و بعد 

م نشد، و لکن ذکر کرده غوص کرد در فرات و الی االن خرب او معروف و معلو

سپس تأکید می کند «[. است مجعی که آن ظاهر می شود در دست قائم آل حممدص

امامت و خالفت  از مواریث»جلناح گذشت زیرا که او که نباید به سادگی از ذوا

)سعادات نارصی، ص «. است... بلکه می توان گفت از موارث نبوت و خالفت

وقتی که ذواجلناح آمد به خدمت شهربانو و : »(. و در جای دیگر572ـ  575، 503

آن طاهره مظلومه بر آن سوار شد، به دامنش چسبید. دخرتش زبیده طاهره مظلومه ـ 

عروس و زوجه قاسم ـ قسم یاد کرد که ای مادر، از تو مفارقت نخواهم کرد. پس 

الی و شهربانو او را در ردیفه خودش کرد بر ذواجلناح، پس ذواجلناح به امر حق تع

به برکت خلیفة اهلل تعالی طی االرض نموده، در ارسع ازمنه خودش را به حوالی 

بلده ری رسانیده و خمدره طاهره شهربانو به دخرت خلیفة اهلل تعالی گفت: ای دخرت 

حاال نازل بشو از ذواجلناح و تو در این بلده یا اطراف این خویش از ذریعه ملوک 

]سعادات «. هنا ترا می برند و متکفل امور تو می شوندساسانیه و یزدجردیه داری و آ

[. این تصویر سازی مشابه آنچه در داستان فضه و شری آمده )سعادات 525نارصی، 

( نمونه های عالی از این دست هستند. کتاب رسشار از این 512ـ  523نارصی، 

 قصه هاست.

 عبارات ادبی ـ عاطفی در باره عاشورا

ربوط به عاشورا، نمونه هایی از مجالت ادبی وجود دارد که در گزارشها و اخبار م

جز برداشت ادبی، ممکن است کسی برداشت جدی و رئالیستی هم داشته باشد. این 



 522 مالآقای دربندی و مقتل نگاری

باشد که ما در حتلیل و تفسری اخبار و انواع آن بکار می  یرویکرد تابعمی تواند 

و باز نگشتن آن، بریم. رصف نظر از این که خرب پاشیدن خون علی اصغر به آسامن 

از نظر تارخیی چگونه باشد، این خرب می تواند به دو صورت ادبی یا واقعی تفسری 

و بر اساس آن  ،شود. مالآقا، در این قبیل موارد، برداشت واقعی را ترجیح داده

حتلیل و تفسری و حتی نظریات کالمی ارائه می کند. عالوه بر این، اساسا این که امام 

ش را رس دست گرفته باشد، جدای از آن که به صورت معمول، ، فرزند)ع(حسنی

ت به زمینیان است، از نظر مالآقا، یک برداشت کامال آسامنی هم از نوعی امتام حج  

رفتار امام حسنی )ع( هم دارد. این موارد، بی شامر در این کتاب هست. در باره 

خون آن طفل مظلوم ارسار این که قطره ای از »ارسار خون علی اصغر می نویسد: 

که حرضت حجت اهلل )ع( به سوی آسامن انداخته و به زمنی نرسیده، زیرا که قطره 

ای از این خون، به منزله هزار هزار شاهد و دلیل است در صدق ادعای آن 

حرضت... پس هدیه حسینیه که به ضیافت و مهامنخانه حرضت رمحانیه اهلیه 

حمبت و مقام فناء فی اهلل صادر شده باشد،  فرستاده شده باشد، و آن هدیه از فرط

 (.130)جواهر، ص « پس چطور برگردد؟

تأثری پذیری ایشان را از « مقام فناء فی اهلل»در این قبیل موارد، کاربرد کلامتی مانند 

ادبیات عرفانی نشان می دهد. این ادبیات، در بسیاری از اوقات می تواند دشواری 

 ل از رس راه بردارد.های عادی زیادی را در حتلی

بسیاری از کلامت، در شکل عادی، اشاره به یک مورد مشخص خارجی دارد اما در 

تفسریهای دینی و آسامنی، مصداقش نه زمینی بلکه آسامنی است. برای مثال، وقتی 

، دعاهای زوار مستجاب )ع(در روایت گفته می شود که زیر گنبد و قبه امام حسنی

، و «قبه و گنبد از زمان نادر شاه زده شده است»که این  می شود، اشکال شده است

آن قبه ای است »البته پاسخ مالآقا این است که مقصود از گنبد و قبه در آن روایت 

در اطرافش نود هزار قبه اخرض از »بوده و « که از نور یاقوت امحر و مکل ل به جواهر

ر باالی آسامن زده شده ، د)ع(است، قبه ای که از زمان شهادت امام حسنی« نور
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جناب مریزا حسن مرحوم شیخ »است. بدین ترتیب، این مشکل و سوال که 

از مالآقا کرده بوده، یک سال و نیم بعد، با دیدن یک روایت از « االسالم قزوین

بسیار مرسور و »مفضل بن عمر، حل شده و به او اطالع داده می شود و او نیز 

 (.22، سعادات نارصی، ص 137می گردد )جواهر، ص « فرحناک

در بیان حمبت و عشق حسینی: ای مدهوشان رشاب یقنی و  و نمونه ای از نثر او: 

این رس مستان باده دین و ای اهل اهلل عارفنی کاملنی، بوی از شمیم عطر ارشاقات 

انوار غیبیه و شارقات واردات لوامع الهوتیه به مشام جان نخواهد رسید یا آن که 

کاروان در نظر اذعان پدید نخواهد شد تا آن که عشق حسینی مثل  گردی از آن

طالبان شطاران ریق حقیقت مطرقه بر رؤوس و دشنه بر صدور زده شود، جامع 

کامالت روحی و معنوی و کاشف دقایق انفسی و آفاقی شدن، برای احدی ممکن 

ب االرواح و عشقش را در مشکات قلو لقصینخواهد شد تا آن که حمبتش را 

مصباح داند. بلی مهچننی است: عشق آمد و دل از دست ما برد /تدبری ز عقل مبتال 

برد. ای جانم! ای عزیز! باید ساهلا در تابه ی حمبتش برشته، و در درون مخریه 

ات نفسانی و  وجودت به عشقش رسشته، و در مقام تعزیه داری و نوحه گری مستلذ 

ج ایقان مرشف شوی، و ارایامن و اعلی مدمشتهیات را ترک کنی تا به اقصی مراتب 

ق این رمهواره در آتش عشق سوزان و از دو دیده چون ابرهبا گریان شوی تا  ما صد 

ج من ماء املدامع و اضطرم. بلی در  بیان بود: عجبت لنریان اهلوی ان مج رها / توه 

 (32باطن رسمستی عشق حسینی متحقق می شود. )سعادات نارصی، ص 



 ضمیمه

 

 دو سند در باره زخمی شدن مالآقا دربندی توسط بابیه

در کاوش در اسناد، در جستجو نام مالآقای دربندی بودم. دو متن ذیل را یافتم که 

است. در هر دو سند، از  5033در مورد فعالیت های بابیه در عراق در حوالی سال 

ن دو سند، به محله به مالآقا دربندی و زخم کاری زدن به وی یاد شده و ضمن ای

فعالیت های بابیه و نیز کارپردازخانه ایران در بغداد علیه آنان، پرداخته شده است. 

یک مورد در باره سید حسن قمی است که در قم، متهم به بابیگری بوده و نفی بلد 

شده و به کاظمنی آمده است. از سیدی هم با نام مریی یا پریی در این سند یاد شده 

ت داشته، شبی در خانه مهنی سید حسن بوده، و پس از سختگریی در کاظمنی فعالی

نامینده ایران برای دستگریی، از آنجا گرخیته و به ایران آمده است. این سید حسن 

زیر فشار کارپردازخانه گفته است که او بی جهت متهم به بابیگری شده و برای این 

صدیق نامه ای بگرید که به عراق آمده است تا از شیخ مرتضی ]ظاهرا انصاری[ ت

بابی نیست. در این سند مطلبی هم در باره مریزا حسینعلی هباء اهلل که شیخ 

عبداحلسنی ]البد طهرانی[ او را منشأ اصلی فتنه می دانسته است. دولت عثامنی، 

چندان به بابیه سختگریی نمی کرده و طبق این سند، هنایت به حبس آهنا نظر می داده 

عثامنی در باره آهنا، زیر فشار دول اروپایی هم بوده است. هرچه  است. طبعا دولت

هست، دو سند سودمندی است. نمی دانم قبل از این جایی منعکس شده است یا 

خری. مهه کلامت بویژه در سند دوم را نتوانستم بخوانم و مواردی را نقطه چنی یا 

آهنا اسنادی با تاریخ  عالمت سوال گذاشته ام. خود اسناد، تاریخ ندارد اما کنار

 است. 5033

 

 ل:سند او  

 تصدقت شوم
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از  یادیوارد شدند، اغتشاش ز یمعل   یکربال نیاز زائر یکه بعض یاز قرار

که مذکور ساختند  نیا یگفتند، حت یه مضال   هیو ازدحام مجاعت باب یمعل   یکربال

منکر  یهاکه از فحول علامست، زمخ یدربند یآخوند مالآقا یجناب جمتهد الزمان

است.  دهیرس یعرض بندگان خداوندگار هفقره ب نیاالن ا یزدند. البته از بغداد ال

رشور ...  فهیطا نیدر باب ا یوجه دستور العمل چیغالم به ه نیدر دستور العمل ا

اعراب و  یاعتدال یاز ب شرتیمملکت ب نیاغتشاش در ا نینرفته است. ا شیفرما هیباب

مجاعت رشور از طرف  نیا هیدانم به هر گونه تنب یبود. نم آنجا خواهد قیقطاع الطر

و قواعد  امتیتنظ قیبطر ای ؟دارم تیغالم با دوئ نیا رانیا هیدولت عل یایاول

دولت  یایباب هر طور که حکم اول نید شود. در ایرفتار با بلوکات؟ جدید با اینها

حرضت قدر قدرت  یاعل زوال یاز اقبال ب یان شاءاهلل تعال .است مرقوم دارند هیعل

ه در صورت ضال   فهیطا نیدر قلع و قمع ا دوارمیام ـ  روحناه فداهـ  یشاهنشاه

مجاعت  نیا هیو تنب بیدر تأد حیبتوان نمود حکم رص ینوع هیدولت عل یایاجازه اول

حکومت بغداد در صدد رفع  یاریبدست ،است مرقوم دارند ونیبه هر طور که امر مها

 یعثامن استیس تیرا به مصلحت و صالح اقرب است، لکن هناآهنا بر آمدن ظاه

 .مشکل چاره نکند شرا حب فهیطا نیحبس است. ا
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 سند دوم :

 تصدقت شوم 

 نیاز ورود ا شیپ نیعبداحلس خیجناب ش ریاز قرار تقر هیضاله باب فهیدر باب طا

ر مقرب  در حضو مریی؟ دیکه س نیداشتند. مثل ا یبیغر انیغالم به بغداد طغ

 ستین ینقل یدربند یکشتن مالآقا :کرده است یمهام اظهار جالدت م ریاخلاقان دب

 انیمهان در م م،یو کشتن او را داشت نزد الیدهند. اگر ما خ یکه نسبت آن را به ما م

کشتند. قدر آن قابل نبود شب  یکردم او را م یصحن کربال روز روشن حکم م

 او را زخم بزنند.  میبفرست

کرده است  یمهام م ریطور جالدت ها در کارپردازخانه مبارکه در حضور دب نیا

 دیس یآدم ها رستادم،ف دایغالم مق نیهم که ا یکاش یعل زاریم به کومک ریمهان رش

که  نیو مهراه او در کارپردازخانه حضور داشته اند. بعد از ا ،بودند مریی / پریی

گفتند؟ در خانه  نیدر کاظم مریی؟ دی، سفرستادم دایغالم آهنا را گرفتم و مق نیا

که قبله  یاو را در سفر یگریباب به هتمتاست که  یکه آن شخص یحسن قم دیس

 منفی )نفی بلد(بودند از  قم او را   ارسالسفر قم و مهدان پ یعامل هنضت فرما

 دیدر خانه او نبود. خود س مریی! دیفرستادم. س تیاست. آدم و مجع یخمف ،فرمودند

رنگ و  ،بود دهیترس یکه او را حارض کردم به طور یرا گرفتند آوردند. از وقت حسن

کجاست ... ... از  مریی دیماند. از او مؤاخذه کردم. س یحالت او مثل مرده م

در منزل من بود. من از ترس قادر  شبیشود که د یمالقات؟ نم مریی دیرشارت  س

 است؟ یاگر اذن بده بیایدهم رود امشب  ی. احتامل ممیبا او حرف بگو ستمین

 کنم.  یامشب اگر آمد خرب م

 نیبه کاظم گریاو را خواهم گرفت، د ،که مستحرض شد نیبعد از ا مریی دیس

که  هیعقوبیدر منزل  که وارد بغداد شدند گفتند یرانیفرار کرده. به زوار ا امده،ین

رفت. نوشتم  یم رانیبه طرف ا مریی؟ دیکه س میدیبغداد است و بد یهفت فرسخ

. به نواب شاهزاده عامد الدوله ندریگاو را ب هریباط و غی و قرا نیانقنایب های خبه 
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نمود  ادیز هیاظهار جزع و گر]سید حسن قمی[ هم مراتب را نوشتم، اما بعد من؟ 

روم از جناب  یکردند. م ونریمرا هتمت زده اند. از قم ب ن هم بابی نیستم؟که م

 طور عجز و انکار نمود.  نیآورم. صورت ظاهر ا یمنامه  قیتصد یمرتض خیش

 سمتکه  گریکه موجب توحش اشخاص د نیطرف هم به مالحظه ا نیا از

نفر گرفتن او  کیبودن در  باطن از  یشود، در صورت باب یبه آهنا داده م یگریباب

جناب  ریشود، او را اذن دادم به منزلش رفت. لکن از قرار تقر یمرتتب م هیثمر کل

است. لکن بعد از ورود  ینعلیحس زاریم فه،یآن طا سیراس رئ ،نیعبداحلس خیش

هم  ینعلیحس زاریهستند. م یکه منشا رشارت بودند فرار کردند و خمف یاغلب یفدو

فرستاده بود که مرا  یبرادرش و پرسش را نزد فدو روزیشود. پر ینم دهید وهناریدر ب

 .میایرسم خدمت شام ب یمتهم کرده اند. م

 زاریاگر م ندیگو یام؛ لکن کل مالها م دهیند یزیدر آهنا چ یاالن، فدو یال 

 یدربند یجا باشد، منشأ فساد  عرضه خواهد شد. آخوند؟ مالآقا نیدر ا ینعلیحس

 یمهد زاریو مقرب اخلاقان م نیعبداحلس خیجناب ش روزیرا که زخم زده اند، د

آمده  نیگفتند از کربال به کاظم در کارپردازخانه مبارکه مهامن بودند، شخدمتیپ

 او بروم. دنیبه د نیدارم که به کاظم الیاست. فردا خ
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