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عناصر دیدگاه های تاریخی و قدرت استنتاج شیخ آ قابزرگ تهرانی
امجد رسول محمد العوادی  /ترجمه عبدالحسین طالعی
چکیــده :نوشــتار حاضــر ترجمــه بخشــی از کتــاب «آقابــزرگ الطهرانــی مورخــا» نوشــته امجــد
رســول محمــد العــوادی اســت کــه توســط انتشــارات مرکــز الهــدی در نجــف بــه ســال 2009
منتشــر شــده اســت .نویســنده در ایــن کتــاب کــه متــن رســاله دانشــگاهی اوســت ،شــرح حــال
تحلیلــی از محقــق تهرانــی در بســتر تحــوالت اجتماعــی و فرهنگــی ایــران و عــراق در طــول
ســال هــای حیــات ایشــان بــه دســت داده اســت .هــدف اصلــی وی ،بازنمایــی چهــره تاریــخ
نگارانــه محقــق تهرانــی اســت کــه عمدتــا بــر مبنــای تحلیــل محتــوای کتــاب طبقــات اعــام
الشــیعه در پــی آن بــوده اســت .بخشــی از کتــاب کــه ترجمــه آن پیــش رو قــرار دارد ،در
دو بخــش ســامان یافتــه اســت :عناصــر دیــدگاه هــای تاریخــی تهرانــی و قــدرت تهرانــی بــر
اســتنتاج.
کلیــدواژه هــا :آقابــزرگ تهرانــی ،امجــد العــوادی ،ترجمــه کتــاب ،تراجــم نــگاری ،کتــاب
آقابــزرگ الطهرانــی مورخــا ،شــرح حــال تحلیلــی ،محقــق تهرانــی ،دیــدگاه هــای تاریخــی،
چهــره تاریــخ نگارانــه ،قــدرت اســتنتاج.

ّ
التارخيية وقدرة االستنتاج لدى الشيخ أغا بزرك الطهراين
عناصر الرؤى
حممد ّ
أجمد رسول ّ
العوادي  /ترمجة :عبد احلسني طالعي

ّ ً
مؤرخا،
لقسم من كتاب أغا بزرك الطهراين
اخلالصة :املقال احلايل هو ترمجة ٍ
مــن تأليــف أجمــد رســول ّ
حممد ّ
العــوادي والــذي صدر عــن انتشــارات مركز
اهلدى يف مدينة النجف األشرف سنة  2009م.
ُ
ّ
ً
ّ
املؤلــف يف كتابــه هــذا ـ والذي هو ّ
ّ
اجلامعيــة ـ حتليال
نــص أطروحته
يقــدم
ّ
ّ
ّ
ّ
لســيرة املحقــق الطهراين يف غضــون التطــورات االجتماعيــة والثقافية اليت
ّمرت بإيران والعراق خالل فترة سنوات حياة هذا العامل اجلليل.

ّ
ّ
للمؤلف هو إعادة ترسمي مالمح الصورة التار ّ
خيية للمحقق
واهلدف األساس
ّ
أساسية عىل استقراء وحتليل حمتو يات
الطهراين من خالل االعتماد بصورة
كتابه طبقات أعالم الشيعة.

والقســم الــذي ّمتــت ترمجته مــن هذا الكتــاب يف هذا املقــال يندرج ضمن
قسمني ،مها :عناصر اآلراء التار ّ
خيية للطهراين ،وقدرته عىل االستنتاج.

ّ
األساســية :أغــا بــزرك الطهــراين ،أجمــد ّ
العــوادي ،ترمجــة الكتاب،
املفــردات
ً
ّ
تدو ين السيرة ،كتاب أغا بزرك الطهراين ّ
ّ
التحليلية ،املحقق
مؤرخا ،السيرة
الطهراين ،اآلراء التار ّ
خيية ،الوجه التأر خيي ،قدرة االستنتاج.
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عناصر دیدگاه های تاریخی و قدرت
استنتاج شیخ آ قابزرگ تهرانی
سخن مترجم

امجد رسول محمد العوادی
ترجمه عبدالحسین طالعی

ّ ً
مؤرخا» نوشــتۀ امجد رســول محمد العوادی ،متن رســالۀ دانشــگاهی نویســنده
 .1کتــاب «آقابــزرگ الطهرانی
اســت که در دانشــگاه کوفه گذرانده و مرکز الهدی در نجف اشــرف به سال  2009در  280صفحه منتشر کرده
اســت .نســخهای از این کتاب را دکتر حسن عیسی حکیم در یکی از سفرهای نجف در خانهاش به من داد
و از خواندنش لذت بردم ،به چند دلیل:
یکــی از آن روی کــه مــن تا کنون نشــنیده یــا ندیدهام دربارۀ شــیخ آقابــزرگ تهرانــی در زادگاهش ،ایران رســالۀ
دانشگاهی نوشته شده باشد.
دوم بــدان دلیــل که نویســنده برای نوشــتن ایــن پایاننامه بــهجز بهرهگیــری از منابع مختلف فارســی و عربی
(کتــاب ،پایاننامــه ،مقــاالت مجــات ،ســایتهای اینترنتی) بــا چند تن از اســاتید دربارۀ محقــق تهرانی به
گفتوشــنود نشســته کــه نامهــای آنهــا را ضمــن منابــع خــود آورده اســت ،از جملــه فرزنــدان محقــق تهرانی،
سیدمحمدصادق و سیدمحمدمهدی خرسان ،کاظم فتالوی و حسن عیسی حکیم و . ...
ســوم اینکه شــرححال تحلیلی از محقق تهرانی در بســتر تحوالت اجتماعی و فرهنگی ایران و عراق در طول
سالهای حیات ایشان به دست داده است.
ً
هدف اصلی نویسنده ،بازنمایی چهرۀ تاریخنگارانۀ محقق تهرانی است که عمدتا بر مبنای تحلیل محتوای
کتاب طبقات اعالم الشیعة در پی آن بوده است.
 .2باری ،چند سال پیش سه بخش از کتاب را در قالب سه مقالۀ مستقل به فارسی ترجمه کردم.
یک مقاله با عنوان «روششناسی طبقات اعالم الشیعه شیخ آقابزرگ تهرانی» در مجلۀ کتاب شیعه ،شمارۀ
( 4سال  )1390ص  202تا  211چاپ شد.
مقالۀ دیگر را به یک مجله برای چاپ ســپردم ،بدون اینکه نســخهای برای خودم داشــته باشــم .بعد از چند
سال بیخبری از آن نوشتار خبر رسید که اصل مطلب گم شده است!
بــرای مقالــۀ ســوم فکــر ّ
خاصی نکــرده بودم و نزد خــودم بود تا ایــن روزها که تصمیــم گرفتم برای نخســتین بار
منتشر شود.
 .3بدین روی این بخش از کتاب خدمت دوستان عرضه میشود ،با این امید:
امیــدوارم روزی را شــاهد باشــیم که میــراث فرهنگی عظیمی که محقق تهرانی در عمــری پربار  -بیش از نود
ســال  -برای آیندگان بر جای نهاد و در طبق اخالص گذاشــت ،به تعبیر امروز« ،دیده شــود» و دانشــگاهیان و
حوزویان ما ،نه نگاهی که نیمنگاهی بر آن بیفکنند ،آنگاه شاهد باشیم که به جای این همه کارهای مکرر،
پژوهشهای اصیل بر مبنای آثار پربار محقق تهرانی شکل گرفته است.
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ینارهت گرزباقآ خیش جاتنتسا تردق و یخیرات یاه هاگدید رصانع

آیا روزی را خواهیم دید که کارهایی سبک و سخیف  -که در گذشته

بیفزایــم کــه در طول این مــدت ،مقاالت و کتابهایــی در تعلیق یا

«چســب و قیچــی» نــام داشــت و به مــدد گســترش تکنولــوژی امروزه

اســتدراک ذریعه و طبقات نوشــته یا منتشــر شــده که برشمردن آنها

«کپی پیست» نام گرفته است  -در فضاهای علمی ما کمتر شود؟

خارج از حوصلۀ این نوشتار است .برای تکمیل این پژوهش باید به

 .4در این فرصت اشاره میکنم به دو نظر دربارۀ محقق تهرانی که در
ســالهای گذشته ابراز شد .چند ســال پیش (سال 1429ق) استاد
رضــا مختاری برگزاری مجالس صدمین ســال آغاز نگارش الذریعه
ّ
(1329ق) را مدنظر قرار داده بود .در این راستا ،سه نشست مفید در
انجمن مفاخر تهران ،کتابخانۀ ملی و بیت آیتاهلل گلپایگانی در قم
برگزار شد که خروجی هر یک ،کتابی مفید و پرنکته بود .به گونهای
ّ
که تالش شد همپوشانی در این سه کتاب به حداقل برسد.
ّ
 .5در مراحــل مقدماتــی آن برنامه ،روزی همــراه با جناب مختاری و
چنــد تــن دیگر به حضور دکتر محمدرضا شــفیعی کدکنی رســیدیم
کــه مطالبــی جالــب دربــارۀ آقابــزرگ تهرانــی گفتنــد ،از جملــه ایــن

آن منابع نیز رجوع شود.
ّ
 .7بــه نکت ـهای بســیار مهم در پایــان ایــن قلمانداز تذکــر میدهم که
امجــد عــوادی در تمــام کتابــش بــدان ّ
توجه نکــرده؛ ز یــرا در آن زمان
چنــدان مطــرح نبوده اســت .ایــن بنده نیــز در گذشــته و حتی زمان
ً
ـاال بدان ّ
توجه داشــتم ،در حالــی که اکنون
ترجمــۀ این ســطور ،اجمـ
ً
ـا میدانــم کــه برخــی از ّ
فهــای ویراســتاران کتابهای
تصر 
تفصیـ
شیخ آقابزرگ ،بهویژه در کتابهای ذریعه و طبقات (آنچه در تهران
و بدون دخالت مســتقیم محقق تهرانی انجام شــده) ،سبب سلب
اعتماد از چاپهای موجود آنها شــده اســت ،درحالیکه عوادی به
همین چاپها استناد میکند.

ســخن (نقل به مضمون) که« :اگر من قدرت و امکانات میداشــتم،

ّ
التصرفات
مقالــۀ «إنقاذ کتاب الذریعة ممــا أدرج فیه من األخطاء و

سردیس شیخ آقابزرگ تهرانی را در مدخل تمام دانشگاهها و حوزهها

الشنیعة» و یادداشتهای تحقیقی دکتر محمدکاظم رحمتی این

و مراکــز پژوهشــی نصب میکردم تا همگان بدانند تحقیق چیســت

نکتــه را بهخوبی نشــان میدهد ،چنانکه تصحیــح مجدد او از این

و محقق کیست».

بخش در ســال 1396ش منتشــر شــد و میتوان از طریق مقایســۀ آن
ّ
بــا چاپ پیشــین مدعای پیشگفته را ســنجید .ایــن را نیز میدانیم
کــه دس ـتکم برخی از ایــن ّ
تصرفــات در زمینۀ مســائل تاریخی بوده

در همــان ایــام ،بــه کمــک دکتــر فخــر روحانــی مکاتباتــی بــا برخی از
شــخصیتهای علمی غیرایرانی دربارۀ آقابزرگ برقرار شد؛ از جمله
ِو ر ِنر ِانده خاورشــناس مشــهور آلمانی که در پاســخی کوتاه قریب به

1

2

است.

ایــن مضمون نوشــت« :من کوچکتر از آنم کــه دربارۀ آقابزرگ تهرانی

پس تمام کتاب عوادی باید یک بار دیگر از این زاویه بازنگری شود.

ســخن بگویم ،ولی همین مقدار میگویم که هیچ پژوهشــی در باب

ایــن مقالــه از ایــن ضــرورت مســتثنا نیســت .الزمــۀ این کار بررســی

شــرق (نهفقــط شــیعه یا اســام) نیســت کــه از دســتاوردهای شــیخ

تک اســتنادات عوادی با نســخۀ خطی اصل طبقات اســت که
تک ِ

آقابزرگ بینیاز باشد».

خوشبختانه موجود و در اختیار پژوهشگران است.

اینگونه ســخنان از کسانی است که تعارفهای مرسوم در بیانشان

مترجــم در زمــان نشــر ایــن گفتــار (اواخــر ســال  1397شمســی) این
ً
ضــرورت را بهخو بــی احســاس میکنــد ،ولی فعــا امــکان و فرصت

ندارنــد و کار علمــی را بــا اغــراق درنیامیختهانــد .بنابرایــن میتوانــد
ّ
ســؤالی جــدی برانگیــزد که مراکز علمی و پژوهشــی ما بــا این میراث

ایــن کار را در محــدودۀ ترجمۀ خود ندارد .این مطلب در مورد مقالۀ

عظیم چگونه برخورد کردهاند؟

یادشــدۀ پیــش کــه در مجلــۀ کتــاب شــیعه چــاپ شــده نیــز صدق

 .6در زمانــی کــه ایــن تحقیق ســامان گرفته بود ،تنهــا بخشهایی از
طبقات قرن  13و  14چاپ شــده بود و بررســیهای عوادی مبتنی بر
همان قســمتهای چاپ شــده اســت ،اما اکنون دورۀ کامل مربوط
ً
بــه ایــن دو قــرن (هــر کــدام در چند جزء) منتشــر شــده اســت .طبعا

میکند که با این توضیح ،استدراک میشود.
ّ
البتــه به نظر میرســد که این تغییرات ،اصــل مدعای مؤلف (امجد
عــوادی) یعنی ژرفنگری و دقت نظرهای محقق تهرانی در نگارش
طبقــات را تغییــر ندهــد ،ولی بههرحال نتیجۀ قطعی در گرو بررســی

رجــوع بــه این دو دورۀ کامل ،برخی از نتایــج پژوهش عوادی را تغییر
میدهــد .گرچــه بــه نظر میرســد ســاختار اصلی تحقیــق او چندان
تغییر نکند.

18

174

 .1اســتاد ســیدمحمدرضا جاللــی ،تراثنا ،ســال  ،24محــرم  -جمادی الثانیــة  ،1429ص 96
 .119 .2از جملــه مقالــۀ :مالحظاتی در باب احیاء الداثر [طبقات ،قرن دهم] و لزوم تصحیح مجدد
آن ،در :میراث شهاب ،شمارۀ  ،78زمستان 1393ش ،ص .276 - 241
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دقیق نسخۀ اصل طبقات است.

فرق ـهای و عیــش و نــوش بودند .بدیــن روی قدرت

ّ
مقدمــه بــه درازا کشــید .عــذر میخواهــم .ضمــن اینکــه هنــوز

مقاومت بیش از برنامۀ ابن علقمی را نداشــتند ،در
ّ
برابر مهاجمانی که از تمدن برخوردار بودند و شمار

«حرفی است از هزاران کاندر عبارت آمد».

زیادی داشتند .این گونه رویدادها در تاریخ فراوان
پیشآمــده ،ماننــد ُرم در مقابــل بربرهــای شــمال.

نا گفتههایــی در ایــن بــاب باقــی مانــده اســت و اینهمه کــه گفتم،

تبعیــض طبقاتی بغــداد در اواخــر دورۀ بنی ّ
عباس

اینک ترجمۀ گفتار امجد عوادی را میخوانیم.

مــردم را در برابــر حکومت خلفا قرار داده بود  ...آنها

***

خود بزرگانشــان را مالمــت میکردند ،نــه اینکه اگر

کتابهــای تراجمنــگاری نوعــی نــگارش تاریخی به شــمار میآید.

زیرکی ابن
یشــان بکوشد .اگر
ابن علقمی در نابود 
ِ

در خــال شــرححال یــک شــخصیت که ســال تولد ،مراحل رشــد و

علقمی نمیبود ،سرنوشت بغداد شبیه سرنوشت

آمــوزش و عوامل پیشــرفت او مطرح میشــود ،میتوانیــم ویژگیهای
دورهای را کــه در آن بــوده ،در پیوند با مهمترین رویدادهای آن روزگار
ّ
و ویژگیهای تمدنی آن بازشناسیم.
شــیخ آقابــزرگ تهرانــی از یک ســو به تمــام این نکات نظر داشــته و از
سوی دیگر ابزارهای مختلف برای دستیابی به موضوعهای تاریخی
در اختیار داشته است.
آثــار مکتــوب او بــر ایــن مطلــب گواهــی میدهــد .او فقــط بــه گونــۀ
دستبســته به نقــل اخبار و رویدادها نپرداخته ،بلکه اندیشــمندی

تیســفون میشد که بسیاری از اخبار آن محو شده
و به دست ما نرسیده است.

3

ً
 .2تهرانی از نقد دیدگاههای معاصران نیز غفلت نکرده است ،مثال
در اثبات ّ
تشــیع ابــن ّورام به نقد نظرات دکتــر مصطفی جواد محقق
معاصر عراقی میپردازد.
تهرانــی ابتــدا روایات ّ
خاصه و ّ
عامه در مورد تشـ ّـیع ابــن ّورام را آورده،
سپس در نقد نظرات مصطفی جواد مینویسد:
مــن در طبقــات قــرن ششــم ص  327در هامــش

اســت هوشــمند ،بــا دیــدگاه مســتقل در مســائل و نــکات مربــوط به

ترجمۀ ســیدبهاءالدین ورام بــن نصر ،تحقیق دکتر
مصطفی جواد را آوردم به این مضمون که آل ّورام،
ّ
امــرای حلــه و از کردهــای جاوانی بودنــد که پس از
هجــرت بــه مناطق عربنشــین ،بــه ّ
علوییــن یا به

دانشــورانی کــه شــرححال آنها را آورده اســت .وی همچنیــن در نقد
دیدگاههای پیشینیان به شیوۀ علمی اعتماد به نفس کافی دارد.
این گفتار در دو بخش سامان یافته است:
 .1عناصر دیدگاههای تاریخی تهرانی

مالــک اشــتر منتســب شــدند ،ولــی شــاید اجــداد

 .2قدرت تهرانی بر استنتاج

صاحب ترجمه موالی نوادگان مالک اشــتر بودهاند
کــه به این مطلب شــهرت یافتند ،ســپس نســبت
والء بــه نســبت خونــی تغییــر یافت کــه نمونههایی
ّ
متعدد برای این تغییر در منابع میتوان یافت.

بخش اول :عناصر دیدگاههای تاریخی شیخ آقابزرگ تهرانی
 .1در شــرح حــال ابــن علقمــی ،دیــدگاه او تبرئۀ ابن علقمــی از اتهام
وساطت در سقوط بغداد است.

ولــی نکتۀ شــگفت این اســت که مصطفی جواد ،تشـ ّـیع این شــیخ
ُ
ّورام را انــکار کــرده ،با آنکه خودش یاد کرده که کردهای مســتعرب،

مورخــان ّ
محقــق تهرانــی در اینجــا ،ابتــدا نظــرات ّ
تســنن ،مانند ابن

به عثمان و دیگر خلفا نسبت یافتهاند.

مســئولیت ســقوط بغداد به دســت مغولها را به ابن علقمی نسبت

درحالیکــه انتســاب آل ّورام بــه مالــک اشــتر  -ســردار بزرگ شــیعی
ّ
 -معنــای ویــژه دارد ،عــاوه بــر اینکــه جدشــان ابوالفتح بــن ّورام ،از

عمــاد در شــذرات الذهــب و یافعــی در مــرآة الجنــان را مــیآورد کــه
دادهاند .تهرانی سپس مینویسد:
کالم شافعی و ذهبی و مانند آنها با اسلوب علمی
و پژوهشهــای تاریخی ســازگار نیســت؛ زیــرا اهل
ّ
بغــداد در عیــن قلــت عــدد ،گرفتــار جنگهــای

پیشــوایان فاطمیــان معاصــر خلعــت گرفته و با بساســیری در الغای
خالفت عباســی مشارکت کرده است ،چنانکه در صفحه  8از ابن
اثیر نقل شد.
 .3طبقات ،قرن  ،7ص .152 - 149
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المؤی ّ
همچنیــن او مکاتباتــی بــا هبةاهلل شــیرازی داعــی فاطمی دارد کــه متن آن در کتــاب الســیرة ّ
دیة چاپ
محمد کامل حسین سال  1949آمده است .ابن ابی ّ
طی نیز در طبقات االمامیة  -به نقل لسان المیزان  -از
او یاد کرده است.

4

 .3تهرانی دربارۀ نسبت کتاب «الحوادث الجامعة» به ابن فوطی که مصطفی جواد آن را به احمد بن یوسف
ّ
نسبت داده ،مسئلهای مهم مطرح میکند؛ زیرا تفسیر ملیگرایانه و نژادمحور از تاریخ را نمیپذیرد .بر اساس
بودن اوســت،
تحلیــل مصطفیجواد،
ناخوشــنودی ابن یوســف نســبت به حکومت عباســی بــه دلیل ایرانی ِ
ِ
ّ
ـمنی ابن یوســف با
درحالیکــه بنیعبــاس مظهــر خالفــت عربی اســامی بودند ،اما به نظر شــیخ تهرانی دشـ ِ
بنیعباس به دلیل خطاهای سیاســی آنها در عرصۀ امور اجتماعی ،فرهنگی و عقیدتی اســت که شــیعه را
که احمد بن یوسف منسوب به آنهاست ،در معرض آزارهای حکومت عباسی قرار دهد.
ایــن در حالی اســت که ســلطۀ مغول ،دســتکم موضعــی جدیــد در آن روزگار پدید آورد و ایــن موضع جدید
احمد بن یوسف را به نرمش با مغوالن در برابر سلطۀ بنیعباس واداشت.

5

 .4به نظر شیخ ،تاریخ شیعه در برخی از مراحل خود ،شامل تأ کید بر ّ
جزئیات و فراموشی کلیات بوده است.
ّ
ّ
ّ
منجر به شــهادتش شد برمیشمارد
موقعیت محیطی را که
وی ضمن شــرححال محمد بن مکی شــهید ّاول
تا آنجا که میگوید:
ُ
ُ
ّ
ّ
گفتهانــد :اتهــام او اتحــاد بــا نصیریه (فرق ـهای انحرافی از غــات) بوده و حرکت کــردی را در
ّ
بیروت رهبری میکرده تا زمینه برای قیام مســلحانۀ شــیعی آماده شــود .این ســخن را صالح
بــن یحیــی در تاریــخ بیــروت گفته اســت .بــه گمان مــن ،او در این ســخن خطا کــرده ،بلکه
ناکامــی شــهید در برنامههایــش به این دلیل بــود که او در دو جبهــه میجنگید؛ یعنی عالوه
ُ
بر نقد اهل تســنن با برخی از شــیعیان کرد تندرو ،مانند شــیخ محمد مالوشی درافتاد .البته
ً
ناکامی بســیاری از تالشهای شــیعی در تاریخ بوده اســت .مثال در
تفرقه و اختالف ســبب
ِ
مــورد تعداد امامــان ،مقدار واجب از ّ
تقیه و تأویل ،معنی عصمــت ،معنی روحانیت معاد و
ّ
6
 ...با وجود ّاتفاقی که بر کلیت این نکات دارند . ...
 .5شــیخ پیوند ســببی میان شــاه طهماســب با صاحب ترجمه (حســن شدقمی) را نشــانهای بر ّ
توجه آنها به
ّ
ّ
تقرب برخی از شاهان به عا ِلمان شیعی در حد پیوند سببی میداند.
عبارت تهرانی چنین است:
حســن شــدقمی به خراســان ّ
مشرف شــد و شــاه طهماســب با او مالقات کرد .وقتی به دکن
نزدیک شــد ،شــاه با ســپاهیان از او استقبال کرد ،او را بزرگ داشت و خواهر خود فتح شاه را
به تزویج او درآورد . ...

7

 .6شــیخ ضمن شــرححال صاحبان ترجمه ،از رصد حوادث مهم سیاســی و ّ
ّ
منجر
تحوالت بارز تاریخی که
به سقوط بعضی خاندانها و حکومت خاندانهای دیگر شده غفلت نمیکند.
وی ضمــن شــرححال احمــد کارکیــا گیالنی اشــاره میکند که از پادشــاهان کارکیا بــوده ،از خاندانی که بین
 .4همان ،ص .198 - 197
 .5طبقات ،قرن  ،8ص 13؛ نیز بنگرید :قرن  ،7ص .151
 .6طبقات ،قرن  ،8ص 207؛ نیز بنگرید :قرن  ،7ص .192 - 191
 .7همان ،قرن  ،10ص .53 - 52
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ســالهای  760تا 999ق 1358 /تا 1590م بر دیار گیالن حکومت داشــتند .وی ســاطین این سلســله را نام
میبرد و در مورد احمد کارکیا مینویسد:
احمد نخســتین فرد این خاندان اســت که به مذهب اثناعشری مستبصر شد .از سال 944
تا 975ق بر آن دیار حکم راند .در این ســال شــاه طهماســب صفوی ( )984 - 930او را به
اســارت گرفت و ده ســال در این اســارت به سر برد تا وقتی که شاه اسماعیل دوم که مذهب
ّ
ســنی داشــت آمــد و او را بــه حکومتش بازگرداند .ســپس نســبت ســببی با شــاه عباس دوم
( )1038 - 966برقــرار کــرد ،چنانکــه در ر یــاض العلماء ،ج  ،2ص  67آمده اســت .وی در
حکومــت باقی ماند تا وقتی که با شــاه عباس جنگیــد و حکومتت این خاندان بر گیالن در
ّ
االسالمیة چاپ 1969م ص
سال  999برافتاد .احمد سعید سلیمان در کتاب تاریخ الدول
 308 - 307به این مطلب اشاره کرده است.

8

 .7شــیخ ،پیوند روشــن دقیق میان تأثیرهای اردوگاه سیاســی با طبیعت تحوالت فکری  -عقیدتی آن روزگار
را در نظر میگیرد.
در ترجمۀ مال محمدمحسن فیض کاشانی شرححال او را از کتاب نجوم السماء آورده ،بهویژه بازگشت او از
9
ّ
تصوف را و سپس در هامش به برخوردهای تند با صوفیه در آن زمان اشاره میکند.
 .8شیخ ثبت حوادث مهم تاریخی و تحوالت اجتماعی را در نظر دارد .به ترجمۀ ابراهیم انصاری ،بحرینی
و رازی رجوع شود.

10

 .9شــیخ ،بــه تأثیــر عوامل شــخصی و جوانب عقیدتی بر تکوین شــخصیت صاحب ترجمــه توجه میدهد،
مانند تحلیل سرپرســتی ریاســت دیوان انشــاء توســط صالح تمیمی و عزل او پس از مرگ داوود پاشا 11یا قتل
عبدالغنی بادکوبی توسط کمونیستهای روس به دلیل اختالف عقیده.

12

ً
 .10بازیابــی عوامــل پنهــان در هجــرت بعضــی از صاحبان ترجمــه ،مثال هجرت شــیخ عبدالحســین تهرانی
(شــیخ العراقیــن) از تهــران بــه عراق کــه در نتیجۀ فشــارهای ناصرالدین شــاه قاجــار روی داد .در این رخداد
شــیخ الغراقین با اســتفاده از ثلث اموال میرزا تقیخان امیرکبیر توانســت به بازســازی حرم مطهر عســکریین
13
(علیهما السالم) در ّ
سامرا بهطور گسترده کمک کند.
 .11مواضــع شــخصی صاحــب ترجمــه کــه ابعــاد تاریخــی داشــت ،در تحلیلهــای تاریخــی محقــق تهرانــی
جایگاهی ویژه دارد .در ترجمۀ شیخ حسن بن جعفر کاشف الغطاء نقش او در دورکردن خطر هجوم گسترده
بر شــهر نجف توســط محمد نجیب پاشــا والی وقت بغداد را توضیح میدهد .بر اســاس این توضیح ،پس از
حملۀ والی بغداد به کربال که به قتل دوازده هزار تن در غدیر ســال 1258ق منجر شــد ،شــیخ حســن با تدبیر
ّ
14
خاص خود ،او را از هجوم به نجف بازداشت و سه روز در نجف میزبان او بود تا به بغداد بازگشت.
 .12استنتاج نکات تاریخی از لقبهای صاحبان ترجمه و وجه تسمیۀ آنها ،مانند نسبتدادن شیخ حیدر
 .8همان ،قرن  ،11ص .33 - 32
 .9همان ،قرن  ،11ص .492 - 491
 .10همان ،قرن  ،12ص  2و  100و .258
 .11قرن  ،13ص .654 - 652
 .12ريالرن  ،14قسمت  ،3ص .1150 - 1149
 .13قرن  ،14قسمت  2ص .714 - 713
 .14قرن  ،14قسمت  ،1ص .318
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طهمازی به شهر طهمازیه ،شهری که پس از زیارت شاه طهماسب

 .4در ترجمۀ محمد بن الحســن ابویعلی طالبی اشــاره میکند که او

از نجــف که رنج مــردم را از کمآبی دید و چنین نامی گرفت .در این

در ســال  463درگذشته است .بنابراین تاریخ مذکور در نسخههای

رویــداد شــاه طهماســب امــر کــرد که نهــری از فــرات حفر کننــد و به

رجال نجاشــی کار کاتب اســت ،نه نجاشــی .این نکته را بر اســاس

نجف برسانند .وقتی این نهر به قریۀ نمرود رسید ،شش فرسخ طول

مقایسۀ عمر صاحب ترجمه با عمر نجاشی یافته است.

در ده ذراع عــرض داشــت ،امــا بــه دلیــل بلندی زمین نجــف به این
شــهر نرســید .از اینجا بود که این نهر ،نهر طهماسیه نام گرفت که در

تهرانی مینویسد:
ظاهر این است که تاریخی که برای وفات ابویعلی

اثر کثرت استعمال به نهر طهمازیه شهرت یافت.

15

گفتهانــد ،بــه نســخههای رجــال نجاشــی الحــاق

ّ
 .13ضمن اشاره به تاریخ محلی بعضی از شهرهای عراق ،برخی از

شــده اســت؛ زیرا نجاشی در ســال  450درگذشته

ویژگیهای مذهبی  -عقیدتی را بازمیکاود.

اســت .پــس شــخصی دیگر تار یــخ وفــات ابویعلی
را در هامش نســخه رجال نجاشــی نوشته و بعدها

در ترجمــۀ ســیدصالح دامــاد ،بــه ســه روایــت از زندگی او بــه نقل از

ناســخ بــه متــن افــزوده ،به ایــن تصور که جــزء متن

روضــات الجنات خوانســاری ،العبقــات العنبریه کاشــف الغطاء و

است.

شهداء الفضیلة امینی میپردازد.

16

همچنین در ترجمۀ عزیز نجفی به شــعری از او اشــاره میکند که در

تهرانی در تأ کید استدالل خود گوید:
ا گــر نجاشــی در ســال  460زنــده بود ،تار یــخ وفات
ً
شــیخ طوســی را ذکــر میکــرد کــه قطعــا اولــی بــود،

پاســخ به شعر محمود آلوسی (متوفی 1270ق) سروده است .آلوسی
نجیــب پاشــا را در هجــوم به کربال در ســال  1258میســتاید که این

درحالیکه از آن یاد نکرده است.

21

شــهر را از لــوث وجــود روافض! پا ک کرده اســت و عزیز نجفی به این

 .5تهرانی اهمیت اجتماعی صاحب ترجمه را بر اســاس کالم سید

اشعار پاسخ منظوم میدهد.

17

فخار بن معد موسوی در کتاب «الحجة علی الذاهب إلی إینان أبی

بخش دوم :قدرت استنتاج
در شــرححالهایی کــه شــیخ آقابــزرگ تهرانــی نوشــته دقتهــا و
نکتههــای دقیــق مییابیــم که قدرت تحلیل و اســتنتاج او را نشــان

طالب» نتیجه میگیرد که دربارۀ صاحب ترجمه گوید:
ً
ً
کان رجال صالحا.

22

میدهد .برای نمونه به چند مورد شاره میشود.

ّ
جایگاه واالی علمی شــیخ شــهاب شــمخانی را نیز بر اساس تملک

 .1تصریح به اینکه نســبت اجازۀ منســوب به محقق کرکی صحیح
نیســت .بر اساس ّ
تتبع شــیوخ اجازۀ کرکی که نام صاحب ترجمه را

برخی از کتابهای فقهی که در اختیار داشته ،نتیجه میگیرد.

در میان آنها نیافته است.

18

 .2در ترجمــۀ شــرفالدین جبعــی ،از خالل یک اثــر او درمییابد که
ً
وی آشــنا به احوال ادبا و شــعرا بوده و قطعا از جبل عامل بوده ،نه از
سادات بنیزهره که اهل حلب بودهاند.

19

 .3احمد بن اســماعیل شــا گرد محمد بن شــجاع انصــاری بوده ،بر
مبنای نسخهای از کتابی که به ّ
20
خط محمد بن شجاع یافته است.

23

 .6در ترجمــۀ اســکندر بــن عیســی جزائــری مینویســد کــه غیــر از
ّ
اســکندر فلحــی اســت؛ ز یــرا بیشــتر اشــتغال فالحی به طلســمات
بوده ،درحالیکه جزائری کتابهای علمی متعددی نوشــته است،
ّ
ّ
ّ
گرچــه محــل اقامــت هر دو بــه هم نزدیک بــوده :فلحــی در فلحیه و
جزائری در جزائر.

24

 .7تهرانــی در ترجمــۀ احمــد بــن ّ
مهنــا معروف بــه ابن عنبــه (متوفی
 828ق1424 /م) بــه شــیوهای زیبــا ـ بر مبنای تاریخ وفات اســتاد و
پدر همسرش– به تاریخ والدت او دست مییابد .مینویسد:

 .15قرن  ،14قسمت  ،1ص .446
 .16قرن  ،14قسمت  ،2ص .882
 .17قرن  ،13قسمت  ،2ص .816
 .18قرن  ،10ص .60
 .19قرن  ،10ص .104
 .20قرن  ،9ص .3
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صاحب ترجمه شــاگرد تاجالدین محمد بن قاسم
 .21قرن  ،5ص .159
 .22قرن  ،6ص .117
 .23قرن  ،13قسمت  ،2ص .627
 .24قرن  ،13قسمت  ،1ص .130
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بــن معیــه متوفی  776در دوازدهســالگی و داماد او

ضمــن ترجمــۀ علی بن فضلاهلل بن ســاالر مهنــدس صاحب کتاب

بوده ،چنانکه در کتاب العمدة میآورد .پس باید

تبییــن مصــادر اقلیدس عقیــده دارد که این فــرد ،کتابهایش را در
ّ
ّرد خواجه نصیر طوســی نوشــته و از مقدمۀ کتاب نتیجه میگیرد که

در نتیجــه ایــن ســال ،بایــد بعــد از بلــوغ او باشــد.

وی غیــر از حکیم حســین بــن احمد اســت که معاصــر خواجه بوده

پس تولد او حدود ســال  748میشــود که در زمان

است.

آغاز دانشآموزی او نزد اســتاد ،ســال  764باشــد.

وفات ،حدود هشتاد سال داشته است.

25

 .8عمــر احمــد بــن ّ
مهنــا را بهتقریــب ّ
معیــن میکند .ضمــن ترجمۀ
جمالالدیــن احمــد بــن ّ
نجار به دورۀ مشــخصی میرســد که تاریخ

وفات او در آن دوره اســت .صاحب ترجمه کتاب القواعد و الفوائد
شــهید اول را استنســاخ کــرده و در ســال 823ق1420/م بــر یکــی از

31

 .11برای رعایت بیشــتر میبینیم که تهرانی نامهای به شــاگرد محقق
خود ســید محمدصادق بحرالعلوم نوشته و ضبط صحیح نام عبد
بن جعفر را از او میخواهد که عبداد است یا عیداد.

32

 .12نمونهای دیگر از این گونه دقت را در مورد زیر میبینیم.

مشــایخ خود خوانده اســت .جســتوجوی شــیخ او را به نســخهای

در ترجمــۀ عبدالعزیز بن مبــارک ،از یاقوت حموی نقل میکند که او

دیگر از آن کتاب میرســاند که از نســخۀ صاحب ترجمه استنساخ

نسبت به مذهب احمد بن حنبل تعصب داشته است 33.آنگاه در

شــده و ناســخ کــه در ســال 835ق1431/م آن را نوشــته دربــارۀ
صاحــب ترجمــه دعــا میکنــدّ :
«تغمــده اهلل برحمته» .پــس وفات او

نقد کالم یاقوت میگوید:

باید بین سالهای  823تا  835باشد.

26

 .9بر اساس روایت کتاب تاریخ قم ،مؤلف آن ،حسن بن محمد بن
حسن قمی اشاره میکند که اسماعیل (صاحب) بن ّ
عباد در سال
 335بــه قــم رفته و خــراج آنجــا را در دورۀ وزارت خود گرفته اســت.
پس وفات او در ســال  335اســت ،نه  330و عدد پنج از قلم ناسخ
افتاده است.

27

ً
اوال او کتابــی دارد بــه نــام معالم العترة النبویة و معــارف اهل البیت
ّ
الفاطمیة.
ً
ثانیا علی بن عیســی اربلی در کشــف الغمة به اجازۀ روایتی از طریق
تاجالدین علی بن ساعی از صاحب ترجمه روایت میکند.
بر این مبنا کالم یاقوت را نمیپذیرد.

34

 .13در ترجمۀ حسین عسکری کالم صاحب ریاض العلماء دربارۀ

ً
 .10تهرانی غالبا ضمن شرححال دانشوران در طبقات ،آثار مکتوب

او را آورده که او را صاحب زبدة الدعوات میداند 35.ســپس در نقد

آنها را یاد میکند و به کتاب دیگرش الذریعه نیز ارجاع میدهد .نیز
ّ
دربــارۀ نســخهها و محل یافتهشــدن آنها توضیــح میدهد ،چنانکه

آن مینویسد که نسخهای از کتاب را نزد سید آقا شوشتری در نجف
دیده که مؤلف آن محمد بن یوسف بحرانی عسکری است.

36

در شــرححال ابراهیم قفطان نجفی 28،شیخ محمدرضا کاظمی 29و
شیخ حسین بن هبةاهلل 30میبینیم.
امــا نکتــۀ مهمتــر ،اســتدالل در ّ
صحــت نســبت آن کتابهــا بــه
صاحبان آنهاست.
در ترجمــۀ حســین بن محمد حلوانی ،شــیخ آقابزرگ بــه این نتیجه
میرســد که او غیر از حســین بن محمد بن حســن اســت ،بر مبنای
کتابــی کــه در معالــم العلمــاء به نام حســین بن محمد ثبت شــده و
ً
قطعا صاحب ترجمه نیست( .قرن  5ص )66
 .25قرن  ،9ص .11
 .26قرن  ،9ص .12 - 11
 .27قرن  ،4ص .63 - 62
 .28قرن  ،13قسمت  ،1ص .13
 .29قرن  ،13قسمت  ،2ص .552
 .30قرن  ،5ص 69؛ قرن  ،7ص .9

 .31قرن  ،7ص .109 - 108
 .32قرن  6ص .149
 .33معجم البلدان ،ج  ،2ص .165
 .34قرن  ،7ص .91 - 90
 .35ریاض العلماء ،ج 1؛ ص .201
 .36قرن  ،10ص .68
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