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ح حال نگاری و کتابشناسی،  ثار شر چکیده: کتاب المخاله در تمام آ
ث���ار شیخ بهاءالدین عامل���ی معرفی شده اس���ت. نویسنده در مقاله  جزء آ

کتاب المخاله چاپ شده در مصر،  که  حاضر درپی بیان این مسئله است 
تألیف شیخ بهایی نیست. در راستای این هدف، نویسنده ابتدا به معرفی 
چاپ های المخاله می پردازد. سپس با بیان نسخه های خطی آن، نتیجه 
ث���ر شیخ بهایی نیس���ت. در نهایت،  کتاب المخ���الة چاپ مصر، ا می گی���رد، 

المخاله سیدعلی خان مدنی را مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب. کلیدی:  المخاله، شیخ بهاءالدین عاملی، معرفی  گان  واژ

 بررسݡی مخالة
شیخ بهاءالدین عاملݡی

کبر زمانݡی نژاد علݡی ا

نقـد و بـرریس کتـاب

مقّدمه
کتابى به نام المخ���اة نوشته   بى ش���ک شیخ بهای���ى متوف���اى1030ق، 

کتاب ارجاع داده است. است و خود وى نیز چندین بار به این 

یح به فراغت  کشکول، ه���دف از تألیف، و تصر  شی���خ بهایى در مقدمۀ 
کتاب را به تفصیل توضیح می دهد:  از تألیف مخاة و محتواى این 

کتاب���ی المسّم���ى  لّم���ا فرغ���ت م���ن تألی���ف  »... وبع���د، فإّن���ى 
 ش���ى ء أحسنه وأح���اه، وهو 

ّ
ک���ل ة1 ال���ذی ح���وى من  بالمخ���ا

کتب فى عنف���وان الشباب، قد لّفقت���ه ونّسقته وأنفقت  کت���اب 
 األعین من 

ّ
فی���ه م���ا ُرزقت���ه، وضّمنت���ه ما تشته���ى األنف���س وتل���ذ

ثار،  یل، وعیون األخب���ار ومحاسن اآل زواهر التأو جواهر التفسی���ر و
رها،  کلم یهت���دى ببدو بدائع حک���م یستضاء بنوره���ا، وجوامع 
ونفح���ات قدسی���ة تعّط���ر مش���اّم األرواح، وواردات إنسیة ُتحیی 
رمی���م األشب���اح، وأبیات رائقة تش���رب فى الک���ؤوس لساستها، 
وحکای���ات شائق���ة تمزج بالنف���وس لنفاسته���ا، ونفائس عرائس 
کل ال���دّر المنثور، وعقائل مسائل تستح���ّق أن تکتب بالنور  تشا
عل���ى وجنات الح���ور، ومباحثات سدیدة سن���ح للخاطر الفاتر 
حال ف���راغ البال، ومناقش���ات عدیدة سمح به���ا الطبع القاصر 
أیاماالشتغال، مع ترتیب أنیق لم ُاسبق إلیه، وتهذیب رشیق لم 

ُازاحم علیه.2

کشکول را توضیح می دهد:   در ادامه علت تألیف 

»ث���ّم عث���رت بعد ذلک عل���ى نوادر تتح���ّرک لها الطب���اع، وتهّش 
ی بال���دّر المخزون،  له���ا األسم���اع، وطرائف تسّر المح���زون، وتزر
ولطائ���ف أصف���ى من رائ���ق الشراب، وأبه���ى من أی���ام الشباب، 
ل و...، فاستخ���رت اهلل تعالى،  وأشع���ار أعذب م���ن الم���اء ال���زال
یستبین  کتابا ثانیا یح���ذو حذو ذلک الکتاب الفاخر، و ولّفقت 
به ص���دق المثل السائ���ر )کم ت���رک األّول لآلخر(، ولّم���ا لم یّتسع 
یبه... سّمیته  المج���ال لترتیبه، وال وجدُت من األی���ام فرصًة لتبو
بالکشک���ول لیطابق اسمه اسم أخیه، ول���م أذکر شیئا مّما ذکرته 

فیه، وترکت بعض صفحاته على بیاضها... .3

کشکول بهای���ى اوست، و از  کت���اب مخاة شیخ بهای���ى مثل   بنابرای���ن 
ى هم  ی���ن را در ب���ردارد؛ حت���ی در نامگذار ی���ن و تازه تر تم���ام علوم، بهتر
ی���ح می کن���د: کشک���ول را کشکول نامی���دم تإ همنام مخ���اة باشد:  تصر

بی، اسم: تره دان و  ة: عر  1. در لغت نام���ه دهخ���دا، ج13، ص20501، چنین معنا شده است: »مخ���ا
کرده به دهان اسب بندند، ج مخالى«. در فرهنگ معین، ج3،  که دانه پر  علف دان و توبره، توبره 
کرده به دهان اسب بندن���د، علف دان؛ 2. چنته. در  که با دانه پر  ص3947 : »مخ���ات: 1. توب���ره 
ى در  کلمه کشکول نی���ز مى خوانیم: »... و دای���رة المع���ارف فارسى مصاحب، ج2، ص2225 ذیل 
کشکول  که پخته تر شد،  کرده بود، ولى بعدها  ة تألیف  گونه به نام مخا کتابی به همین  جوان���ى 

کرد«. ة آمده، پرهیز  که در مخا رد و در آن از تکرار مطالبى  را فراهم آو
 2. شیخ بهایی؛ کشکول؛ تصحیح معلم، ج1، ص53.

 3. همان، ص 53 - 54.
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»سّمیت���ه بالکشکول لیطابق اسم���ه اسم أخیه«، و مقید بوده هر آنچه در 
کشکول تکرار نشود. مخاة ذکر است، دیگر در 

ک���رده، در مواردى ب���ه سبب تکرار نشدن   شی���خ بهایى به این وعده عمل 
مطال���ب کشکول با مخ���اة، در کشک���ول یکی دو سط���ر عب���ارت را آورده، 
تفصیلش را به مخاة ارجاع داده است: »ومن کام بعض الحکماء، ارقص 

لقرد السوء فی زمانه، ولهذا الکام قّصة مشهورة أوردتها فی المخاة.4

کانت ه���ذه القصائد فی المخ���اة، اقتصرت علی هذا   و نی���ز: »... لّم���ا 
القدر فی الکشکول«.5

کشک���ول شی���خ  ب���ه استن���اد مقدم���ه  و بعض���ًا  بهای���ى  از شی���خ   بع���د 
ى و  کت���اب المخاة ج���زء آث���ار وى در تمام آثار ش���رح حال نگار بهای���ى، 
کتاب شناسی معرفی ش���ده است؛ مثل: سافة العصر، ص 289-302؛ 
یاض العلماء، ج5، ص88-99؛ روضات الجنات، ج7، ص56-84؛  ر
ی���ن، ص16-28؛ خاتمه مستدرک الوسائ���ل، ج2، ص218- لؤل���ؤة البحر
235؛ الکن���ی واأللق���اب، ص100-105؛ أعی���ان الشیع���ة، ج9، ص234-

ثر فی أعیان القرن الحادی عشر؛ ج3، ص426 و... ده ها  249؛ خاصة األ
کدام ب���ه بررسی مخاة  منب���ع دیگر. ب���ا این همه، در مناب���ع متأّخر هیچ 
که نوشته اند، به چاپ رسیدن المخاة  نپرداخته  است و نهایت چیزى 

در مصر است.

 4. همان، ج2 ، ص 734.

 5. همان، ج3 ، ص1271.

یعه )ج2، ص���ص232 و 234( به معرفی   شی���خ آقابزرگ تهران���ی در الذر
تفصیلی المخاة پرداخته است: 

ة للشیخ البهائى محّمد بن الشیخ عّزالدین الحسین  »المخ���ا
کت���اب جلیل نفیس  ب���ن عبد الصمد الحارث���ى المتوّفى 1030، 
 شى ء أحسن���ه، من اللطائف 

ّ
کل ی���ز النسخة، جمع فیه م���ن  عز

ق، وهو غیر هذا  والطرائ���ف واألخبار واألشعار والمواع���ظ واألخا
ة والمطبوع بمصر ف���ى1317 والمنسوب إلى  الموس���وم بالمخا
ة البهائیة  الشی���خ البهائى جزم���ا. فقد رأى نسخ���ة من المخ���ا
ة رآها الشیخ  ی، ونسخة ُاخرى من المخا شیخنا العّامة النور
ی، وسمعت بعض الفضاء الثقات من أحفاد  عبد النبى النور
األمیر عبد الصمد التستری أّنه موجود فى خزائنهم وعن األنظار 
مست���ور. ثّم حّدثن���ى صدیقى السی���د أحمد الشهی���ر بالسید آقا 
التست���ری أّن���ه رآه عندهم ونقل عنه أشی���اء، منها تفصیل دعاء 
عبد اهلل بن استنطال الصحابی، وقال السید آقا إّنه قد وقع هذا 
ک���ان عند السید عبد  الکت���اب عند األمی���ر عبد الصمد بعدما 
اهلل الطبیب اب���ن السید حسین بن العّامة األج���ّل المیر السید 

ی ووصیه. على التستری مراد الشیخ العّامة األنصار

گذشت���ه نسخه ه���اى خطی مخ���اة شی���خ بهایى در   گفتن���ی اس���ت در 
کتابخانه ها نیز موجود بوده است. بعضی از 

کتاب های دیگر دربارۀ المخاة   ای���ن مقاله در صدد تکرار توضیح���ات 
کتاب  شی���خ بهای���ى و چاپ شدن���ش در مصر نیس���ت؛ چه اینک���ه این 
حاض���ر حّداق���ل صد سال قب���ل از تولد شی���خ بهایى، یعن���ی سال853 
که ب���ه هم���راه رسال���ۀ أس���رار الباغة  کتاب���ت ش���ده است؛ چ���را  هج���ری 
یه  کتابخانه أزهر )منس���وب به شیخ بهایى( در یک مجموعه خط���ی در 
مص���ر موجود اس���ت. ناشر المخ���اة و أس���رار الباغة نی���ز در سال1317ق 
کتاب را به نام شیخ بهایى  )المکتب���ة المیمنیة ومکتبة اآلداب( هر دو 
کتاب أسرار  ب���ه چاپ رسانده اس���ت و توجه نداشته است در دو ج���ای 

یخ853 هجری به ثبت رسیده است: الباغة، تار

ثاء، ضحی رابع  ال���ف( »تّمت الوصیة المبارکة بمک���ة المشّرفة یوم الثا
صفر األغّر سنة اثنتین وخمسین وثمانمائة [:853ق].6

 ب( »تّمت الکلمات بحمد اهلل وعونه بمکة المشّرفة سادس صفر سنة 
ثة وخمسین ]:853ق] من الهجرة النبویة، علی صاحبها  ثمانمائة وثا

کتاب أسرار الباغة.7 أفضل الصاة وأزکی التسلیمات، آمین. تّم 

که این دو  ی���ن دلیل بر این مدعاس���ت  ی���خ )853 ق(   بهتر  ای���ن دو تار
کت���اب، خصوص���ًا  أسرار الباغ���ة از شی���خ بهایى نیس���ت و ناشر مصری 

یخ ها نداشته است. توجهی به این تار

ة )أسرار الباغة(، ص343 ، چاپ1377ق.  6. المخا

ة )أسرار الباغة(، ص346 ، چاپ1377ق.  7. المخا
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 قاب���ل توج���ه اینک���ه: غی���ر از ناش���ر، نویسندگ���ان و شرح حال نویس���ان و 
کن���ون نیز به این  خوانندگ���ان المخ���اة و أسرار الباغ���ة از سال1317ق تا 
کت���اب المخاة را بدون  کثر نویسندگان،  یخ ه���ا توجه نداشته ان���د و ا تار

تحقیق به شیخ بهایى نسبت داده اند.

 به سبب همین انتساب هاى ناروا، شرق شناسان نیز به اشتباه افتاده اند 
که در مصر، ب���ه نام شیخ بهایى ب���ه چاپ رسیده  کتاب های���ى  و از تم���ام 
کرده اند. از آن جمله  است، صوفی و عارف بودن شیخ بهایى را استنباط 
نویسنده بزرگی همچون بازورث که نخستین رساله انگلیسی درباره شیخ 
بهای���ى را به رشته تحری���ر درآورده، به اشتباه افتاده اس���ت، و استوارت نیز 
ب���ه اشتباهات ب���ازورث پى برده، در مقاله اى تحت عن���وان »شیخ بهایى 
و کشک���ول او« ب���ه زبان انگلیسی ای���ن اشتباهات را بررسی و ی���ادآور شده 
است. آقاى حسین معصومی همدانی نیز مقاله استوارت را در مجله نشر 
دانش )سال 11، ش3، ص44-47( ترجمه و معرفی کرده است. در اینجا 

قسمت هایى که در ارتباط با مخاة است، آورده می شود:

که درب���اره بهاء الدی���ن عاملی...  »ای���ن نخستی���ن رسالۀ مف���ردى است 
پایى منتشر می ش���ود. موضوع اصل���ی آن بحث درباره  ب���ه یک زب���ان ارو
کشکول شی���خ بهایى است... . برخی از خطاهاى فاحش این رساله به 
کتاب -  بوط می شود. بازورث در اصالت سه  آث���ار دیگر شیخ بهایى مر
ک���ه به خطا به شیخ نسب���ت داده شده - تردید نمی کند، این سه کتاب 
عبارت ان���د از: أس���رار الباغ���ة، الرسالة فی الوح���دة الوجودی���ة، والمخاة. 
پی���ش از ای���ن محققان���ی ب���ه ع���دم صح���ت انتساب ای���ن آثار ب���ه شیخ 
کمت���ر محققی از این موضوع خبر دارد...؛ اما  کرده اند، اما  بهای���ى اشاره 
کتابى  که  ی���ن خطاى ب���ازورث، پى نبردن به این نکت���ه است  فاحش تر
کوت���اه از رساله  ک���ه ب���ه نام »المخ���اة« منتشر شده و موض���وع یک فصل 
که »جنگ هاى ادبى بهاء الدین: المخاة«  بازورث است )فص���ل دوم 
ن���ام دارد ]ص20-16[(،  از شی���خ بهایى نیس���ت. مسئله المخاة، با آن 
یرا از زندگی نامه ه���اى قدیمی شیخ و نیز از  کت���اب دیگر ف���رق دارد؛ ز دو 
کتابى به این نام داشته  که او  کشکول پیداست  گفته خود او در مقدمه 
که متن چاپ شده،  اس���ت؛ با این حال، آقا بزرگ تهران���ی معتقد است 
اثر شیخ بهایى نیست، و می گوید: المخاة واقعی، به صورت خطی در 
کتابخان���ه اى در ع���راق موجود است؛ هر چن���د صاحبانش آن را از چشم 
ین ب���ار در 1985 منتشر  دیگ���ران دور نگاه می دارن���د.8  ... المخاة، آخر

شد و به فارسی نیز ترجمه شده است.9    

مؤل���ف متن چاپ���ى بى شک، سّنی ب���وده و از روى قرائن درونی می توان 
یست���ه است؛  ک���ه در قرن نه���م، در عه���د ممالی���ک، در مصر می ز گف���ت 
که ب���ازورث اظهار می کند، از جمل���ه اینکه المخاة  بنابرای���ن نظرهایى 

یعة؛ ج2 ، ص42 و ج20 ، ص232 - 233 .  8. آقابزرگ تهرانى؛ الذر
ة؛ ترجمه بهمن  ة؛ تصحی���ح محّمد خلیل باشا، بیروت: عالم الکتب، 1985. نیز:  المخا  9. المخ���ا

ین، 1364 . ّر رازانى؛ تهران: ز

در مقایس���ه با کشک���ول، اثرى خشک و بى روح است ]ص21[ و یا اینکه 
ک���ه شیخ بهایى شیع���ی معتدلی ب���وده، یا به  المخ���اة نش���ان می دهد 

وحدت اسامی اعتقاد داشته است  ]ص34[، بکلی نارواست.

…  ب���ازورث از جه���ت اینکه نخستین رساله مف���رد را به زبان انگلیسی 
درباره شیخ بهایى نوشته، شایستۀ قدردانی است. وى مقام بلند ادبى 
که  و پایگاه علمی شیخ و نیز اهمیت کشکول را در میان مجموعه هایى 
کاسیک و پیش از دوران جدی���د تألیف شده اند، نشان  پ���س از دوران 
کشکول فراه���م آورده و  زشمن���دى ب���راى  داده اس���ت. وى راهنم���اى ار
کار او را خواهن���د شناخت؛ اّما در  زش  بى گم���ان محققان این ح���وزه، ار
ک���ه از زندگی و آثار شیخ می دهد، برخ���ی از خطاهاى محققان  گزارش���ی 
که موانع مهمی باید از  پیشی���ن تکرار شده است. این امر نشان می دهد 
یخ سیاسی و فکرى و  پی���ش راه برداشته شود تا مقام شیخ بهایى در تار

گردد...«. ادبى به درستی شناخته 

 ب���ا ای���ن مقدم���ه، ابت���دا ب���ه معرف���ی چاپ ه���اى المخ���اة و در ادام���ه به 
که:  ی���م؛ سپس به این نتیج���ه می  رسیم  نسخه ه���ای خطی آن می پرداز
کسی اس���ت. در پای���ان نی���ز المخاة  مؤل���ف المخ���اة چ���اپ مصر چ���ه 

سیدعلی خان مدنی را بررسی می کنیم.

چاپ هاى مختلف مخالة
کت���اب المخ���اة ب���راى اولی���ن ب���ار در س���ال1317 ق در 228 صفحه   .1
رحل���ی همراه با اس���رار الباغة )آن هم منسوب ب���ه شیخ بهایى( در 228 
+ 24 صفح���ه چاپ رحلی ش���د. روى جلد چنی���ن نوشته شده است: 
»کتاب المخ���اة، لکعبة ااُلدباء وحّجة الظرف���اء، بهاءالدین محّمد بن 
حسی���ن العامل���ی، صاح���ب الکشک���ول، المتوّفی سن���ة 1003 ]صحیح 
ف المذکور ضاعف 

ّ
آن1030 است[ وذیلن���اه بکتاب أسرار الباغة للمؤل

کتاب سکردان السلطان لإلمام العارف الشیخ  بهامشه  اهلل ل���ه ااُلجور؛ و
شه���اب الدین ب���ن العّباس أحمد بن یحی���ى ابن أبى بک���ر الشهیر بابن 

بى التلمسانی رحمه اهلل وجعل الجّنة مثواه«. حجلة المغر

 در پایی���ن صفحه نیز عنوان ناشر آمده است: »طبع بالمطبعة المیمنیة 
علی نفقة أصحابها مصطفی البابى الحلبی وأخویه بمصر«.

یح می کند: »... وذلک  کتاب أسرار الباغة تصر کتاب نیز در پایان   ناشر 
بالمطبع���ة المیمنی���ة بمصر المحروس���ة المحمیة بج���وار سیدی أحمد 
یبا من الجامع األزهر المنیر. وذل���ک فی أواخر الحّجة الحرام  الدردی���ر قر
یة علی صاحبها أفضل الصاة وأتّم التحیة. آمین«. من سنة1317 هجر

 بناب���ر نوشت���ه عامه سیدمحّمدمه���دى خرسان )حفظ���ه اهلل(، المخاة 
چ���اپ1317ق در لبن���ان به شی���وۀ افس���ت تجدید چاپ ش���ده است: 
»وُاعی���د طبع الکتاب ]أسرار الباغة[ م���ّرة ُاخرى سنة1377ق أیضا مع 
المخ���اة منسوبَتین مع���ا إلیه. وأعادت طبعهما ع���ن طبعة مصر ااُلولی 
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یقة ااُلوفسیت،10 ول���م یتنّبه أحد من  ]:1317ق[ دار الفک���ر اللبنانی���ة بطر
یه لذلک«.11 ناشر

ی���ة )ج5، ص247( ضم���ن معرف���ی   البت���ه در فهرس���ت المکتب���ة األزهر
کت���اب المخ���اة، دو چ���اپ از س���ال1317ق را معرف���ی  نسخ���ه خط���ی 
کالسابق���ة ضم���ن مجموع���ة طب���ع المطبع���ة األدبیة  می کن���د: »نسخ���ة 
بهامشها سک���ردان السلطان الب���ن أبى حجلة  بالقاه���رة سن���ة1317ق، و

فی293 صفحه28، سم. ]704[ 8221«.

کالسابقة  در همان صفحه نیز چ���اپ دیگری را معرفی می کند: »نسخة 
د طبع المطبعة المیمنیة بالقاهرة سنة1317ق، 

ّ
ضمن مجموعة فی مجل

کتاب سکردان السلطان فی228 صفحه،23 سم«. بهامشها بعض 

کت���اب ب���ا ه���م   مشخص���ات داده ش���ده در تع���داد صفح���ات و ان���دازۀ 
متف���اوت است: مطبعة أدبیة در 293 صفحه و 28 سانتی مترى است، 

اما در مطبعة المیمنیة 228 صفحه و 23 سانتی متری است.

کت���اب أسرار الباغة تک���رار شده است؛ یعنی   همی���ن دو چاپ نیز براى 
کتاب  کتاب،  ه���ر دو چ���اپ 1317 ق همراه با أسرار الباغ���ة و در هامش 

سکردان السلطان به طبع رسیده است.12

کت���اب المخ���اة با أسرار الباغ���ة و سکردان السلط���ان را همان ناشر )   .2
ی���رى در سال1377ق  المطبع���ة المیمنی���ة( در474 صفحه در قطع وز
کتاب چنین ثبت شده است: »المخاة  کرد. روى جلد  چاپ حروفی 
لبه���اء الدین محّمد ب���ن حسین بن عبد الصمد ب���ن عّزالدین الحارثی 
یلیه:  الهمدانی العامل���ی، المتوّفی سنة1031ه  ، )صاحب الکشکول(. و
ف المخاة؛ 2. سکردان السلطان، البن أبى حجلة 

ّ
1. أسرار الباغة لمؤل

أحم���د بن یحیى التلمسانی. الطبعة الثانی���ة: 1377ه  =1957م. شرکة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابى الحلبی وأوالده بمصر«.

کت���اب، یعن���ی صفحه474 نی���ز نوشت���ه شده اس���ت: »بحمد  در پای���ان 
اهلل وحس���ن توفیقه ت���ّم طبع:1 کتاب المخ���اة للعاملی؛2. أسرار الباغة 
للعامل���ی؛ 3. سکردان السلطان البن أب���ى حجلة التلمسانی. مصّححًا 
بمعرفة لجنة التصحیح بشرکة ومطبعة مصطفی البابى الحلبی وأوالده 
بیع الثان���ی/1377 = 11/ نوفمب���ر /1957 م.  بمص���ر، القاهرة ف���ی 19/ ر

مدیر المطبعة، نورالدین مصطفی الحلبی«.

3. سپس در سال1985 میادى/1405ق13 توسط محّمد خلیل الباشا 

گ���ر چ���اپ افست هم یک چ���اپ به حساب آید و در سال1317ق ه���م دو چاپخانه در مصر این   10. ا
ة به شش چاپ خواهد رسید. کتاب را به طبع رسانده باشند، چاپ هاى مخا

کتب تراثّیة؛ ج2، ص386، قم، دلیل ما، 1385 ش.  11. سیدمحمدمهدی خرسان؛ مقّدمات 
ة در مصر در سال1317ق دو بار چاپ شده  یح مى کند: »المخا  12. مرح���وم سعید نفیسى هم تصر

است« )احوال و اشعار فارسى شیخ بهایی، ص108(.
ی���خ التراث اإلسام���ي، ج4، ص2711، چ���اپ دیگ���رى را در همین سال،  کت���اب معج���م التار  13. در 

یعنى1405ق/1985 م در قاهره معرفى مى کند!

یع  در 747 صفح���ه در مطبع���ه عال���م الکت���ب للطباع���ة والنش���ر والتوز
ک���دام چاپ  گرچه متذک���ر نشده مبن���اى چاپ  بی���روت، چ���اپ ش���د. ا
کرده  اس���ت؟ ولک���ن از چ���اپ 1317ق مص���ر و 1377ق مصر استف���اده 
اس���ت و اشتباه���ات روى جل���د 1317ق مص���ر در ای���ن تصحیح دیده 
که در چاپ 1317ق مص���ر شیخ بهایى را متوفاى1003ق  می ش���ود؛ چرا 
کرده است، و بر روى صفحه عنوان این تصحیح نیز همان اشتباه  ثبت 
1003ق تکرار شده است: »المخاة للعالم الکبیر بهاء الدین محّمد بن 
حسین العاملی صاحب الکشکول المتوّفی سنة1003ه  ، نّسقه وفهرَسُه 
یخ صحیح  ووض���ع هوامشه: محّمد خلی���ل الباشا، عالم الکت���ب«. تار

وفات شیخ بهایى نیز سال1030ق است.

کتاب شرح حال و آثار شیخ بهایى، به اختصار معرفی شده   در مقدم���ه 
اس���ت. در معرف���ی المخاة و أس���رار الباغة آم���ده اس���ت: ».11 المخاة، 
إیران...،.13 أسرار الباغ���ة، طبع مع  کثر من م���ّرة ف���ی مص���ر و طبع���ت أ

المخاة سنة 1317وُاعید طبعه سنة1377ه .14

که ماحظه ش���د، مصّحح درب���اره المخ���اة نوشته است:   هم���ان ط���ور 
کتاب المخاة در  إیران«؛15 حال آنکه  کثر من مّرة ف���ی مصر و »طبعت أ

ایران به چاپ نرسیده است.

که در مصر  کتاب المخ���اة را   مصّح���ح و ناشر نیز چاپ ه���اى مختلف 
به چ���اپ رسیده است، معرفی نکرده است ت���ا: مشخص نشود اساس 
کتاب المخاة چه چاپى بوده است و یا به اشتباه تصور شود  تصحی���ح 
گونه  ک���رده است؛ همان  کتاب مخاة را تصحیح  ایش���ان نسخه خطی 
که مصحح در مقدمۀ المخاة، ص8  می نویسد: »لقد وقعنا فی النّص 
عل���ی بعض األخطاء، فما قّدرن���ا أّنه من الطباعة أو النسخ أصلحناه ولم 
ُنِش���ر إلیه«. ح���ال آنکه در چند سط���ر بعد، دم خروس نمای���ان می شود؛ 
کتاب أسرار الباغة منسوب به شیخ بهایى را معرفی می کند  که  آنجایى 
که: ای���ن رساله همراه با المخاة به چاپ رسیده است: »أسرار الباغة، 

طبع مع المخاة سنة 1317 وُاعید طبعه سنة1377ه «.

گرفت: مخاة چ���اپ بیروت ب���ا تصحیح محّمد   پ���س می توان نتیج���ه 
خلیل الباش���ا از روى نسخه چاپى مصر1317ق و1377ق بوده است؛ 
یخ وفات شی���خ بهایى  کتاب ب���ه اشتب���اه، تار ک���ه روى جلد  ت���ا جایى 
ک���ه1003ق نوشت���ه شده ب���ود، به عینه به چاپ بی���روت تصحیح محّمد 

کرده است. خلیل الباشا راه پیدا 

 نی���ز اینک���ه: »المخ���اة در ای���ران ب���ه چ���اپ رسیده اس���ت«. ای���ن هم از 
اشتباه���ات اس���ت؛ ل���ذا خانباب���ا مش���ار در فهرست کتاب ه���اى چاپى 

ة؛ تصحیح محّمد خلیل الباشا؛ ص 14.  14. المخا
ة در ایران به چاپ  گرفته است که: المخا  مصّحح از فاسفة الشیعة شیخ عبداهلل نعمة 

ً
 15. احتماال

إیران« )شیخ عبداهلل  کثیرة، وطبعت في مصر و ة وهو مجموعة فیها فوائد  رسیده است: »المخا
نعمة؛ فاسفة الشیعة؛ ص462(.
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ب���ى، صفحه820 فقط چاپ مصر را معرفی می کند: »مخاة، محّمد  عر
بى،  ب���ن الحسین الجبع���ی العاملی، شی���خ بهایى، مص���ر،1317ق، سر

یرى بزرگ، 328 صفحه،16 در هامش آن أسرار الباغة«. وز

بى(، ج5، ص424،   همچنین مشار در مؤلفین کتب چاپى )فارسی و عر
بى، مخاة،  ضمن شمردن آثار شیخ بهایى می نویسد: »أسرار الباغة، عر

بى، رحلی، مطبعة المیمنیة،228 صفحه«.17 بى، مصر1317ق، سر عر

که در  تی  کتاب شناسان، از مخا  گو اینکه شیخ آقا بزرگ تهرانی و دیگر 
گزارشی به ثبت نرسانیده اند. ایران به چاپ رسیده باشد، 

گفت���ه نماند خ���ان بابا مشار هم نوشته است: أس���رار الباغة در هامش   نا
که این  کت���اب المخاة در مصر به سال1317ق به چ���اپ رسیده است 
کتاب أسرار الباغ���ة در آخر کتاب  ه���م از اشتباه���ات مشار است؛ چ���ون 
کتاب سک���ردان السلطان در هامش  المخ���اة، به چاپ رسی���ده است و 

المخاة به چاپ رسیده است.

در  چه���ارم  ب���ار  ب���راى  المخ���اة  کت���اب  س���ال1418ق/1997 م  در   .4
کوشش  528 صفح���ه توسط منش���ورات دارالکتب العلمیة بی���روت به 
ی���م النم���رى ب���ه چ���اپ رسی���د.  روى جل���د این چاپ  محّم���د عبدالکر
المخاة نوشته شده است: »المخاة، تألیف الشیخ العالم بهاءالدین 
محّمدبن حسی���ن العامل���ی، المتوّف���ی سن���ة1031 ه . ضبط���ه وصّححه 
ی���م النمری، منش���ورات محّمد علی  ووض���ع حواشیه محّم���د عبد الکر

بیضون، دارالکتب العلمیة، بیروت، لبنان«.

 گفتنی است این چاپ به عینه از روى چاپ عالم الکتب حروف چینی 
ش���ده است؛ حتی مقّدمه و ش���رح حال شیخ بهایى ه���م از روى چاپ 
گرفته شده است؛ حّت���ی فهارس آخر  و تصحی���ح محّمد خلیل الباش���ا 
کت���اب هم از روى چاپ محّمد خلیل الباشا است؛ در عین حال روى 
جل���د نوشت���ه شده اس���ت: »ضبطه وصّحح���ه ووضع حواشی���ه: محّمد 
که انجام ش���ده به ثبت رسیدن  ى  کار یم النمری«. بل���ه تنها  عب���د الکر
ی���خ وفات شیخ بهایى در چاپ محّمد خلیل الباشا به سال1003ق  تار
که در این چاپ روى جلد به سال 1031ق تغییر یافته است. تنها  است 

کتاب دیده می شود! کل  همین تفاوت در 

گذش���ت در س���ال1317ق ب���ه غی���ر از المطبع���ة  ک���ه  5 و 6. همان ط���ور 
المیمنیة، ناشر دیگرى به نام المطبعة األدبیة بالقاهرة، در سال1317ق 

کتاب را در293 صفحه به چاپ رسانده است.18 این 

 همچنی���ن بنابر نوشتۀ عام���ه سیدمحّمدمهدى خرس���ان )حفظه اهلل( 

ة را 328 صفحه به ثبت  کت���اب مخ���ا بی، ص820،  کتاب هاى چاپ���ی عر  16. مش���ار در فهرس���ت 
که صحیح آن 228 صفحه است. رسانده 

که  ة را در 328 صفحه به ثب���ت رسانده  کت���ب چاپی، ج5، ص424، مخ���ا  17. مش���ار در مؤلفی���ن 
صحیح آن 228 صفحه است.

ّیة؛ ج5، ص247.  18. ر.ک به: فهرس المکتبة األزهر

کت���اب المخ���اة چ���اپ1317ق در لبنان توس���ط دارالفک���ر اللبنانیة به 
شیوه افست تجدید چاپ شده است.19

نسخه هاى خطى المخالة
کتاب شناسی، مثل سافة العصر،  ى و  هیچ یک از منابع شرح حال نگار
کلباسی،  ی���ن، رسائ���ل  ی���اض العلم���اء، روض���ات الجّنات، لؤل���ؤة البحر ر
خاتم���ة مست���درک الوسائل، أعیان الشیع���ة و... ضمن معرف���ی و نام بردن 
کت���اب مخ���اة، نسخۀ دیگری از المخاة معرف���ی نکرده اند. با تتّبعی  از 
گرفت، نسخه اى  ک���ه در فهارس نس���خ خطی ایران و خارج ایران انج���ام 
خط���ی از المخاة شیخ بهایى شناسایى نشد؛ اما شیخ آقابزرگ تهرانی 

کرده است: گزارش  یعه چندین نسخه را  در الذر

ى آن را دیده است: »فق���د رأى نسخة من  که می���رزاى ن���ور 1.نسخ���ه اى 
ی.20 مة النور

ّ
المخاة البهائیة شیخنا العا

ى آن را دیده اس���ت: »ونسخة  که شی���خ عبدالنبی الن���ور 2. نسخ���ه اى 
ی.21 ُاخرى من المخاة رآها الشیخ عبد النبی النور

3.نسخ���ه اى نزد احف���اد امیر عبدالصمد شوشت���رى موجود بوده است: 
»وسمعت بعض الفضاء الثقات من أحفاد األمیر عبدالصمد التستری 

کتب تراثّیة؛ ج2، ص386 .  19. مقّدمات 
یعة؛ ج20، ص232.  20. آقابزرگ تهرانى؛ الذر

 21. همان.
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أّن���ه موجود فی خزائنهم وعن األنظ���ار مستور، ثّم حّدثنی صدیقی السید 
أحمد الشهیر بالسید آقا التستری أّنه رآه عندهم ونقل عنه أشیاء... «.22

یعه )ج20، ص232-233( سه  کردی���د، در الذر که ماحظه   همان طور 
نسخ���ه از المخ���اة معرف���ی شده اس���ت، اما از محت���وا و ابت���دا و انتهاى 
کتابخانه  نسخه ه���ا هیچ نشانه اى در دست نیست. در نسخه المخاة 
امی���ر عبدالصم���د شوشت���رى، تفصیل دعای���ى بدین شک���ل نقل شده 
اس���ت: »... ونقل عنه أشی���اء منها تفصیل دعاء عب���د اهلل بن استنطال 
که این  گرفت، روشن ش���د  که ص���ورت  الصحاب���ى،...«. ب���ا بررس���ی ای 
جمل���ه و این دعا و این شخص، یعن���ی عبداهلل بن استنطال الصحابى، 

در المخاة چاپ شده نیست.

گ���زارش آن را ماحظ���ه شد،  یع���ه  ک���ه در الذر  4. غی���ر از س���ه نسخ���ه اى 
نسخه اى دیگر در فه���ارس معرفی نشده است، اما نسخه ای از المخاة 
گوهرشاد در مشهد به شماره 646 بدین نحو معرفی  کتابخانه جامع  در 
کتاب���ى است بدون  بى.  ش���ده اس���ت: »مخاة، جن���گ و مجامی���ع، عر
خطب���ه و خاتم���ه و به ط���ور متن و چلیپا نگ���ارش یافته و فص���ول و ابواب 
آن دس���ت ن���داد. در پشت صفحه اّول با قلم مغای���ر آمده است، مخاة 
ک���ه باید از شیخ بهایى، متوف���اى1030ق باشد. ُجنگ مانندى می باشد 
شام���ل ظرایف و لطایف و حکایات و ادعی���ه و طلسم ها و مسائل فقهی 
و ادب���ى و مواعظ و اخ���اق. فصلی در میان دارد، فص���ل فی شرح خاتم 

 22. همان، ص233 .

یر سده12ق،  مقات���ل بن سلیمان بن داوود، نسخ مختل���ف السطر، تحر
کاغ���ذ اصفهانی، با مهر ح���اج سید سعید،  یخته،  گوش���ۀ تم���ام اوراق ر

جلد مقوا... «.23

کشکول،  گوهرش���اد معلوم شد این  کتابخانه   با بررس���ی نسخه المخاة 
کشکول شیخ یوسف  که در آن، از  تألیف یک���ی از علماى بحرین است 
بحرانی و کشکول شیخ سلیمان ماحوزى بحرانی، مطالبی گزارش شده 
ین الدی���ن احسائی )فرزند  گ���ردان شیخ ز است. مؤل���ف نیز خود را از شا
یخ نیز از قرن سیزدهم در این  شیخ احمد احسائی( می داند. چندین تار
یخ1230ق  کشکول دیده می شود؛ مثًا در بعضی از صفحات کتاب، تار
دیده می شود؛ چه اینکه در صفحه 192 می نویسد: »تّمت بالیوم الثامن 
عش���ر من ذی الحّج���ة سن���ة 1216 بقلم الفقی���ر الحقیر محّم���د بن شیخ 
ک���ه از این جمات  صال���ح ب���ن یوس���ف البحرانی، الحم���د والمّن���ة...«، 

استفاده می شود مؤلف از نوادگان شیخ یوسف البحرانی است.

کتاب از تألیفات شیخ  که این  که ذکر شد، روشن می گردد   با اوصافی 
که مخاة شیخ بهایى باشد. بهایى نیست؛ چه رسد 

گوهرش���اد، مطالب���ی نیز از شی���خ بهایى  کتابخان���ه مسج���د   در نسخ���ۀ 
تی دعایى از شیخ بهایى  گزارش می شود. در بعضی صفحات نیز جما
یعة  گویا در ع���د وی زنده بوده است: »کتاب موسومة بذر که  نق���ل شده 
���ة والدین... أدام اهلل 

ّ
النج���اة والظفر فی مدح اإلم���ام المنتظر لبهاء المل

وأبقاه ووّفقه... العاملی الجباعی الحارثی«؛ حال آنکه قطعًا تألیف این 
یست س���ال بعد از وفات شیخ بهای���ى است! توجیه  کت���اب حداقل دو
کلمات دعائ���ی را از جایى بدون تصرف  که: مؤلف، ای���ن  ش���ده است 
کرده است، نه اینکه این جمات دعائی  در جم���ات دعائی، نقل قول 

کشکول باشد. براى مؤلف 

گونه  کتاب المخاة در لوح فشرده24 خزانة التراث، این  5. نسخه ���ای از 
معرف���ی ش���ده است: »عن���وان المخطوط: المخ���اة، الف���ّن: أدب؛ اسم 
المؤل���ف: محّم���د بن حسین ب���ن عبد الصم���د العاملی؛ اس���م الشهرة: 
یخ الوفاة: 1031ق؛ قرن الوفاة: 11ق؛  بهاء الدین العاملی؛ تار العامل���ی؛ و
یة؛ اسم الدولة: مص���ر؛ اسم المدینة:  نسخ���ة فی العال���م: المکتبة األزهر

القاهرة، رقم الحفظ: ]237[ أباظة 6842 الرقم التسلسلی: 108910«.

در ل���وح فش���ردۀ خزانة الت���راث، یک نسخه خط���ی نیز از أس���رار الباغة با 
که برای المخاة ذکر شد، معرفی شده است، و فقط  همان مشخصاتی 

رقم تسلسلی اسرار الباغة به شماره 45964 به ثبت رسیده است.

ی���ة،25 الج���زء الخام���س، صفح���ه 247 -  در   در فه���رس المکتب���ة األزهر

گوهرشاد؛ ج2 ، ص758-757 .  23. فهرست نسخه هاى خطى 
کتابخانه هاى جهان است و مرکز الملک  ین مخطوطات   24. لوح فشرده خزانة التراث شامل عناو

فیصل للبحوث والدراسات اإلسامّیة آن را تهیه و نشر ساخته است.
ّیة إلى سنة 1368ق/1949 م.  25. الکتب الموجودة بالمکتبة األزهر
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ارتب���اط با المخاة -  می نویسد: »المخاة، لبه���اء الدین العاملی، وهو 
م���ة األدیب بهاء الدین محّمد بن حسین بن عبد الصمد الحارثی 

ّ
العا

العامل���ی الهمذان���ی المول���ود سن���ة953ق، )سن���ة1547 م( والمتوّف���ی 
سن���ة1031ق )سن���ة1622 م(. أّولها: الحم���د هلل رّب العالمی���ن والعاقبة 
کثیرا من لطائف   علی الظالمین،... إلخ، ضّمنها 

ّ
للمّتقین وال عدوان إال

المنثور والمنظوم، فی المواعظ والحکم ومکارم األخاق وغیر ذلک«.

 سپ���س در فهرست المکتبة األزهریة، نسخه ای خطی از المخاة را با این 
د بقلم 

ّ
خصوصی���ات معرفی می کن���د: »نسخة ضمن مجموعة ف���ی مجل

معتاد، )من ورقة289-1( ومسطرتها 21 سطر24، سم ]237[ أباظة 6842«.

که  در ذی���ل معرف���ی نسخۀ خطی، بی���ش از پنجاه نسخه چاپ���ى مخاة 
چاپ ه���اى1317ق المطبع���ة األدبیة بالقاه���رة و یا المطبع���ة المیمنیة 
که ب���ه سب���ب تک���رار، از نوشت���ن شماره ه���اى آن  گ���زارش ش���ده  اس���ت، 

ى می شود. خوددار

یة   پ���س با مراجعه به فه���ارس نسخ خطی مصر، خصوص���ًا مکتبة األزهر
کت���اب أسرار الباغة  که مشخصات آن با  مص���ر تنها یک نسخه خط���ی 
یة موج���ود بوده و هم���ان نسخه در  کتابخان���ه األزهر یک���ی اس���ت، در آن 
سال1317ق براى اولین بار در دو مطبعة األدبیة والمیمنیة چاپ رحلی 

یرى شده است. سنگی شده، در سال1377ق چاپ حرفی وز

 گفتنی است خصوصیات المخاة چاپ1377ق در فهرست المکتبة 
ی���ة )ج5، ص247( ثب���ت نش���ده اس���ت؛ چون چ���اپ و اطاعات  األزهر

فهرست المکتبة األزهریة براى هشت سال قبل از 1377ق است.

ی���ة )ج5، ص12( در معرفی أسرار   همچنی���ن در فهرس���ت المکتبة األزهر
الباغة آمده است: »أسرار الباغة، لبهاء الدین العاملی... أّولها: فصل 
کثیر من  یشتمل علی النثر ومعانیه إلخ. رّتبها علی فصول تشتمل علی 
األجوب���ة المسکتة وملح الن���وادر ورقائق الشعر. نسخ���ة ضمن مجموعة 
د بقلم معتاد )من ورقة318-290( و مسطرتها 21 سطر24، سم 

ّ
ف���ی مجل

]237[ أباظة 6842«.

 سپس همان اطاعات نسخۀ چاپ شده المخاة - که نزدیک به پنجاه 
که ما در این جا  گزارش شده است  نسخۀ چاپى بود - براى أسرار الباغة 

به سبب پرهیز از تکرار، از بیان مشخصات آن خودداری می کنیم.

 بنابرای���ن، نسخ���ه خطی المخاة از ب���رگ 1 - 289 و نسخ���ۀ خطی أسرار 
الباغة  از برگ 290 - 318 آن مجموعه است.

ک���ه اصل نسخ���ۀ خطی مخاة   در ی���ک جمل���ه به ای���ن نتیجه می رسیم 
چاپ ش���ده در مصر، همراه با نسخه خطی أسرار الباغة در یک مجموعه 
یور طبع آراسته  خطی بوده که ناشر در سال هاى1317 و1377ق آن را به ز
است. به دالیلی نیز هر دو کتاب را به شیخ بهایى نسبت داده، به چاپ 

کتاب المخاة و أسرار الباغة از شیخ بهایى است  رسانده اند! اما اینکه 
یا خیر، در بخش دیگر مقاله به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

ک���ه از سازمان  کتابخان���ه مل���ی تهران 2 ت���ا 3 جلد نسخه خطی -  7. در 
کتابخانه ملی منتقل شده اس���ت -  موجود است  م���دارک فرهنگی ب���ه 
کتاب المخ���اة شیخ بهایى است. از  گفته شده نسخه هاى خطی  ک���ه 
کتابخان���ه ملی تهران  ک���ه هنوز تمام فهرس���ت نسخه هاى خطی  آن ج���ا 
کتابخانه اطاعاتی  چاپ نشده است، ناچار شدیم با مراجعه به سایت 
کتابخانه ملی آمده  کنیم. در پایگاه اطاع رسانی  کسب  از آن نسخه ه���ا 
اس���ت: »عن���وان و ن���ام پدی���دآور: مخات شی���خ بهای���ى در طلسمات، 
یابى 162285، شماره ه���اى شناسایى دیگر:  نسخ���ه خطی، شم���اره باز
شماره پیشین صورت جلسه سازمان مدارک 71-75670، مشخصات 
کلی: زب���ان فارسی، نح���وۀ تهیه سند:  ظاه���رى: 425 ب���رگ، یادداشت 

انتقالی از سازمان مدارک فرهنگی«.

کن���ار المخاة معرفی   همچنی���ن در همین پایگ���اه، مجموعۀ دیگری در 
گفته می شود جلد دیگِر مخاة است، اما آن را با عنوان  که  شده است 
مجموع���ه ادعی���ه و طلسم���ات شناسانده ان���د: »عن���وان و ن���ام پدیدآور: 
مجموع���ه ادعی���ه و طلسمات شیخ بهایى، نسخ���ه خطی، مشخصات 
ظاهرى: 378 ب���رگ، زبان فارسی، نحوه تهیه سن���د: انتقالی از سازمان 

یابى: 5 -  16229«. مدارک فرهنگی، شماره باز

گرفت  کتابخانه ملی می ت���وان نتیجه  ب���ا بررسی دو یا س���ه نسخۀ خطی 
که آیا این مجموعه ها از شیخ بهایى هست یا خیر؛ و با بررسی و تطبیق 
کتاب المخاة ارج���اع و حواله داده  کشک���ول به  کتاب  که در  م���واردى 
که ای���ن مجموعه ه���ای خطی  ی���ن دلی���ل باش���د  اس���ت، می توان���د بهتر

کتابخانه ملی از آن شیخ بهایى است یا خیر.

کتابخانه ملی، مطالب ضدونقیضی نقل شده   درب���اره این نسخه های 
گفتار از آن اشاره می کنیم: که به دو  است 

ید عّزه - که عمری مسئول   الف( جناب استاد عبدالحسین حائرى - ز
کتاب ه���اى خط���ی و مفه���رس نسخه هاى خط���ی مجل���س شوراست و 
متخص���ص و اهل خبره این فن اس���ت و از نقل و انتقال این نسخه هاى 
کتابت این  ی���ان  گ���اه می باشد، پس از نقل جر خط���ی از اه���واز به تهران آ
گذاشتن  دو، س���ه نسخۀ خطی مخاة و... و در نهایت در معرض فروش 
کتابخانه و به تبع آن بررسی این نسخه ها، به این  نسخه ه���اى خطی آن 
کتاب به تمامی  که این دو، سه جلد  که: از آن جای���ى  نتیج���ه می رسند 
درب���ارۀ طلسم���ات و مجموع���ه ادعیه هایى در این موض���وع است، باید 

کتاب المخاة شیخ بهایى باشد. نسخه های خطی 

ید ع���ّزه( در جایى  ب( جن���اب حجت االس���ام والمسلمی���ن واثق���ی )ز
می نویس���د: »در سف���ر ح���ج1420ق از حجت اإلس���ام والمسلمی���ن دکتر 
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کتاب  که آن نسخ���ه اى از  ید ع���ّزه( شنیدم  سیدمحّمدباق���ر حجت���ی )ز
یع���ة آدرس به آن داده اس���ت  -   گمانم سازمان  ک���ه در الذر المخ���اة - 
کتابخانه مرکزى داشنگ���اه تهران یا جاى دیگر آن را  م���دارک فرهنگی یا 
کردم.  که س���ه جلد اس���ت، بررسی  ک���رده اس���ت، و من آن را  ى  ی���دار خر
که در  که مخاة شی���خ بهایى -  هم���ه اش طلسمات ب���ود، و معلوم شد 

کشکول، می گوید در علم ادب است -  نیست«. اّول 

 یعن���ی جناب سیدمحّمدباقر حّجتی آن س���ه جلد مخاة را در سازمان 
م���دارک فرهنگی دیده اس���ت و با بررسی آن نسخه ه���اى خطی، برایش 

که این نسخه ها، مخاة شیخ بهایى نیستند. مشخص شده 

که فعًا  یۀ متض���اد درباره این مجموعه هاى خط���ی مخاة   پ���س دو نظر
که با بررسی و  ى می شود، وج���ود دارد  کتابخان���ه مل���ی تهران نگهدار در 

کرد. جستجو در این مجموعه هاى خطی، می توان اظهار نظر قطعی 

کرده ام و ان  ی تقاضا 
ّ
کتابخانه مل  حقیر عکس این دو نسخۀ خطی را از 

گزارشی مفصل از محت���واى این نسخه های  ش���اء اهلل در آیندۀ نزدیک، 
ت علمی و معتبر، ارائه خواهد شد.

ّ
خطی در یکی از مجا

کیست؟ مؤلف المخالة چاپ مصر 
  همان طور که گفته شد، کتاب المخاة براى اولین بار در سال1317ق 
در المطبع���ة المیمنی���ة چاپ سنگی ش���د26 و چاپ ه���اى دوم و سوم و 
گذشت. نیز نسخ���ۀ خطی این چاپ ها  گزارش، ب���ه تفصیل  چه���ارم آن 
که شامل المخاة و أسرار الباغة است،  ب���ر اساس یک مجموعه خطی 
یة  ى می شود و در فهرس���ت المکتبة األزهر یة نگهدار در المکتب���ة األزهر
گ���زارش ای���ن نسخۀ خط���ی و نسخه هاى  )ج5، ص247( ب���ه تفصی���ل 

چاپ1317ق آن نوشته شده است.

کت���اب المخاة از تألیف���ات شیخ بهایى   نتیج���ۀ بررس���ی و دقت اینکه 
کثر  کنون در ا کتاب، یعنی1317ق تا  گرچه از سال چاپ این  نیس���ت؛ ا
کت���اب المخاة را به  کتاب شناسی ها، این  ى و  کتب ش���رح حال نگ���ار

شیخ بهایى نسبت می دهند.

���ف مخ���اة چاپ  ش���ده را 
ّ
ی از نقل قول ه���ا درب���ارۀ مؤل  در ادام���ه شم���ار

یم: می آور

 ب���راى اولی���ن بار شیخ آقا ب���زرگ تهرانی - که در این ب���اره خبره و اهل فن 
هستند -  با این انتساب مخالفت کرده اند: »المخاة للشیخ البهائی... 
وهو غیر ه���ذا الموسوم بالمخاة والمطبوع بمص���ر فی1317 والمنسوب 

إلی الشیخ البهائی جزما«.27

ّیة )ج5، ص247( در سال1317ق در دو مطبعة، یعنى المطبعة  گزارش فهرس المکتبة األزهر  26. به 
األدبّی���ة بالقاهرة در293 صفحه و در المطبعة المیمنّیة بالقاهرة در 228 صفحه به چاپ رسیده 

است.
یعة؛ ج20 ، ص232 .  27. آقابزرگ تهرانى؛ الذر

عام���ه سیدمحّمدمهدى خرسان نیز با استناد ب���ه نوشتۀ عامه تهرانی 
کرده است.28 یعة را نقل  تمام مطالب الذر

ی���ز جواه���ر الکام نی���ز در دائرة المع���ارف الشیعیة ب���ه منسوب و   عبدالعز
ی���ح می کن���د: »المخ���اة مانند  مجعول ب���ودن مخ���اة چاپ ش���ده تصر
که چاپ ش���ده، میرزا  تی اس���ت  کشک���ول، و ای���ن مخات غی���ر از مخا

ى - محدث -  نسخه اى از آن یافته«.29 حسین نور

 سیدمحسن  امین نیز ب���دون اظهار نظرى نوشته است: »المخاة جمع 
کّل فّن بدون ترتیب، مطبوعة بمصر«.30 فیها فوائد و طرائف من 

کشکول  یحانة األدب نیز می نویس���د: »المخاة، آن نیز مانند   صاحب ر
بوده و در مصر چاپ شده است«.31

 همچنین مرحوم سعید نفیسی، مخاة چاپى را از شیخ بهایى دانسته 
که آن نیز مجموعه اى مانند کشکول است، و در مصر  اس���ت: »المخاة 
در سال1317ق دو بار چاپ شده و آن نیز از مؤلفات معروف اوست«.32

که این مخاة  یاض الجّنة مثل دیگران مسلم پنداشته است   مصحح ر
چاپ شده، از شیخ بهایى است؛ لذا در پاورقی نوشته است: »المخاة 
ین چاپ  گویا آخر کشکول اس���ت و بارها چاپ شده و  کتاب  ک���ه شبیه 

گرفته است«.33 آن در بیروت و در 1985م انجام 

یم بیشتر ای���ن پژوهشگران ب���دون تحقیق و بررسی،   پ���س نتیجه می گیر
کت���اب المخاة چاپ شده را به شیخ بهایى نسبت داده اند؛ چه اینکه 
بعض���ی از محقق���ان اهل فن نیز انتس���اب مخاة چاپ ش���ده را به شیخ 
کرده اند. بنابراین ب���ا بررسی متن و محتواى کتاب المخاة  بهای���ى نفی 
کتاب به شیخ بهایى را  چاپ شده، می توان جعلی ب���ودن انتساب این 

کار از چند راه ممکن است: کرد. این  اثبات 

کت���اب کشکول، شیخ بهایى در دو م���ورد به المخاة ارجاع داده   اّول: در 
است که - مثًا - تفصیل این داستان و اشعار را در کتاب المخاة آورده-
ام؛ و حال آنکه این داستان و اشعار در کتاب المخاة چاپ شده نیست:

کام بعض الحکماء، ارقص لق���رد السوء فی زمانه، ولهذا   ال���ف( »ومن 
الکام قّصة مشهورة أوردتها فی المخاة«.34

ى از ابن نباته و القیراطی و ابن الخّراط و دیگران   ب( بع���د از آنکه اشع���ار
کانت ه���ذه القصائد ف���ی المخاة  را نق���ل می کن���د، می نویس���د: »لّم���ا 
اقتصرت علی ه���ذا القدر فی الکشکول«؛ حال آنکه با پژوهش وسیعی 

کتب تراثّیة؛ ج2، ص384 .  28. مقّدمات 
 29. دائرة المعارف الشیعّیة اإلمامّیة؛ ج1، ص340 .

 30. سیدمحسن امین؛ أعیان الشیعة؛ ج2، ص245 .
یحانة األدب؛ ج3، ص311 .  31. ر

 32. احوال و اشعار فارسى شیخ بهایی؛ ص108 .
رقى ص160 . یاض الجّنة؛ ج2، پاو  33. ر

 34. کشکول؛ ج2 ، ص734.
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ی���ة، األربعی���ن، اإلرش���اد، أع���ام  ای���ن مناب���ع اس���ت: »األخ���اق الناصر
یر، التحفة، تهذیب  ی���د، التحر الدی���ن، أمالی الصدوق، التبیان، التجر
ئی، دی���وان المنسوب إلی  األحکام، خاص���ة الحساب، دانش نامه عا
یع���ة، السرائ���ر، سوانح سف���ر الحجاز،  أمیرالمؤمنی���ن؟ع؟ و ش���رح آن، الذر
کتاب من ال یحضره الفقیه، قرب  شرح اشارات، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 
کشکول، مجمع البیان،  کشف الیقین،  کشف الغّمة،  کافی،  االسن���اد، 
مروج الذهب، المزار، مشارق األنوار، المصباح للکفعمی، مطلع األنوار، 
معال���م، المعتب���ر، مک���ارم األخاق، إحی���اء العل���وم غزال���ی، استیعاب، 
یخ ذهبی،  یخ الحکم���اء، تار یل، تار األغان���ی، أدب الکاتب، أن���وار التنز
ى، التلویحات، تهاف���ت الفاسفة،  ى، تفسی���ر نیشاب���ور تفسی���ر فخ���ر راز
بیع األب���رار، السبح���ة، ش���رح القانون، ش���رح فصوص  جام���ع ااُلص���ول، ر
الحکم، الشف���ا، القاموس، صف���وة الصفوة، الفتوحات، ق���وت القلوب، 
یخ، الکّش���اف، الکشف، المث���ل السائ���رة، المثنوی،  الکام���ل ف���ی التار
المحاض���رات، المط���ّول، مغن���ی اللبی���ب، المفردات، المل���ل والنحل، 
کتاب دیگر،  یب الحدیث و وفیات األعی���ان«؛38 و ده ها  النهای���ة فی غر

کشک���ول نزدیک به  کت���اب ذکر شده اس���ت، اما در  کمت���ر از چه���ل عنوان  ة  کت���اب المخ���ا  38. در 
کشکول و یا به مناسبت نام برده شده است؛ و حال آنکه نسبت مآخذ  چهارصد عنوان از مآخذ 
ة با کشک���ول به پنج  ة ب���ا کشک���ول ده درصد اس���ت... و نسبت شبهات ه���اى مآخذ مخا مخ���ا
کتاب،  کتابی از هر مؤلفى با توجه به اتحاد موضوع بودن آن  درصد هم نمى رسد؛ و حال آنکه هر 
کمتر از پنج  کتاب  تشابه ه���اى بیشت���ر از پنج درصد را مى طلبد چ���ه رسد به اینکه منابع ای���ن دو 

درصد باهم تشابه دارند!

که در کتاب المخاة شد، هیچ اثرى از این قصاید در مخاة چاپ شده 
ک���ه ب���ا ح���رف روی »ت«35 در  نیس���ت؛ ثانی���ًا ب���ه هی���چ وج���ه قصایدی 
المخ���اة چاپ شده باشد، دیده نمی شود؛ چ���ه از شعرای مورداشاره و 

چه از شعرای دیگر.

 دوم: شی���خ بهای���ى در مقدمۀ کشک���ول می نویسد: »... فإّن���ی لّما فرغت 
م���ن تألیف کتابى المسّمی بالمخ���اة الذی حوى من کل شی ء أحسنه 
کتاب کتب فی عنفوان الشباب، قد لّفقته ونّسقته وأنفقت  وأح���اه و هر 
 األعین من جواهر التفسیر 

ّ
زقته، وضّمنته ما تشتهی األنفس وتلذ فی���ه ما ر

وزواهر التأویل وعیون األخبار و... ثّم عثرت بعد ذلک علی نوادر تتحّرک 
لها الطباع وتهّش لها األسماع وطرائف تسّر المحزون... ولّفقت کتابا ثانیا 
یحذو ح���ذو ذلک الکتاب الفاخر ویستبین به ص���دق المثل السائر )کم 

ترک األّول لآلخر(... وسّمیته بالکشکول لیطابق اسمه اسم أخیه... «.36

کشکول است؛   از مقدمه، معلوم می شود: محتواى کتاب المخاة مثل 
کرده اس���ت، با مخاة مترادف  کشکول انتخاب  که براى  حت���ی اسمی 
است؛ ل���ذا می گوید: »سّمیته بالکشکول لیطاب���ق اسمه اسم أخیه«؛ با 
ک���ه اضافه می کند: »لم أذک���ر شیئا مّما ذکرت���ه فیه«؛ لذا در  ای���ن تفاوت 
کشکول ورق هاى سفیدى قرار می دهیم: »وترکت  ذیلش می گوی���د: در 
یاضها  بع���ض صفحات���ه علی بیاضها اُلقی���د ما یسنح من الش���وارد فی ر

کیا یکون به عن سعة ذلک نکول«.

کتاب  کشکول، تفاوت این دو   با بررسی متن مخاة چاپ مصر با متن 
به دست می آید:

کت���اب المخ���اة - هم���ه - از مصادر اهل سن���ت است و   ال���ف( منابع 
که عبارتند  حّت���ی ی���ک منبع از مآخذ اهل تشی���ع در آن دیده نمی ش���ود 
ی���ل، األغان���ی، بحر  یدی���ن، األذک���ار للن���ووی، أس���رار التنز از: »آداب المر
یخ الزم���ان، تفسیر ابن  الفوائ���د، البدای���ة والنهایة، البست���ان الجامع لتار
بیع  اللی���ث السمرقن���دی، تنبی���ه الغافلین، دّر األس���وار، راحة ااُلس���راء، ر
األبرار، رونق المجالس، سنن أب���ى داود الترمذی، شافی الصدور، شرح 
ناظ���ر العین، شرعة اإلسام، الشفاء لعیاض القاضی، الصادح والباغم، 
صحی���ح مسلم، طبقات ااُلمم، عجائ���ب المخلوقات، فتاوى النسفی، 
کفایة الشعب���ی، المیة  فت���اوى المسع���ودی، قوت القل���وب، الکّش���اف، 
العجم، اللمعة النورانیة، مختصر ُاسد الغابة، مروج الذهب، المشکاة، 
یل للبغوی، مفردات ابن بّطال، منهاج العابدین، المنهاج،  معالم التنز

ثیر، الیتیمیة«.37 الموجز، الموطأ، النهایة البن األ

کتاب الکشک���ول، غالب���ًا از مآخذ اه���ل تشیع است   ح���ال آنکه مناب���ع 
که از اه���ل سنت نقل ش���ده است، بیشتر از مص���ادر عمومی  و منابع���ی 

ی »ت« )حروف قافیه( از این شعرا   35. گفتن���ى است شیخ بهایی در اینجا قصای���دی با حروف رو
که حرف آخر قافیه شان »ت« است.  کرده است؛ یعنى قصیده هایی  نقل 

 36. کشکول؛ ج1، ص53 - 54.
کوشش محّمد خلیل الباشا؛ چاپ عالم الکتاب، ص 701 - 702. ة؛ به   37ر.ک به: المخا
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کت���اب جعل و نقل احادیث جعلی ب���رای سران عرفا   همچنی���ن در این 
و صوفی���ه را نیز می توان س���راغ گرفت: »در اخبار صحیح چنین آورده اند 
که سوره تبارک الذی بیده الملک را یازده بار بخواند، تا یازده روز  که هر 
گرداند... و هر  به ن���ام یازده احمد حق سبحانه... بر وى بگشاید و غنی 
روز ث���واب یازده تبارک را به روح ی���ک احمد بنهد... بزرگان بسیار تجربه 
کبیر، احمد  کرده اند، و اهلل اعلم، أحمد مرسل ؟ص؟، احمد جنید، احمد 
جام، احمد ارقم، احمد سی���وى، احمد رونده، احمد اصفهانی، احمد 

جرجانی، احمد حسین نساج، احمد... رحمة اهلل علهیم أجمعین«.41

که چند بیت آن در مدح اهل بیت  ه ( اشع���ار فراوانی در المخ���اة است 
کس  که هیچ  ى نی���ز علیه شیعه در آن دی���ده می شود  اس���ت، اما اشعار
که بگوید  نمی تواند مدعی ش���ود مؤلف المخاة امامی باشد، چه رسد 

مؤلف المخاة شیخ بهایى است! 

 کام صوفی:

طبعن���ا غ���دا  ق���د  ُان���اٌس   نح���ن 
أبى طال���ِب ب���ن  عل���ی  ح���ّب 

ة؛ ص381-382 )چاپ عالم الکتب، 1405ق(.  41. المخا

که نقل شد.39 کتاب هایى  نظیر 

ى نقل شده  کتاب نهج الباغة اشعار کتاب المخاة، صفحه521 از   در 
کت���اب از منابع شیعی  اس���ت. در برداشت نخست تص���ور می شود این 

است، حال آنکه این نهج الباغة از سیدرضی نیست:

یر مؤیدالدین ابن العلقمی فی نهج الباغة:  »للوز

قیم���ًة قوی���َس  ال���دّر  م���ا  إذا   ک���اٌم 
وُحسن���ا ب���ه یوما فق���د ُوص���ف الدّر

فإّنن���ی َتیه���ا  األذه���اَن  حی���ر  إن   و
سح���ُر ل���ه  أق���ول  أن  ع���ن  ُانّزه���ه 

فإّن���ه لطف���ا  األلب���اب  أسک���ر  إن   و
خم���ُر طهارت���ه  ل���وال  ى  أر م���ا  عل���ی 

کت���اب و نق���ل ق���ول از خلفا و ائم���ه اهل سن���ت و عالمان   ب( ساخت���ار 
ک���ه مؤلف آن بای���د غیر از شیخ  سنی مذه���ب، خ���ود دلیل بر این است 
کّرم اهلل وجهه، قال عمر رضی اهلل عنه، أنس بن  بهایى باشد: »قال علی 
مال���ک رضی اهلل عنه، ُسئل الشعبی، بقی أبویوسف علی باب الرشید، 

لإلمام الشافعی رضی اهلل عنه«.

یم شیخ بهایى با هر مذهبی، طبق همان  گر بپذیر  ج( جعل احادیث. ا
ک���ه به سبب تقیه شیخ بهای���ى، علماى دیگر  مذه���ب رفتار می کرده - 
یم  مذاه���ب از مذهب شیخ بهایى اطاع نداشتن���د - نمی توانیم بپذیر
کن���د تا آن  به سب���ب رعای���ت وحدت مسلمی���ن، حدیث���ی مجعول نقل 
اتح���اد به وج���ود بیاید: »ق���ال رسول اهلل ؟ص؟: أب���و بکر وعم���ر وعثمان آل 
اهلل، وعل���ی والحس���ن والحسین وفطمة آلی، وسیجم���ع اهلل عّز وجّل یوم 

یاض الجّنة«.40 القیامة آله وآلی فی روضة من ر

 د( مؤل���ف المخ���اة چاپ مصر، یکی از عرف���ا و صوفیۀ قرن نهم هجرى 
ک���ه سرتاسر مخاة چاپ مص���ر، مؤلف عبارت ه���ای صوفیه را با  اس���ت 
تمجی���د نقل می کند: »ق���ال الجنید رحمة اهلل علی���ه« )ص223(، »قال 
ی رحم���ه اهلل« )ص229(، »ق���ال الشبلی ق���ّدس اهلل سّره«  سفی���ان الثور
)ص274(، »ول���ه أیض���ا ط���اب ث���راه« )ص277(، »ق���ال بش���ر الحاف���ی 
رحم���ة اهلل علی���ه« )ص341(، »قال إبراهی���م بن أدهم رحم���ة اهلل علیه« 

)ص354( و... .

 ده ها نام دیگر، مثل ابن الرومی، ابن عطا، سعید بن المسیب، الشعبی، 
الشبل���ی، سه���ل ب���ن عب���داهلل، صاح الدین، عام���ر الشعب���ی، الفضیل، 
مع���روف الکرخی، یحیى بن معین، یحیى بن خال���د البرمکی و... را نیز 

می توان به این اسامی افزود.

 39. ر.ک به: کشکول؛ ج 4، ص 406 - 414.
ة؛ ص314 )چاپ1377ق(.  40. المخا
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گل  کاس���ه اى بنهد و باالى او روغن  کند و در  ت���رش را با جوالدوز سوراخ 
یزد و...«.46 بر

کتاب توبره که ترجم���ۀ المخاة است، این چهار سطر   گفتن���ی است در 
بى  کتابى از عر فارسی نیامده و حذف شده است؛ حال آنکه در ترجمه 
کتاب حذف نش���ود. دلیل  ب���ه فارس���ی، می باید حداق���ل فارسی ه���ا آن 
حذف این چهار سطر نیز همان تشخیص ندادن این چهار سطر فارسی 
کلمات فارسی به صورت افراطی پشت سرهم حروفچینی  است؛ چون 

گنگ و نامفهومی به ثبت رسیده است. شده اند و تبعًا عبارت های 

 توبره ترجمه المخالة
  مخاة منسوب به شیخ بهایى، با نام توبره ترجمه و منتشر شده است. 
ین تهران آن  ر کرده است و نشر ز کتاب توبره را آقاى بهمن رازانی ترجمه 

کرده است. را در شمارگان 5000 نسخه در سال1364 ش چاپ 

کت���اب دیگر شیخ   آق���اى بهم���ن رازان���ی یک سال قب���ل از چاپ توب���ره، 
که از ن���وروز 1363 تا نوروز  کرده است  بهای���ى، یعنی کشک���ول را ترجمه 

1364 چهار بار تجدید چاپ شده است.47

گرفته است و سپس  کشکول را به عهده  ک���ه ترجمه  کسی   شایسته بود 
ک���ار خود قرار داده است، یک مقایسه- ترجم���ه المخاة را هم در دستور 

ای محتوایى، متن شناسی، سبک شناسی و منبع شناسی - و لو در حد 
کمی تکلیف مؤلف  ابتدای���ى - انجام دهد و در مقدمه بازگ���و نماید، تا 
ین تحقیق، به  کمتر المخ���اة )توبره( مشخ���ص شود؛ حال آنکه ب���دون 
کت���اب المخاة چاپ ش���ده را از شیخ بهای���ى دانسته، به  م 

ّ
شک���ل مسل

کشکول او در طول یک سال چهار بار تجدید چاپ  سب���ب آنکه ترجمه 
کتاب دیگر شیخ بهایى پرداخته است. شده است، به ترجمه 

که مترجم دربارۀ مخاة و کشکول  یم   در ادام���ه به بیان مطالبی می پرداز
در پیشگفتار توبره آورده و مورد مناقشه است: 

کشی  کشا کشکول چن���د ماه���ی... در چنی���ن  کت���اب   »پ���س از ترجم���ه 
کشک���ول تألیف شیخ بهایى ب���ه همین قلم در  کتاب  ک���ه از  استقبال���ی 
که از نوروز 1362 تا نوروز بعد، چهار بار تجدید چاپش  ک���ار آمد -  چنان 
کرد،  کت���اب المخاة هم او معطوف  کردن���د - ذهن ناشر محترم48  را به 
گفت،  که به هنگام خود و جاى دیگ���ر خواهمشان  و م���ن نیز به دالیل���ی 
کتاب  ب���ا وى همداست���ان شدم و حاصل این همداستان���ی من و ناشر، 

ید«.49 کنون در دست دار که ا حاضر است 

 46. همان.
 47. بهمن رازانى؛ توبره؛ پیش گفتار مترجم، ص3.

کمک  کشکول شی���خ بهایی را در سال 1362 )چاپ اول( به   48. گفتن���ى است آقای بهمن رازانى 
نش���ر چکام���ه تهران، ب���ا شمارگان 2000 نسخ���ه ترجمه و منتش���ر ساخته است. در پش���ت جلد، آرم 
ین تهران،  ر انتش���ارات ارسطو آمده است. در مقدمۀ توب���ره مترجم مدعى است ناشر توبره، یعنى ز

کند. ة  را نیز ترجمه  کرده و همو از مترجم خواسته است المخا کشکول را چاپ  کتاب ترجمه 
ة، تجدید چاپ  کردی���د، بناى ترجم���ه مخ���ا که ماحظ���ه   49. توب���ره؛ مقدم���ه، ص3. هم���ان ط���ور 

حّب���ه عل���ی  الن���اس   یعیبن���ا 
العائ���ِب عل���ی  اهلل  فلعن���ة 

 الجواب:
ولکّن���ه ه���ذا  عیبک���م   م���ا 
بالصاح���ِب ّق���ب 

ُ
ل ال���ذی  بغ���ض 

بنت���ه وع���ن  عن���ه   وکذبک���م 
الک���اذِب42 عل���ی  اهلل  فلعن���ة 

کتاب   و( چندی���ن سط���ر ب���ه زبان فارس���ی و چند سط���ر شعر فارس���ی در 
المخ���اة، هیچ گ���اه نمی توان���د دلیلی ب���ر انتساب المخ���اة چاپ شده 
در  )چ���اپ1377ق(  المخ���اة  کت���اب  در  باش���د،  بهای���ى  شی���خ  ب���ه 
صفحات171، 172، 183، 184، 199، 200 و 212 چندین سطر فارسی و 
کشکول فارسی  چند بیت فارسی وجود دارد. بعضی ها به خیال اینکه 
ب���ى است، پس  ب���ى اس���ت و المخ���اة چاپ شده ه���م فارسی و عر و عر

المخاة از آن شیخ بهایى است و حال آنکه:

که با فارسی هاى  کشکول است   اّوال اشع���ار فارسی و نثرهاى فراوانی در 
المخاة قابل مقایسه نیست.

 ثانیًا مجموع تمام کلمات و عبارات فارسی المخاة )اعم از نثر و نظم( به 
کشکول شیخ بهایى فارسی هاى فراوانی  یک صفحه هم نمی رسد، اما 
کشک���ول مصر و لبنان ب���ا چاپ هاى  دارد. دلی���ل اخت���اف چاپ هاى 
کشکول  که در چاپ هاى مصر و لبنان، فارسی هاى  ایران نیز این است 

کرده اند، اما در چاپ ایران موجود است. کتاب حذف  را از 

کتاب  در صفح���ات 171 و 172 آم���ده اس���ت: »هذه األوراد منقول���ة من 
األذکار للنووی... انگشت دست راست و دست چپ...«.43

کتاب دّر األسرار...   در المخاة صفحات182 و183 نیز آمده است: »من 
بع���د از قراءت آیات، دست بر سر نهد و بگوید... یازده بار بخواند تا یازده 
روز به نام یازده احمد، حق سبحانه و تعالی در توانگرى... و غنی گردد«.44

 در المخ���اة صفحه ه���ای 199 و 200 ه���م می خوانیم: »من بح���ر الفوائد: 
...«.45 سپ���س نه بی���ت شعر می آورد که دو بیت آن فارسی و هفت بیت 

بى است. دیگر آن عر

که چون   در المخ���اة، صفح���ه212، چهار سطر فارسی نقل ش���ده است 
حروف چین ه���اى مصر و لبنان ب���ه عبارت هاى فارسی آشن���ا نبوده اند، 
کرده اند و چهار سطر بى معنا و نامفهوم  کلمات را پیوسته حروف چینی 
کسی انار  گر  کمی دق���ت فهمیده می شود: »ا درس���ت شده است، اما با 

 42. همان، ص455.
ة؛ چاپ1377ق.  43. المخا

 44. همان.

 45. همان.
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که در توب���ره، ص333 می بایست ترجمۀ آن  ی���زد...«،53  گل بر او روغ���ن 
که نیامده است.54 دعاى سفر و این عبارت فارسی آورده می شد 

 مخالة سیدعلى خان مدنى شیرازى 
کشکول گونه ای هم  کتاب  ى   سید صدرالدین  علی خان مدن���ی شیراز

کتاب چنین معرفی شده است:  یعه این  به نام مخاة دارد. در الذر

ة فى المحاض���رات، نظی���ر الکشکول البهائی���ة، للسید  المخ���ا
ی  صدرالدین على خان ب���ن نظام الدین أحمد المدنى الشیراز
کتابه الموسوم  الدشتک���ى الحسینى، المتوّف���ى 1120، وهو غی���ر 
کم���ا استظه���ر ذل���ک صاحب  بالتذک���رة ف���ى الفوائ���د الن���ادرة، 
ة فى الروضات: 413. أقول:  الروضات بعد ذکره له کتاب المخا
ة بعینه هو الذی سّم���ى بالکشکول وعّبر عنه بهذا   المخا

ّ
لع���ل

ة له جزما.55 االسم... وبالجملة الموسوم بالتذکرة غیر المخا

کتابى به  شی���خ آقاب���زرگ تهران���ی، قائ���ل اس���ت سیدعلی خ���ان مدن���ی 
ینی در  که غیر از تذک���رۀ ایشان است؛ اما مرح���وم قزو ن���ام مخاة داشت���ه 
یادداشت هاى خود )ج7، ص64 - 66( مطالبی در این خصوص دارد 

که به فایدۀ مقاله می افزاید:

یح خود شیخ بهایى در ابتدا و مقدمۀ   مخاة، مخاة معروف که به تصر
کشک���ول )ه���م چاپ مصر و هم چ���اپ طهران( از شی���خ بهایى است، و 
صّرح بهذا أیضا صاحب روضات، ص633 و صاحب السافة، ص291 

ثر، ج 3، ص441. و خاصة األ

کتابى تألیف یکی  که مخاة ن���ام  و لک���ن این روزها در جای���ى خواندم 
کنم و  که جای���ى یادداشت  دیگ���ر از علم���ا نیز بوده اس���ت و یادم رف���ت 
که بوده است  کردم، پیدا نکردم  کتب مراجعه  بعدها هر چه مجددًا در 
گر اتفاق���ًا وقتی پیدا ش���د، این جا الحاق ش���ود، ان شاء اهلل.  ک���س. ا آن 

گشتم؛ در آن جا از این قبیل چیزى نیافتم. تمام سافه را مستعجًا 

که این حرف را  که بوده است   الحم���دهلل فورًا در همان شب معلوم شد 
که در صفحه413 در  زده بوده است: صاحب روض���ات الجّنات است 
بیع و ساف���ه و غیرهما در  ترجم���ۀ ح���ال سیدعلی خان، صاح���ب انوارالر
گوید: »وکتاب التذکرة ف���ی الفوائد النادرة،  ضم���ن تعداد مصنف���ات او 
کلة  کتابه ال���ذی رسم���ه بالمخ���اة ورسمه عل���ی شا والظاه���ر أّن���ه غی���ر 

کشکول شیخنا البهائی علیه الرحمه«.

کرده اس���ت و مخاة  که صاح���ب روضات اشتب���اه  گم���ان می کنم  م���ن 
ک���رده بوده  ک���ه از تألیف���ات معروف���ۀ شی���خ بهایى اس���ت، او سهوًا خیال 
ک���ه احدى از مورخین  یرا  که از تألیف���ات سیدعلی خان است؛ ز اس���ت 

ة؛ ص212، چاپ1377ق.  53. المخا
ة، این عبارت هاى فارسى در هم تداخل شده و  که در چاپ هاى متعدد المخا گفته نماند   54. نا

جمات بى معنایی درست شده است.
یعة؛ ج20، ص232.  55. آقابزرگ تهرانى؛ الذر

کشکول ب���ه تفصیل   بل���ه شی���خ بهای���ى اوص���اف مخ���اة را در مقدم���ۀ 
که آی���ا این المخاة چاپ ش���ده، همان  م���ی آورد، اما سخن ای���ن است 
کتاب ب���ه سال853  مخ���اة شیخ بهای���ى است، ی���ا آنکه تألی���ف این 
که صد سال قبل از تولد شیخ بهایى است؟! اواًل قرائن  قم���رى می رسد 
کتاب مخاة با  که نسخ���ه خطی  فراوانی ب���راى این احتمال وجود دارد 
اس���رار الباغة در یک مجموعه خطی است و سال853 ق در چند مورد 

در رساله أسرار الباغة به ثبت رسیده است.50

ه 
ّ
 ثانیًا حض���رت آی���ت اهلل سیدمحّمدعلی روضاتی اصفهان���ی )مّد ظل

ک���ه به نام شیخ بهایى  کتاب هایى  العال���ی( می فرمایند: ناشر و مشّوق 
کردى  است و در مصر به طبع رسیده، شخصی به نام شیخ فرج اهلل زکی 
غان بهائیان مزدور 

ّ
گلپایگانی -  از مبل که دست پرورده ابوالفضل  است 

که  انگلیس���ی - است. ایشان بر این عقیده قرائن فراوانی دارد؛ مثل این 
گربه و م���وش، همان شیخ  کت���اب پند اهل دان���ش و هوش به زب���ان  ناش���ر 

کردى است.51 فرج اهلل زکی 

 همچنی���ن دربارۀ رساله وح���دت وجود منسوب به شی���خ بهایى ضمن 
کامی و فلسف���ی در آن به  که بی���ش از سی رسالۀ  »مجموع���ة الرسائ���ل« 
که آن را از شیخ  طب���ع رسی���ده، یک رساله به نام »وحدة الوج���ود« است 
بهای���ى دانسته ان���د، و ناشر ای���ن مجموع���ة الرسائل؛ همان ف���رج اهلل زکی 
کردست���ان العلمیة به طبع  ک���ه به سال1328ق در مطبعة  کردى است 

رسیده است.52

 همچنی���ن مترجم در پیشگفتار )ص 5( می نویس���د: »... و نیز پاره اى از 
کرده است، در توبره نیز آورده است. این  کشکول ذکر  که در  مطالب���ی را 
مطال���ب نیز اص���واًل و نه همگی حذف شده اس���ت«؛ حال آنکه مطالب 
کشک���ول دارد. در همین  ی���ن شباهت���ی ب���ا  کمتر المخ���اة چاپ ش���ده، 
کشکول متفاوت  کتاب هاى مخاة با  که مناب���ع  مقال���ه به اثبات رسید 
کرده  ى را حذف  و بعض���ًا متض���اد است. چگونه ایش���ان مطالب تک���رار
که ترجمه  کرده است، و آن مواردى است  است؟! بله مواردى را حذف 
یرا چندین سطر  کن���د؛ ز آن مشک���ل بوده است و ی���ا نمی توانسته ترجمه 
بى حروفچینی شده  که به عر کتاب مخاة است  فارسی در چند جای 
کلمات فارسی به هم پیوسته است؛ بنابراین عبارات بى معنی  و تم���ام 
ک���ه در سفر خوانده  شده ان���د. این موارد ح���ذف شده اند.؛ مثل دعایى 
گر  که بعد از آن چهار سطر فارسی با این مضمون آمده است: »ا می شود 
کاسه اى بنه���د و باالى  کن���د و در  کس���ی انار ت���رش را با جوال���دوز سوراخ 

که از این راه به نوایی برسد؛ اما اشکال به مترجم وارد است  ة است  کشکول و مخا ترجمه ه���اى 
کتاب���ی به شیخ بهای���ی نسبت مى ده���د و آن را ترجمه مى کن���د و جامعۀ  ک���ه چرا ب���دون تحقیق، 

فرهنگى را به اشتباه مى اندازد! )برای نمونه ر.ک به: توبره؛ ترجمه بهمن رازانى؛ ص 4، مقدمه(.
باره اینکه اسرار الباغة از شیخ بهایی نیست، در درست تألیف دارم.  50 . مقاله ای مفصل نیز در

گانه به آن خواهم پرداخت.  51. به تفصیل در مقاله اى جدا
گانه به آن خواهم پرداخت.  52. به تفصیل در مقاله اى جدا
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کتابى مخاة نام به سیدعلی خان(  آن نکرده ان���د )یعنی نسبت تألیف 
به دست آورده است؟ علی هذا تا از خارج دلیل خاف آن ظاهر نشده 
است، من احتمال اشتباه مؤل���ف روضات الجنات را در نسبت مخاة 
ب���ه سیدعلی خ���ان )یعن���ی التب���اس در نسب���ت دادن مخ���اة بهایى به 
کتاب بهایى  سیدعل���ی خان، یا اصًا اشتباه مستق���ل او بدون التباس 
کتاب یا چنین نامی به سیدعلى خان( از  ب���ه سیدعلی خان - در نسبت 
کتبناه بهامش  دست نمی دهم، واهلل أعلم بحقائق ااُلمور. راجع أیضا ما 

روضات الجّنات صفحه412 - 413.

ینی نیز چندین اشتباه رخ داده است: در یادداشت هاى قزو

که هم شیخ بهایى و هم سید علی خان مدنی هر دو   اواًل منافات ندارد 
کتابى به نام المخاة داشته باشند.

کت���اب مخاة چاپ شده در مصر را از شی���خ بهایى دانسته است   ثانیًا 
که مسلم شد از شیخ بهایى نیست.

کتاب   ثالث���ًا صاحب روضات و شیخ آقا ب���زرگ تهرانی و دیگران متوجه 
کتابى دیگر به نام مخ���اة دارد، بوده ان���د. تنها ممکن  التذک���رة و اینک���ه 
کتاب المخ���اة سیدعلی خان مدن���ی همان التذکرة  گفته شود  اس���ت 
که صاح���ب روضات و شیخ آقا ب���زرگ تهرانی به صراحت  ایش���ان است 
کتاب المخاة را براى سیدعلی خان  کرده اند؛ پس نمی توان  آن را نف���ی 

کرد. مدنی نفی 

یحان���ه األدب )ج2، ص93( نی���ز مخ���اة را غی���ر از التذک���رة و   صاح���ب ر
حدیقة العلم می داند: »المخاة که به طرز کشکول شیخ بهایى است«.

بی���ة )ج1،  ی���رة العر ف���ات الشیعی���ة ف���ی الجز
ّ
 همچنی���ن در معج���م المؤل

ص704( می نویس���د: »المخ���اة ف���ی المحاض���رات، عل���ی نحو مخاة 
یعة،  الشی���خ البهائ���ی، للسیدعلی خ���ان المدن���ی 1052 - 1120 ق؛ الذر
ی���اض السالکی���ن، ص18 و رحل���ة ابن معصوم،  ج 20، ص232؛ مقّدم���ة ر

ص7«.

کشک���ول سیدعلی خان در   نسخ���ه اى خط���ی از این مخ���اة یا تذکرة ی���ا 
کتابخانه دانشکده الهی���ات تهران به شماره 129/ج نسخ شده/11، در 
یخ 1074ق موجود است؛ و  که خط مؤلف به تار 304 برگ موجود است 
کتاب خطی،  سافة العصر را ایشان به سال 1082 ساخته است. در این 
یخ ه���ای 1006، 1009، 1010، 1014، 1041، 1042، 1043، 1045 و 1046ق  تار

در شیراز و 1064، 1069، 1074 و1125ق دیده می شود.56

کتاب مخ���اة سیدعلی خ���ان مدنی و اینک���ه مانند  ب���ه سب���ب اهمیت 
کت���اب سیدعلی خان  ى از مطالب  کشک���ول شیخ بهایى ب���وده و بسیار
مدنی، از آثار شیخ بهایى است و بعضًا از خط شیخ بهایى مطلب نقد 

کتابخانه دانشکده الهیات تهران؛ صص641 و644 .  56. فهرست نسخه هاى خطى 

و اصح���اب کتب رج���ال از قبیل نجوم السماء، ص 176 -  181 و سبحة 
که ترجمۀ حال مبسوطی  بی���ع  المرج���ان، ص 85 - 87  و در آخر أنوار الر
تر در فارس نامه  کت���ب عدیده درج است، و از هم���ه باال از او مستخ���رج از 
ناصرى، صص29 و 85 - 87 تألیف یکی از احفاد خود سیدعلی خان 
که بدیهی است  مذک���ور اعنی حاجی میرزا حسن طبیب فسائی ب���ا آن 
کتابى به این اسم )یعنی  ى بما فی البیت أصًا وأبدا  که اهل البیت أدر

مخاة( نسبت به سیدعلی خان نداده اند.

 و از آن ط���رف عم���وم اصح���اب رج���ال از قبی���ل خ���ود همی���ن روض���ات 
الجن���ات، ص633 و خ���ود سیدعلی خان در ساف���ة، ص291 و خاصة 
کشکول  ث���ر محّب���ی، ج 3، ص 441 و خ���ود شی���خ بهای���ى در مقدم���ه  األ
گوید:  که  در هم���ان سط���ر اول )هم در طب���ع مصر و هم در طبع طه���ران( 
کتابى المسّمی بالمخ���اة الذی حوى من  »وبع���د فإّنی لّم���ا فرغت من 
کذا وکذا... إلخ« [که به قدر نصِف  کتاب  ک���ّل شی ٍء أحسنه وأحاه وهو 
یح  یح صر کشک���ول پ���ردازد] تصر کتاب  کت���اب و  صفح���ه، به شرح آن 
واضح نموده ان���د، به اینکه مخاة از تألیفات شی���خ بهایى بوده است؛ 
که در مصر طبع شده است و  کتابى داشته است مخاة نام -  یعن���ی او 
من مک���رر خوانده ام ولی بالفعل در پیش م���ن حاضر نیست؛ چه خودم 
کجا مؤلف روضات الجنات این  نسخ���ه اى از آن مالک نیستم - پس از 
یم أبدًا ذکرى از  که م���ا اطاع دار که احدى از مورخین تا آن جا  اط���اع را 
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25. نظم للبهائی؛

بیع األبرار ألبى عبداهلل محّمد بن أبى- بیع وهو مختصر ر 26. من زهر الر
ی؛ بکر الراز

27. مابال أرسطو )المسائل الطبیعیة(؛

28. من بیجاپور فی شهر رمضان لسنة 1048 عن حضرة النّواب؛

کتبه میرزا إبراهیم الهمدانی إلی موالنا الشیخ )البهائی(؛ 29.  صورة ما 

یف  ی���ز الزمزم���ی مفتی الح���رم الشر کت���اب الشی���خ العب���د العز 30. م���ن 
المتوّفی سّت وسبعین وتسعمائة؛

 صالح علی ُاصول الکافی؛
ّ

31. فی شرح الما

یج سلیلة النّواب میرزا  32. خطبة أنشأها محّمدبن علی الشامی فی تزو
نظام الدین أحمد دام مجده؛

33. کتاب من موالنا علی الطبری وجوابه فی بندر سخا سنة1042؛

ی���ة السامة فی  کان فی قر 34. کت���اب من الشی���خ حنیف الدین الذی 
الحجاز فی سنة1043 وکتب إلی وأجبته؛

35. کت���اب إلی موالن���ا میر محّم���د باقر الدام���اد الحسینی م���ن الشیخ 
البهائی؛

36. کتاب الماحن فی ساب���ع ذی حّجة1040 الذی وصل إلی الجامع 
فی بندر سخا؛

37. کتاب إلی موالنا السید حسین أبقاه اهلل؛

مه اهلل؛
ّ
38. کتاب إلی الحکیم محّمد حسین سل

39. من خّط الشیخ بهاءالدین؛

40. من أوائل الکشکول؛

یدت فقرات لیست فیه هذه األبیات للمعّری  41. کتب فی التذکرة، وز
کاتبه عفی عنه؛ وما بعدها إنشاء 

42. لکاتب���ه عل���ی صدرالدی���ن المدن���ی الحسین���ی غف���ر اهلل ل���ه سن���ة 
بی���ع الثانی من شه���ور سنة  1074 کت���ب ذل���ک ی���وم األربع���اء س���ادس ر

1074 ونظم قبل ذلک بیوم، وله عفی عنه؛

یت؛ کبر 43. من رحلة السید محّمد 

44. وق���د استف���دت ذلک من بع���ض األصحاب فی النج���ف فی شهر 
رجب سنة1045؛

ین الدین قّدس اهلل سّرهما؛ 45. لموالنا الشیخ حسن بن الشیخ ز

یف دارن���د، عباى  ک���ه در اودگی���ر تشر 46. ب���ه جه���ت نواب مغ���ل خان 
کرده، به دست آورده، به خدمت  که باشد تفحص  کجا  یمبوع���ی از هر 
کندن  گرد یمنی جهت  ایشان خواهم فرستاد ان شاء اهلل تعالی و عقیق 
یف  یف ایشان شاه قباد وکیل سزاوار خان خواجکی محّمد شر اسم شر

وکیل مغل خان؛

کتاب هاى متعددى نیز از شیخ بهای���ى مطالب نقل می کنند،  ک���رده و 
مناس���ب اس���ت فهرس���ت مخ���اة سیدعلی خ���ان مدنی ب���رای تکمیل 

مطالب مقاله آورده شود:

کتاب چنین است:  »... پاره اى از عنوان هاى این 

1.  صورة عقیدة صدرت من نصیرالدین أجاب بها إخوانه؛

2. من إفادات السید السند؛

3. من فوائد األمیر نظام الدین أحمد قّدس اهلل سّره؛

یا نقلتها من خّط بعض األفاضل؛ ق بعلم الرؤ
ّ
4. فوائد مهّمة تتعل

5. من خّط الدوانی؛

هین موالنا میرزا نظام الدین أحمد 
ّ
6. م���ن إفادات سید الحکماء المتأل

یم؛ وقد نقلته من خّط َمن نقل من خّطه الکر

7.  خلق األعمال للدوانی؛

8. ذکر من ایزدشناخت لعین القضاة؛

9. من أثولوجیا ألرسطو؛

10. من أبى الحسین بن یوسف العامری؛

11. مّم���ا سن���ح ف���ی الی���وم الجمعة23 ش���ّوال سنه1009 ف���ی المدرس���ة 
ه لمیرزا نظام الدین أحمد(؛

ّ
یة )نکتة: لعل المنصور

ه له(؛
ّ
ثاء6 رجب سنة عشر وألف )لعل 12. مّما سنح فی یوم الثا

یة سوید فسا؛ 13. فی یوم األربعاء2 رجب1014 فی قر

ه له(؛
ّ
14. فی یوم األحد21 شعبان 1006 )نکات فلسفیة لعل

ی؛  15. من الشجرة اإللهیة للشهروز

16.  التهلیلیة للدوانی؛

کشف   محسن من 
ّ

17.  وجدت ف���ی شیراز سنة1046 انتخبه موالن���ا ما
المحّجة لثمرة المهجة البن طاووس؛

بن کمال الدین البحرانی  18. هذه خطبة أنشأه���ا العبد الضعیف جعفر
یج السید علی بن میرزا نظام الدین أدام اهلل أیامهما؛ عند تزو

19. مّما وجد بخّط الشیخ أبى العّباس أحمد المقوقی العمری الحنفی 
ین وألف،  کتب فی ذی القعدة سنة سبع وعشر أعاده علینا م���ن برکته 

ومن خّطه رقم سنة1046؛

20.  ذکر البهائی فی الحدیقة الهالیة؛

21. صورة ما وجد بخّط الدوانی نقل من خّط مجدالدین الفالی، فصل 
حّرره مصّنف االختیارات اإلمام الکبیر شرف الدین المسعودی؛

کمال پاشا زاده؛ 22. من إفادات موالنا 

23.  رسالة فی آداب المطالعة فی مقّدمة ومقصد ووصیة لصدرالدین 
محّمد الحسینی؛

24.  من شرح األربعین للبهائی؛
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کشک���ول سیدعلی خ���ان مدنی در فهرس���ت نسخه هاى  4.نسخ���ه اى از 
کتابخان���ه ملک ب���ه شم���اره 516 ) ج1، ص442( چنی���ن معرفی  خط���ی 
ى مدنی باشد  گوی���ا از سیدعلی خان شی���راز شده اس���ت: »الکشکول، 
یعة، ج 18، ص 75(. آغاز بسمله، هذه صورة  )الهی���ات، ص641 و الذر
کتبه الشیخ سعید بن محّمد الخفاجی علی رحلة الشتاء والصیف  ما 
یش )در این بند،  مقّرض���ا حمدا لمن أطلع بحر الفصاحة ف���ی جرثومة قر
ی���ت موسوى در1040 نوشته شده است(.  کبر نام سیدمحّمدبن عبداهلل 
یر است: وجد به خط الشیخ عبدالصمدبن محّمد  سپس عنوان هاى ز
کی���د الرحلة العراقیة )عنوان هاى  العم���ودی )در چند فصل( و یتلوها تأ
گونه است: اشعار شهاب الدین أحم���د رومی، ابن المعتّز و  دیگ���ر بدین 
یخ و شعرهاى معاصران مؤلف  دیگ���ران، با توضیحات و حکایات و توار

و خود او(. انجام افتاده شعر:

رسال���ة طال���ٍب ف���ی الک���ون أضحی
مص���ِر ک���ّل  ف���ی  مطلوب���ه  ی���رى 

کن���ت أرتجی  أران���ی م���ن حرمان ما 
باألوائ���ِل«. ملحق���ا  عم���ری  وآخ���ر 

47. ق���ال مح���ّرر ه���ذه األحرف وکاتب ه���ذه األبیات صالح ب���ن جار اهلل 
یخ10 جمادى ااُلولی سنة1125؛ بتار

بى با عنوان »سانح���ه« دارد و در یکی می گوید:  48. چن���د بندى ب���ه عر
گر پدرم مرا به ایران نمی آورد و با پادشاهان آمیزش نمی کردم، از  »گفتم ا

ین مردم روزگار می بودم«. پرهیزتر

یاض األرواح )قصاید شیخ بهایى که در سافة هم آمده  49. من کتاب ر
یعه، ج 11، ص 318(، وهو من نظم جامعه تغمده اهلل  است ر.ک به: الذر

بغفرانه ولجامعه رحمه اهلل من سوانح سفر الحجاز؛

50. لکاتب���ه الفقیر إلی رّب���ه الغنی علی بن أحم���د نظام الدین الحسینی 
ی���خ ثان���ی جم���ادى ااُلولی من شه���ور سن���ة 1069 کتبه إل���ی األدیب  بتار

مه اهلل تعالی؛
ّ
الشیخ عبداهلل الثقفی سل

مة األوح���د موالنا الشی���خ أحمدبن منصور 
ّ

51. م���ن إف���ادات موالن���ا العا
مه اهلل؛

ّ
الفارسی سل

کبر عم���رو عن الطوق من القاموس...   آغ���از افتاده: مورد المثل المشهور 
عمرو عن الطوق یضرب للدبس ما هو دون قدره وهو عمر بن عدی.

 انجام افتاده:
 ق���د منعت���م ص���رف الدنانی���ر عّن���ی
کثی���ره هب���اٌت  ى  ال���ور ف���ی  ولک���م 

شع���ری ش���رح  وف���ی  شاع���ٌر   وأن���ا 
الض���روره«.57 صرفه���ا جای���ٌز ألج���ل 

 - ص365  )ج1،  ته���ران  دانشگ���اه  میکروفیلم ه���اى  فهرس���ت  در   .2
کتابخانه ملی مل���ک معرفی ش���ده است؛ یعنی  368( همی���ن نسخ���ۀ 
در دانشگ���اه ته���ران، میکروفیلم شم���اره 2586 از الهی���ات تهران شماره 

526/د، تمام مطالب فهرست الهیات تهران تکرار شده است.

کت���اب التذک���رة در فهرس���ت نسخه ه���اى خط���ی  3. نسخ���ه اى دیگ���ر از 
کتابخانه مدرسه صدر بازار اصفهان، صفحه74 به این نحو معرفی شده 
ب���ى( از سید  اس���ت: »ش 96 التذک���رة فی الفوائ���د الن���ادرة )متفرقه، عر
ى 1120 ق. آغاز: الحمد هلل الذی  صدرالدین علی بن أحمد مدنی شیراز
م اإلنسان ما لم یعلم. أحم���ده سبحانه علی ما أنعم به 

ّ
���م بالقل���م، عل

ّ
عل

من أوفی الحظوظ والِقَس���م. انجام افتاده: فإّن الحّجج وطأ لکم المنابر 
 لک���م الجباب���رة، وهو یجی ء ی���وم القیامه عن یمی���ن أبیک وشمال 

ّ
وأذل

کان... «. کانا  أخیک، فحیث ما 

ی���ن تمل���ک   نس���خ س���ده سیزده���م، شامل302 ب���رگ، در دو ب���رگ آغاز
کرب���ا به سال  ین���ی به س���ال 1279 و تملکی ب���دون نام در  علی نق���ی قزو
صح���ن  در  15 ذى قع���ده1261ق  کتاب���ت  ی���خ  برگ164 تار در  و   1262

کرباى معلی دیده می شود.

کتابخانه دانشکده الهیات تهران؛ ص644 - 641 .  57. فهرست 


