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چکیده :نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد خواننده را با
کتاب ذخیره العقبی فی ذم الدنیا که دربرگیرنده زندگی نامه
خودنوشت میرمخدوم شریفی است ،آشنا سازد .این اثر
حاوی  9مقاله است که هر مقاله ،گزیده ای از آیات ،کلمات
انبیاء ،احادیث خلفا و امامان ،کلمات حکما و نیز اشعار
و  ...در موضوع زهد را دربرمی گیرد .نویسنده در راستای
معرفی کتاب مذکور ،فهرستی از  9مقاله یا همان فصل
های کتاب را بیان می دارد .سپس ،به مطالبی که میرمخدوم
شریفی در «ختم الکتاب» خوب درباره خودش از قبیل
خانواده و نسب ،استادان و مشایخ ،و مناصب حکومتی،
آورده است ،می پردازد.
کلیدواژهها :زندگینامه ،زندگینامه خودنوشت ،خود
سرگذشت�نامه ،میرمخدوم شریفی ،معرفی کتاب ،ذخیره
العقبی فی ذم الدنیا.

Autobiography of Mir Makhdum Sharifi
Rasul Jafarian
Abstract: In the present article, the author tries
to acquaint the reader with the book Dhakhirah al-Uqba fi Dham al-Dunia, which contains
the autobiography of Mir Makhdoom Sharifi.
This work contains 9 chapters, each of which
includes a selection of verses, the words of the
prophets, the hadith of the caliphs and imams,
the words of the sages, as well as poems, etc. on
the subject of asceticism. In order to introduce
the book, the author lists 9 articles or chapters
of the book. Then, he deals with what Mir
Makhdoom Sharifi has said about himself such
as family and lineage, professors and Sheikhs,
and government positions in “Khatam al-Kitab”
(the ending part of the book).
Keywords: Biography, autobiography, Mir
Makhdoom Sharifi, book introduction, Dhakhirah al-Uqba fi Dham al-Dunia

ّ
الذاتية للمير خمدوم الشر ييف
ـ السيرة
رسول جعفر يان
 يسـعى الكاتـب يف مقالـه احلـايل إىل تعر يـف القـارئ:اخلالصـة
ّ
ّ
بكتـاب ذخيـرة العقبى يف ّذم الدنيـا
الذاتيـة للميـر
املتضمـن للسـيرة
.خمدوم الشر ييف
ّ
واحـدة مهنا حتتوي
 كل،وهـذا الكتـاب حيتـوي عىل تسـعة مقـاالت
ٍ
على  منتخبـات مـن اآليـات وكلمـات األنبيـاء وأحاديـث اخللفـاء
ّ
. يف موضوع الزهد...واألمئة وكلمات احلمكاء مع أشعار و
والكاتـب يف مقالـه احلـايل ويف سـياق تعر يفـه بالكتـاب املذكـور
ّ
ّ
 ّمث يبحـث.يقـدم قامئـة باملقـاالت التسـع التي متثـل فصـول الكتـاب
)يف املطالـب التي ذكرهـا امليـر خمـدوم الشـر ييف يف (خامتـة الكتـاب
 واملناصب، أسـاتذته ومشـاخيه،عن نفسـه من قبيل عائلته ونسـبه
ّ
ّ
.احلكومية اليت تقلدها
ّ
ّ
ّ
 املير، الوقائع الشخصية، السيرة الذاتية، السيرة:املفردات األساسية
. ذخيرة العقىب يف ّذم الدنيا، تعر يف الكتاب،خمدوم الشر ييف
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مقدمه
تا کنون درباره میرمخدوم شریفی ( )995 -947مطالب فراوانی نوشته شده است؛ مطالبی که بیان آنها
خارج از موضوع این یادداشت است .میدانیم که در تواریخ صفوی از وی یاد شده است( .برای نمونه و
ً
البته نسبتا مفصل :عالمآرای عباسی :ج  ،1صص  ،220 ،217 ،215 ،214 ،213 ،149 ،148چاپ ایرج
افشار ،تهران1382 ،؛ ریاضالفردوس خانی ،ص  409و  )...چنانکه به دلیل درگیرشدن او در بحثهای
شیعی و سنی و بهویژه نقدی که قاضی نوراهلل بر نواقض الروافض او نوشت (مصائبالنواصب) در دوایر
شیعی مانند مجالس المؤمنین ،ج  ،1ص  )87هم فردی شناختهشده بوده است .او از احفاد خاندانی
شناخت هشـده در قزوین و از سـادات اسـت که تا پیش از صفویه تمایالت سـنی داشـتند .با اسـتقرار این
دولت دسـتکم در ظاهر به تشـیع گرویدند ،اما برخی مانند وی هیچگاه از تسـنن برنگشـتند .جذابیت
او بـرای منابـع شـرححالنگاری سـنی آن زمـان هـم بـا ایـن تجربه طبیعی اسـت؛ چنانکـه در کتابهایی
مانند تراجم االعیان بورینی شرح حال آمده است( .تراجم االعیان )56- 52/2 :حاجی خلیفه هم آثار
وی را می شناخته و از آنها یاد کرده است.
در دوره جدید نخستینبار مرحوم قزوینی در فرهنگ ایرانزمین به مناسبت یادداشتی از او بر نسخهای
از نهجالبالغه مطلبی درباره وی نوشت( .فرهنگ ایرانزمین ،شماره  ،1سال  13 ،1332صفحه از -57
69؛ یادداشـتهای قزوینـی 701/4 ،3 ،ـ  )703زمانـی هـم متـن منتخب کتـاب نواقض الروافض او را که
نسـخه آن در اختیـار اسـتادم مرحـوم روضاتـی بـود ،گزارش کـردم و همانجا آنچه دربـاره وی یافتم آوردم.
تحقیقات درباره وی ادامه یافته و در فرنگ ،استانفیلد جاهانسون هم در سال  1993پایاننامه یا درباره
وی نوشـته اسـت .بعـد از آن نـگارش مقـاالت و مطالـب دربـاره وی ادامـه یافـت و عـادل علـوش تحلیلـی
مفصل از کتاب النواقض را بر اساس نسخه خطی آن انجام داد .دوستم آقای دکتر محمدکاظم رحمتی
بر اسـاس َ نواقض الروافض که مملو از اطالعاتی اسـت که خود او درباره خویش نوشـته ،مقالهای نوشـت
که در اختیار بنده گذاشت .همچنین به دلیل اختالفی که درباره سال درگذشت او که سال  995بوده
یـا  988و ارتبـاط آن بـا نـگارش حدیقـة الشـیعه پیـش آمد ،تحقیقات دیگری هم درباره وی شـده اسـت.
(تطهیر الشـریعه ،محمدحسـن وکیلی ،مشـهد ،1389 ،ص  )165-146در متن حاضر بهصراحت گفته
میشود که اکنون سال  989است و آ گاهیم که تازه این پیش از منصب قضاوت او در مکه بوده است.
به طور کلی شـخصیت میرمخدوم از جهاتی جذاب بوده و کنجکاو یهای زیادی را برانگیخته اسـت؛
چنانکـه آثـار او منبعـی مهـم بـرای منازعات شـیعی ـ سـنی در این دوره بوده و جزئیـات زمانهای بهوفور در
اختیار گذاشته است.

درباره کتاب ذخیرة العقبی فی ذم الدنیا
اما اکنون کتابچهای با عنوان ذخیرة العقبی فی ذم الدنیا از میرمخدوم (از نسخ وقفی ابراهیم حنیف در

هلاــــــــــــــــــقم
 لاس رد  یفیرش مودخمریم تشوندوخ همانیگدنزدنزز

130

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

ترکیه) در  228فریم [دو صفحه روبرو] در اختیار است که اطالعات تازهای درباره وی در آن آمده است.
عالمه قزوینی این کتاب را از طریق بروکلمن میشناخته و نوشته است:
نکـه گذشـت ،هیـچ دلیلـی بـه دسـت نیسـت کـه ایـن کتـاب از صاحـب ترجمـه (میرزا
چنا 
مخدوم) باشـد و گویا بروکلمن در نسـبت این کتاب به او مانند بسـیاری از موارد در کتاب
تار یـخ ادبیـات عـرب دچـار خبـط فاحـش شـده باشـد .نسـخهای از آن در ( NOگویـا مـراد

کتابخانـه نـوری عثمانیـه باشـد در اسـتانبول) موجـود اسـت .انتهـی حرفیـا (بروکلمـن تار یـخ
ادبیات عرب ،چاپ برلین ،سـنه  1902ج  .443-442 ،2نسـخه امانتی پیش آقای اقبال،
ملکی آقای مهدوی ظ) و کتبه محمد بن عبدالوهاب قزوینی فی  7اردیبهشت سنه 1321
هجری شمسی طهران.
بـا اینهمـه بـه نظـر میرسـد در حـد تتبـع مختصـر بنـده ،در تحقیقـات جدیـد از این کتاب که مشـتمل بر
ً
شـرح حال خودنوشـت میرمخدوم تا سـال  989اسـت استفاده نشـده است .ظاهرا اکنون که نسخه مرور
یشـود ،هیـچ تردیـدی نیسـت کـه ایـن اثـر از میـرزا مخـدوم بـوده و بـا توجـه بهتصریـح خـود وی کـه اکنون
م 
میانـهسـال  989اسـت ،مر بـوط بـه زمانـی اسـت کـه او از منصـب قضاوت بغداد و مشـهدین عزل شـده و
مقرر شده تا قاضی طرابلس باشد .ابتدا تصمیم گرفته است تا از مناصب کنارهگیری کند ،اما در همان
لحظه نامهای از سـلطان برای دلجویی به او رسـیده که تصمیم گرفته به قسـطنطنیه برود .باقی ماجرای
زندگی وی در اینجا نیامده است.
بـه نظـر میرسـد فـارغ از آنکـه وی شـرح حـال مفصلی در البهالی کتـاب نواقض الروافض به دسـت داده،
ایـن متـن بـه عنـوان یـک شـرح حـال خودنوشـت منظـم بسـیار ارزشـمند اسـت و میتوانـد روشـنگر نـکات
مهمـی در بـاره او باشـد .بیتردیـد متـن حاضـر میتوانـد برخـی از ابهامـات و آنچـه را که دیگـران درباره وی
نوشتهاند تصحیح کند.
ً
میرمخـدوم در ایـن کتـاب کـه اساسـا یـک اثـر حدیثـی ـ اخالقـی اسـت ،پـس از حمـد و سـتایش خداونـد
و درود بـر رسـول و آل و اصحـاب او ،از «سـلطان مـراد خـان بـن سـلیم خـان» یـاد و سـتایش کـرده و آنگاه
در بـاره تألیـف ایـن کتـاب ،پـس از «اما بعـد» چنین میگوید که بهترین قربات الی اهلل ،همانا زهد اسـت،
و میافزاید که او تالش کرده است مجموعهای در این زمینه به عنوان تحفهای برای سفر آخرت خویش
ً
فراهم کند .طبعا یادی و ثوابی هم برای سلطان خواهد بود.
نکـه از نظـم داخلـی کتـاب برمیآیـد ،ایـن اثـر  9مقالـه دارد کـه هـر مقالـه گزیـدهای از آیـات ،کلمـات
چنا 
انبیـاء ،احادیـث خلفـا و امامـان ،کلمـات حکمـا و نیـز اشـعار و جز اینها در موضوع زهد اسـت .در پایان،
خاتمهای مشتمل بر دوازده حدیث با اسناد معتبر آنچنانکه «دالة علی فضائل الملوک و السالطین ،ال
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سیما الملک العادل» دارد .افزون بر آن ،ختم کتاب همان شرح حال خودنوشت است.
ابتـدا فهرسـتی از نـه مقالـه یـا همـان فصلهـا را میآوریـم تـا محتـوای کتـاب کـه دربـاره موضوع زهد اسـت
روشن شود .شماری از مقاالت خود سوتیترهایی با عنوان لوح یا صحیفه و  ...دارند.
مقالـه ّاول (در شـش لـوح) و لـوح ّاول در انتخابـی اسـت کـه او از آیـات قرآنی در زمینه زهـد دارد و آیات به
ترتیـب ،از سـورههای قرآنـی از ّاول تـا آغـاز انتخـاب و بـدون هر گونـه توضیحی آمده اسـت( .فریم )23-7
لـوح دوم انتخابـی از تـورات در  28جملـه اسـت )29 -23( .لـوح سـوم انتخابـی از فقـرات انجیـل اسـت.
( .)31-29لوح چهارم از زبور( .تا  )36لوح پنجم از صحف ابراهیم ( )37و لوح ششم احادیث قدسی.
(تا فریم )40
مقالـه دوم در احادیـث انبیـاء در  6صحیفـه اسـت .صحیفـه ّاول انتخابـی از احادیـث حضـرت
محمد(ص)( .تا فریم  )63صحیفههای بعدی از نوح ،ابراهیم خلیل ،عیسی ،یحیی ،سلیمان و خضر
و تتمهای هم از لقمان( .تا )72
مقاله سوم انتخابی از جمالت و کلمات خلفای چهارگانه است .تا فریم  77از سه خلیفه ّاول و از آنجا
تـا  110صـد حدیـث از امـام علـی(ع) که بسـیاری از مآخذ شـیعی اسـت .در ادامه کلماتـی هم از حضرت
زهرا(س) ،امام حسـن ،امام حسـین ،امام سـجاد ،امام باقر ،امام صادق ،امام کاظم(ع) تا فریم  .123در
اینجا هم از منابع شیعی استفاده شده است.
مقالـه چهـارم انتخابـی از کلمـات دیگـران ،از قدمـای مسـلمانان از اصحـاب و جـز آنهـا در پنجـاه مـورد
است( .فریم)133-123 :
مقاله پنجم در کلمات اعاظم حکمای قدیم شـامل سـیصد جمله اسـت (از فریم  )196-133و بخشـی
هم حکایاتی از عرفاست که شامل سی حکایت میشود.
مقاله ششـم که البته فاقد عنوان اسـت ،گویا انتخابی از اشـعار شـامل  104مورد از رباعی و غیره اسـت.
()214-196
خاتمه درباره احادیثی در فضائل والت امر و حا کمان است؛ کسانی که بین سلطنت صوری و معنوی
جمع کردهاند .در اینجا شماری حدیث و  ...هم نقل میشود)216-214( .

گزارش متن خودنوشت میرزامخدوم :خانواده و نسب ،استادان و مشایخ ،و مناصب حکومتی
و امـا موضـوع ایـن یادداشـت پرداختـن بـه مطالبـی اسـت کـه نویسـنده در «ختـم الکتـاب» خـود در بـاره
خودش آورده است .وی این اطالعات را در قالب چند مرآت آورده است.
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مرآت نخسـت نام مؤلف و پدران اسـت و میگوید تنها مطالبی را خواهد آورد که دوسـت و دشـمن بر آن
اتفـاق دارنـد .در هـر شـهری از شـهرهای عجـم شـماری از مردمـان ضعیف و قوی و شـماری هـم از علما و
سادات هستند که میشود از آنها در اینباره سؤال کرد.
او میگوید [فریم  ]217جامع این کلمات ،بندهای اسـت که از سـر اخالص دعا گوی دولت قاهره علیه
عثمانیه و خالفت سلیمانیه مرادخانیه است ،کمترین خادمان ،کمترین مخلوقات ،بلکه در حقیقت
هیـچ ،بـا نـام «معینالدیـن اشـرف ،معـروف بـه میرمخـدوم شـریفی» و ایـن بـه خاطـر انتسـاب او بـه ّ
سـید
شـریف جرجانی اسـت ،چنانکه بهزودی خواهی دانسـت[ .فریم ]218 :مادر او دختر میرزاشـرف جهان
عالمه ّ
کمترین کماالت او سرودههای اوست که فضای قرن دهم را
سیدسیفی حسنی قزوینی است که
ِ
پر کرده است .او فرزند قاضی جهان است که بهاکراه و اجبار وزیر شاهطهماسب شد.
پدر مؤلف هم نام پدرش ّ
سیدشـریف مشـهور به باقی اسـت؛ چنانکه بهزودی اشـاره خواهد شـد .او هم
مبتالی همان چیزی شد که قاضی جهان شد.
مـادر پـدرش [مؤلـف] دختـر س َّـیدعبدالباقی اسـت کـه مبتلای بـه صـدرات شـاه اسـماعیل ّاول و سـپس
وزارت او شـد .و عـذر همـان اسـت کـه یـاد شـد .نسـب او بـه ّ
سـید عـارف صمدانـی نعمـتاهلل الولـی
الحسـینی الحلبی و سـپس کرمانی میرسـد که مشـهورتر از آن اسـت که وصف شود .جد او ّ
سیدشریف
ثانی اسـت که او هم به صدارت شـاه اسـماعیل ّاول مبتال شـد و از این بابت در رنج عظیم بود ،هر چند
تهـا و دردهـا را آسـان کـرده و تقدیـر الهـی محقق خواهد شـد و اینکه حکم جز از
شمشـیر و قـدرت ،محن 
آن خدا قادر مقتدر عالم نیست.
مادر جد [مؤلف] دختر ّ
سیدفخرالدین حیدر دشتکی حسینی شیرازی برادر عالمه صدرالدین محمد،
معارض معاصر عالمه دوانی است ،و فرزند او غیاثالدین منصور ،همه مستغنی از تعریف هستند.
ِ

ّ
س ّـید شـریف ثانـی کـه بـه او اشـاره شـد ،فرزنـد س َّـیدتاجالدین علـی معـروف به اجل اسـت و ایـن به خاطر
پذیرش ریاست او توسط علما و سادات است .او فرزند دختردایی پدرش ّ
سیدالمحقق العالمه محمد

بن شـریف جرجانی اسـت .این محمد مؤلف شـرح الهدایه و ارشـاد النحو و ّ
الغره و الدرة و جز آنهاسـت.
پـدرش س ّـیدمرتضی مشـهور بـه مقـدم ار بـاب العمایـم اسـت [ . ...فریـم  ]219مـادر مرتضـی ،عایشـه دختر

اسـتاد المتبحرین و س ّـیدالعالمین و ّ ...
سیدشـریف الحسـینی الجرجانی نقشـبندی صاحب تألیفاتی
است که اهل علم کالم بر آنها واقف هستند [با سه سطر تعریف  .]...تصور نکنید فضیلت این عایشه
تنها به این بود که دختر ّ
سید شریف جرجانی است ،بلکه او در غایت فضل و عفت بود و به طوری که
نزد ما ثابت شـده ،س ّـید شـریف چون نتوانسـت شـرح مفتاح را تمام کند ،وصیت کرد که دخترش آن را

به اتمام برسـاند و او برخی از مباحث اخیر بدیع را به آن ملحق کرد .چنانکه مشـکالت علمای بزرگ را
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پس از پدرش حل میکرد و این چیزی اسـت که خبرش در شـیراز متواتر اسـت .پدرش از او میخواسـت
مؤلفاتـش را تصحیـح کنـد؛ چنانکـه آنهـا را از مسـوده درنمـیآورد تـا او مرور کـرده و تصحیح نماید .فضل
او مانند پدر و برادرش بود.
و اما مرتضی که به او اشاره شد ،فرزند ّ
سیدتاجالدین علی آملی بود .کسی که مادرش خواهر علی مؤید
اسـت که مورخان او را به سـربداری میشناسـند و اما ابوعلی که به او اشـاره شـد ،ابوعلی عبداهلل اسـت
و باشـد کـه خداونـد در ایـن روزگار نسـب مـن را بـه کسـی کـه عبـداهلل اسـت برسـاند .مـادر او خالـه السـید
المحقق بود که به برخی القاب او اشاره شد .این دو ،دختران سلطان مازندران سیدقوامالدین مرعشی
حسـینی بودند که سـلطنت فرزندان او تا این اواخر بر پا بود .سـلطنت خودش در عصر امیرمرادخان بود.
وقتی درگذشـت ،فرزندش جای او نشسـت .کسـی که با شـرارت همسـر شاه محمد فرزند شاهطهماسب
که در حال حاضر گمان میکند سـلطان عجم اسـت کشـته شـد .این شـاه محمد بیش از آنکه لشـکرش
از او در هراس باشند ،از آنان در هراس است.
[فریم  ]220و اما پدر ابوعلی عبداهلل مذکورّ ،
سیدحسین آملی است که مادرش دخترعموی اوست و نام
این عمو ناشناخته است .حسین دختر خواجه غیاثالدین محمد بن خواجه رشید وزیر سلطان غازان
خـان اسـت .مـن از عمـوی خـود س ّـیدمرتضی شـنیدم کـه میگفـت مـا شـک داریـم کـه آیا او دختـر محمد
َ
است یا دختر پدر او [یعنی خواهرش] .در ش َرف آنها همین بس که تألیفاتی به نام آنها در دست است و
این امر بر کسـانی که در پی کتاب هسـتند ،پوشـیده نیسـت [و حصل مولویة حقیقیة ال عرفیة ،تعارفت
فی زماننا ،و لیس فی اکثر الموالی اال اسمها].
پـدر حسـین ،ابومحمـد حسـن فرزنـد دختـر ّ
سـیدطاهر رضـوی نقیـب االشـراف در مشـهد امـام علـی بـن
موسـیالرضا(ع) بـود .پـدر حسـن ،ابوبکـر عبـداهلل فرزنـد سـیده رضویـه بـود کـه نـام او پـدرش را نمیدانیـم
و از یـک س ّـید حسـنی بـه نـام طاهـر بـوده و کنیـهاش ابومحمـد .او بعـد از بـرادرش ابوالرضـا حسـین حا کـم
طبرسـتان شـد و نخسـتین سـال حکومت ابوالرضا  606پس از کشتهشدن شمسالملوک بن شاه اردشیر
بـود؛ چنانکـه س ّـید مرعشـی در تاریخـش آن را آورده اسـت .مـادر او را نمیشناسـیم ،جـز آنکـه میدانیـم
بیشتر جدههای ما فاطمی بودهاند .طاهر و ابوالرضا فرزند ابوالحسن هاشم و او فرزند ابوحفص عربشاه و
او فرزند ابوابراهیم ناصر بن ابی محمد زید بن ابی القاسم عبداهلل بن ابی الحسن علی بن حسن الملقب
بالمهـدی ،مـادرش دختـر داعـی کبیـر حسـن بـن زیـد و مهـدی مذکـور فرزنـد زیـد و او فرزنـد محمـد ملقب
بـه داعـی صغیـر حا کـم طبرسـتان پـس از بـرادرش داعـی کبیـر اسـت .از حسـن داعـی کبیـر نسـلی برجـای
اوالد امام
نماند و این دو داعی ،فرزندان زید بن محمد بن اسـماعیل بن حسـن بن زید [فریم ]221 :اکبر ِ
الهمـام السـید بلسـان س ّـید البشـر ،و السـبط اال کبـر للمبعـوث الـی االسـود و االحمـر الحسـن بـن اسـداهلل
الغالـب مظهـر العجایـب امیرالمؤمنیـن علـی مرتضـی و فاطمـة الزهـرا دختـر محمـد مصطفـی ،صلـی اهلل
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ً
ً
ً
علیه و علیها و علی بعلها و اوالدها و کسانی که نسبا و سببا و صحابتا نزدیک به آن حضرت هستند.
این نسخه درست و مصحح از نسب من است که مطابق خطوط اجداد من بر اساس مشجرات و کتب
نسب است.

آینه دوم درباره مشایخ و اساتید من است

اما مشـایخ من ،عموها و اجداد من تا س ّـید العرفاء و العلماء ّ
سـید شـریف الجرجانی ،و شـیخ کامل او،

عـارف واصـل خواجـه عالءالدیـن عطـار کـه مر یـد شـیخ الطوایـف الصوفیة المتشـرعة خواجـه بهاءالدین
نقشـبند قدس اهلل اسـرارهم بود .این طور از آباء به ما رسـیده و در رشـحات نیز مانند همین آمده ،همین
طور استادان اجداد من.
زمانـی کـه شاهطهماسـب پـدر مـن را مجبـور بـه قبول وزارت کرد ،نتوانسـت به من تعلیم دهـد [فریم ]222
و بنابرایـن مولـی تقیالدیـن محمـد الفارسـی ،شـاگرد عالمـه غیاثالدیـن منصـور سـابقالذکر را به عنوان
معلم من تعیین کرد .من بیشتر طبیعیات و الهیات و ریاضیت را نزد وی خواندم .در واقع ریاضی را جز
هندسه نزد وی خواندم .برخی از مباحث را هم مانند کالم و عربیت را از عمویم ّ
سیدمرتضی فراگرفتم.
سـند مـن در حدیـث بـه واسـطه شـمار ز یـادی از علمـا بـه تعـداد قابـل توجهـی از بـزرگان دیـن میرسـد کـه
بزرگتر یـن آنهـا از نظـر مـن ابـن حجـر مکـی صاحـب شـرح العبـاب و شـرح المنهـاج و االرشـاد و آثـار دیگـر
اسـت .من در مسـجدالحرام و ایام حج سـال  973بخشـی از بخاری و مسـلم را خواندم و او به من اجازه
روایـت صحـاح سـته را داد و متنـی برایـم نوشـت کـه در آنهـا مطالبـی دربارهـام ،بیش از آنچه شایسـتهاش
بـودم ،نگاشـت ،همچنیـن نـام مشـایخش را .ایـن اجـازه همـراه چیزهای دیگری در سـتم قزلباشـان بر من
از دستم رفت.
مـن فقـه شـافعی را از دسـت همیـن جماعـت گمـراه در زیرزمین فراگرفتم؛ به گونهای که مالئکه آسـمان و
زمین بر ما گریه میکردند .وقتی از حبس و آزار آنها نجات یافتم و داخل در خادمان دولت عثمانی شده
و منصـب قضـا و فتـوا گرفتـم و حنفـی شـدم ،تـا آن وقـت فرصـت اینکـه فقـه حنفـی را نـزد احـدی خوانده
ً
باشـم نداشـتم؛ ز یـرا دقیقـا همـان روزی کـه حنفـی شـدم منصـب گرفتـم ،امـا خداونـد از بـرکات اجـدادم
مـن را عالـم گردانـده! طـی دو مـاه چنـان شـدم کـه گویی بیسـت سـال اسـت [بر اسـاس این مذهـب] فتوا
میدهم .این وضعیت من است که بر احدی از رومیها و عرب و عجم پنهان نیست .اگر کسی در این
امر تردیدی دارد ،کتاب المحیط المرادخانی را که دوازده مجلد است و من پنج مجلد آن را در طول دو
سال نوشتم [عبارت این است :فلعل یزیل ریبه المحیط المرادخانی الذی یقرب من اثنی عشر مجلدا

و قـد کتبـت متـآ [مـا لمسـه فـی مـدة سـنتین مـع تألیـف االنمـوذج المرادخانـی] ،همـراه تألیـف االنمـوذج
المرادخانـی ،النواقـض لظهـور الروافـض[ ،فر یـم ]223 :منتخـب آن ،ذخیـرة العقبـی (همیـن کتـاب) و
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حاشـیه آن بـه نـام مفتـاح الذخیـره و بخشـی از الحواشـی علـی تفسـیر ابـی السـعود ببینیـد .ایـن در حالی
بـود کـه منصـب قضـای دیاربکـر و منصـب افتـاء آنجا و نیز تدریس در مدرسـه خسـرویه در شـهر ِآمد را هم
داشـتم .مدتی بعد قضای بغداد و مشـهدین ،منصب افتای عراقین و نیز تدرس مدرسـه مرجانیه بغداد
را داشـتم .همه اینها در کمتر از سـه سـال بود ،چنانکه در مرآت سـوم خواهم گفت .آیا کسـی هسـت که
از این وضع من بیخبر باشـد و آیا ممکن اسـت بدون معاونت ارواح طیبه این کار شـده باشـد؟ حمد و
شکر از آن خداست.
مـن در حالـی مشـاغلی را کـه پـس از ایـن خواهـم نوشـت داشـتم ،شـماری از کتـب و رسـائل کـه در اواخـر
النواقض از آنها یاد کردهام نوشتهام .اکنون میانه سال  989است و من داخل در  42سالگی قمری خود
شـدهام .خداونـد مـرا زنـده نـگاه دارد تـا آنکـه نـام خلیفـه و سـلطان زمـان مـن در تمـام بلاد ایرانـی و تورانـی
فراگیر شود و من به حول و ّقوه الهی مورد تجلیات نورانی قرار گیرم.

مرآت سوم شامل اجمالی از مناصب من از روز تکلیف تا امروز
بـه محـض آنکـه مـن تکلیـف شـدم ،پدرم به دسـتور شـاه به قزوین رفـت و بهاجبار او وزارتـش را قبول کرد؛
گناهـی نابخشـودنی کـه تنهـا خدمـت مـن در دولـت قاهره ایمانی عثمانـی میتواند آن را محـو کند .وقتی
پدرم به قزوین رفت ،من به جای او در ایالت فارس نشستم .زمانی که شوق من به دیدار او فزونی یافت،
مـن را نـزد خـود خواسـت .بـه کمـک مـادرم و پـدر مـادرم نـزد وی رفتیـم .چند سـال نـزد او بودم تا در گوشـم
نـدای حـج آمـد و مـن هـم لبیـک و سـعدیک گفتـم .عازم حج شـدم ،آن هم از طریق هند تا هم سـیاحت
و هـم حـج باشـد .در راه کشـتی کـه مـن در آن بـودم شکسـت [فریـم ]224 :و بـه حبشـه افتـادم .از آنجـا بـه
یمـن رفتـه و بعـد از زحمـات فـراوان بـه حـج رفتـم .این در سـال  973بـود .از حج که برگشـتم ،پدر و مادرم
را زیارت کردم ،اما پدرم چند ماه بعد از آن درگذشت و شاهطهماسب از من خواست بر حسب عادت
نشـان کـه در بـاره همـه ارکان دولـت ،بلکـه بنـدگان و کنیزکانشـان هـم جـاری بـود ،جسـد او را بـه
و قانو 
مشـهد حسـین منتقـل کنـم و مـن چنیـن کـردم .آن وقـت امیراالمـرا عراق عرب ،اسـکندر پاشـا بـود .وی از
مـن خواسـت بـه «بلاد البـدع و االهـواء» برنگـردم .مـن هـم به نصیحت او عمـل کرده و یک سـال در عراق
مانـدم .مـادرم بـه مـن نوشـت مـرد آن اسـت کـه بلا را از خانـوادهاش دفـع کنـد .تـو خـودت را در راحتـی قرار
ّ
دادی ،اما ما در سـختی هسـتیم .اگر برگشـتی که هیچ ،وال ما را فدای خودت کردهای .وقتی اسـکندر
پاشـا خط مادرم را دید ،عذر من را در بازگشـت پذیرفت ،بلکه ترک آن را زشـت دانسـت .فرجعت کمن
یجران یصلب.
پیـش از آنکـه وارد قزو یـن شـوم ،شـمار ز یـادی از روافـض عـراق وارد ایـن شـهر شـده ،بـه شـاه از بغـض مـن
نسبت به روافض گفته بودند .اینکه از مذهب آنها دور بوده و متمایل به اهل سنت و جماعت هستم.
نیز احترامی که من نزد اسـکندر پاشـا داشـتم .شـاه بر آن شـد تا من را به زندان طویلالمدت و آنچه بدتر
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از قتـل اسـت بینـدازد؛ ز یـرا قتـل س ّـید را روا نمیدیـد .در ایـن وقـت بـود کـه محبـت مـن در قلـب «حبیبیة
الشـاه» و بزرگتریـن اوالد و عزیزتریـن فرزنـدان او پریخـان خانـم افتـاد .او بهشـدت از مـن حمایـت کـرد و به
همین دلیل شـاه نتوانسـت به من آسـیبی برسـاند ،بلکه من منصب قضای فارس را هم گرفتم؛ منصبی
کـه متعلـق بـه برخـی از عموهـای مـن بـود .آن وقـت بـود کـه بـا احتـرام و عـزت وارد شـیراز شـدم؛ آن هـم بـه
عنـوان حا کـم و غالـب بـر روافضـی کـه در آنجـا بودنـد .در آنجـا بـود کـه توانسـتم املا ک خـود را آبـاد کنـم
و درآمـد محصوال تـش را زیادتـر گردانـم .پریخـان خانـم بـه ایـن مقـدار در حمایـت از مـن بسـنده نکـرد .از
پدرش خواست [فریم  ]225تا فرامین سلطانی سابق را در اینکه از زمینهای ما مالیات و دیگر تکالیف
سـطانی گرفتـه نشـود ،تجدیـد کنـد و امـا مـن کـه در عقیـده مذهبی خـود تعصب داشـتم ،نمیتوانسـتم از
تقویت سنت مصطفوی و تضعیف بدعتها خودداری کنم .همین امر سبب شد تا روافض جمع شده
و علیه حامی من و پدرش هجوم آورده و اعتراض کردند که چرا یک سنی را بر شیعی مسلط کرده است.
او [پریخان خانم] پنهانی وضعیت را بهتفصیل نوشت و گفت منصب قضاء فارس را رها کرده به سوی
پـدرش برگـردم و در آنجـا اجـازه حـج دوم را گرفتـه بـروم تـا اوضـاع آرام شـود .مـن هم همان طـور عمل کردم
و همـراه مـادر و دایـیام س ّـیدروحاهلل و فرزنـد داییام س ّـیدجمالالدین به دوم حج رفتم .وقتی برگشـتیم،
شـماری از عراقیها با ما بودند .آنها همراه اسـترآبادیها و دیگر رافضه عجم و جبل عامل در خانههای
ما اجتماع کرده بودند .در آن وقت شوکت و قدرت متعلق به کسی بود که بدون نیت به خواب رفته بود
تـا فـردای آن روز شـمار ز یـادی از عـوام اهـل سـنت و جماعـت ،بلکـه علمای آنـان را نابود سـازد ،و امورش
را به گروهی از جاهالن یادشـده که مشـایخ و علما نامیده میشـدند ،واگذار کرده و نزدیک بود که رشـته
قدرت دختر او قطع شود ،اما خداوند ریشه ظالمان را برکند و سپاس از آن خداست!
شاهطهماسـب در صفر  984درگذشـت و فرزندش اسـماعیل جای او را گرفت که مصداق یخرج الحی
مـن المیبـت بـود .خداونـد بغـض را نسـبت بـه راه و مذهـب پـدر و جـدش در دل وی قـرار داده ،حـب
مذهب اجداد سالف او را وارد قلبش کرد .آتشی بود که نیاز به شعلهورکردن داشت و من در آن دمیدم
و او را از آب کوثـر سـیراب کـردم .او یـک شـافعی اشـعری عـارف متصلـب در مذهـب شـد .از کارهـای
جـد و پـدرش متنفـر گشـت و از مـادر و خواهـران و دوسـتان و فرزندانـش خواسـت تـا قواعـد بدعـت را کنار
گذاشـته بـه مذهـب شـریف بپیوندنـد و از اقـوال و اشـارات مـن پیـروی کنند و مطالب صریـح و کنایه من
را بپذیرند[ .فریم ]226 :وی همه مناصب عالیه شـرعی و عرفی را به من واگذار کرده ،من معلم و شـیخ
و مفتـی و صـدر و وز یـر و طبیـب و منجـم و شـاعر و مصاحبـه داماد ،بلکه عزیزتر از خودش برای او شـدم.
همـه اختیـارات را بـرای اعلای حـق و کنارگذاشـتن رفـض به من سـپرد و تالش فراوانی از خود نشـان داد.
باشـد تـا خداونـد از گناهانـش درگذرد ،اما اشـکال ایـن بود که او مردی «خفیفالـرأی»« ،ناقصالتدبیر»،
«ضعیفاالقبال» بوده و افیون فراوان استفاده میکرد و به عکس آنچه شهرت داشت ترسو بود .مدتی به
خاطـر فشـار لشـکریانش مـرا زندانـی کرد [در خالصـة التواریخ ،649/2 :تاریخ این زندانیشـدن «هفدهم
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شـهر جمادیاالولـی» سـال  985آمـده بـا ایـن عبـارت ،میـرزا مخـدوم شـریفی کـه باعـث هـزار گونـه فتنـه
و فسـاد بـود  ...بـه قیـد و حبـس گرفتـار گشـت»] تـا آنـان او را شـیعه بداننـد ،امـا ایـن کار فایـدهای برایـش
نداشـت و جـرأت آنـان را بیشـتر کـرد و در تدبیـر راه صـواب کوتاهی نمود و آنچه خـدا مقدر کرده بود پیش
آمـد .روافـض بـا کشـتن او پیـروز شـده و بعـد از آن مـرا هـم از زنـدان درآوردنـد تا بکشـند .در ایـن هنگام بود
که عنایت ازلی حقتعالی شـامل حال من شـده و ملکه یادشـده [پریخان خانم] از من حمایت کرد .آن
وقت ملکه مورد حمایت لشکر و رئیس آنان بود؛ زیرا وارثی که شایسته پادشاهی باشد حضور نداشت.
وی زنی در نهایت رشد و عقل و طبع بود .مرا از مرگ نجات داده ،طی رمضان [ 986فی بئر البالوعة فی
شهر رمضان سنة ست و ثمانین «علی القاعده باید خمس و ثمانین یعنی  985باشد] در چاه فاضالبی
پنهـان کـرد .زمانـی کـه شـاه محمـد به پادشـاهی رسـید ،کسـی که عمـوی من ّ
سـیدمرتضی معلمـش بود و
پیـش از آن هـم ،دخترعمـه مـادرم همسـر وی و مـادر ارشـد اوالد او بـود ،فرمانـی صـادر کـرد و مـن از حبس
نجات یافتم .او میخواسـت من وزارت یا صدارتش را بپذیرم ،اما من از فرصت اسـتفاده کرده به سـوی
بالد سلطان االسالم گریختم ،در حالی که ضعیف و فقیر و مریض بودم .هیچ کس جز بنده آزادهشدهام
که نامش مسلم بود همراهم نبود .همین طور مادرم.
مـا داخـل شـهرزور شـدیم ،در حالـی کـه امیراالمـراء آنجـا محمـود پاشـا فرزنـد شمسـی پاشـا قـزل احمـدی
خالـدی بـود .خداونـد بـر سـعادت او بیفزایـد و پـدرش را رحمـت کند[ .فریم  ]227او نسـب و خانواده من
را شـناخت و وضـع و حـال مـرا بـه «الباباالعلـی» نوشـت .بالفاصلـه بـرای فرسـتادن مـن بـه دار السـلطنه
قسطنطنیه دستور رسید و او بدون توجه به ضعف و بیماری من اطاعت کرده مرا حرکت داد.

مـن ظهـر روز  26صفـر [ 985کـذا .علـی القاعـده بایـد  986باشـد .دربـاره ایـن تاریخهـا ،بنگریـد :فرهنـگ
ایرانزمیـن ،قزوینـی ،شـماره ّاول ،سـال  ،1332ص  ]62وارد قسـطنطنیه شـدم ،در حالـی کـه در ّاول مـاه
مز بـور از شـهرزور خـارج شـده و چنـد روزی هـم در شـهر ِآمـد بـه خاطـر برخـی از کارهـای ضـروری مزاجـی و
سـفری مانـده بـودم .وقتـی بـه قسـطنطنیه رسـیدم ،خدمـت آصف اکمل محمد پاشـا تشـرف یافتـم و این
به مالزمت موالنا سـعدی افندی بود .آنها به ّ
عزت اجدادی و مراتب علمی و دینی من نگریسـته ،تالش
کردنـد تـا جایـگاه خو بـی [= تربیتـی] بـه دسـت آورم .نتیجـه آنکـه تا آنجا که قانـون عثمانی اجـازه میداد،
ً
ّاوال مقرر کردند هر روز شصت درهم عثمانی از اوتراق سنان افندی مرحوم ،قاضی عسکر آناطولی به من
بدهند .وی چند روز قبل از ورود من به قسطنطنیه درگذشته بود .دیگر آنکه دو ماه بعد از آنکه من برات
ایـن پـول را دریافـت کـردم ،منصـب قضـای شـهر آمـد ،منصـب افتـای دیاربکـر و منصـب تـدرس مدرسـه
خسـرویه را بـه مـن سـپردند .بعـد از آن منصـب قضـای بغـداد ،منصـب افتـای عراقیـن و منصـب تدریس
ً
مدرسه مرجانیه را هم به من سپردند؛ مدرسهای که قانونا تابع مدارس خاقانیه بود .همان طور که مدرسه
خسرویه پیشگفته چنین بود .من از خالفت سنیه خواستم قضای مشهدین شریفین را هم به حوزه من
ً
ملحق کند؛ زیرا فرزند اوالی به مکان پدر است [با توجه به سیادت] .طبعا از باب المراد مأیوس نشدم
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و درخواست خود را فرستادم و برای دو سال در مشهد و بغداد قضاوت کردم.
در این وقت با فریبکاری برخی از بیدینان ،اعراض من از این بالد به عرض رسید و گرچه درست بود،
اما هدف این مفسد اظهار حق نبود ،بلکه کنارگذاشتن من بود .من با پانصد عدد «بخمسمائة» قاضی
طرابلـس شـدم [فر یـم  ]228و قاضـی بغـداد و مشـهدین شـد .تصمیـم گرفتـم از همـه مناصـب کنارگیـری
کنـم و در یثـرب انـزوا گزینـم .مصمـم بـر ایـن کار بودم ،اما با یک عطیه و موهبت الهی مواجه شـدم .متنی
ّ
به خط امیرالمؤمنین و خلیفه مسـلمین توسـط چاوش معظم به دسـتم رسـید .محتوای آن تسـلی خاطر
مـن نسـبت بـه ایـن تغییـر و تبدیـل بـود و اینکـه منصـب قضـای یکی از حرمیـن را بعد از مـرگ قاضی آن یا
عزلـش بـه مـن خواهنـد داد .مـن بایـد برای تشـکر به «البـاب االعظم» بـروم و االن که اوایل ربیعاالخر سـال
 989اسـت عـازم هسـتم ،در حالـی کـه تـوکل بـر خـدا دارم و از هـر آفـت و نقمتـی بـه خـدا پنـاه میبـرم و در
آشـکار و نهان از او یاری میطلبم ،در حالی که در حالت یأس و امید هسـتم .ختم کتاب مانند آغاز با
نام خداوند ،پروردگار آسمان و زمین خواهد بود.
بیفزاییـم کـه یادداشـت میـرزا مخـدوم در پشـت نهجالبالغـهای که مرحـوم قزوینی به بهانـه آن مقالهای در
شرح احوال وی نوشته و در مقدمه اشاره شد ،مورخ  15ربیعاالخر سال  989بوده و آنجا نوشته است که
این یادداشـت را در حالی نوشـته اسـت که در حال خروج از بغداد به سـمت قسـطنطنیه بوده اسـت« :و
ّ ً
ُ
متوجها من بغداد الی قسطنطنیة المحروستین».
کنت
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