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چکیده
مشـکالت دخیـل در تفسـیر منابـع عصـر صفویه یکـی از مهم ترین مشـکالت فـراروی محققـان این 
عصـر اسـت. نوشـتار حاضـر بحثـی در خصوص کتاب ایـران عصر صفـوی تألیف اندرو نیومن اسـت 
کـه ترجمـۀ فارسـی آن بـه تازگـی منتشـر شـده اسـت. در بررسـی حاضر برخـی مسـائل دینی عصر 

صفویـه و نکاتـی در خصـوص ترجمـۀ کتـاب مورد بحـث قرار گرفته اسـت.

کلیدواژه ها
صفویه، ایران شناسی، تاریخ تشیع

مطالعـات  در  فعـال  حـوزه ای  و  توجـه  مـورد  مسـائل  از  صفویـه  عصـر  دربـارۀ  پژوهـش 
ایران شناسـی اسـت. در میـان ایـن مطالعـات کتـاب نگاهی به ایـران عصر صفـوی: نوزایی 
امپراتـوری ایـران، تألیـف انـدرو نیومـن، اثـری اسـت کـه به تازگـی دو ترجمـه از آن منتشـر 
شـده اسـت. نوشـتار حاضـر بیشـتر با تکیـه بر مسـائل دینی مطـرح در کتـاب، با مبنـا قرار 
دادن برگـردان آقـای بهـزاد کریمـی از کتـاب، نقـد و نظری دارد بـه پاره ای از مسـائل دینی 

مطـرح در کتـاب نیومـن.
تحـوالت دینـی عصـر صفویـه و اطالعـات بسـیار انـدک در مـورد اوایـل عصـر صفویه از 
جدی تریـن معضالتـی اسـت کـه در عرصـۀ صفویه پژوهـی خـود نمایـی می کنـد. بـا ایـن 
حـال، توجـه بـه چنـد نکتـه تـا حـدی مشـکل کمبـود منابـع را برطـرف می کنـد: منابـع 
 فـراوان عالمـان امامـی در دورۀ مذکـور؛ توجـه کـردن بـه مسـئلۀ 

ً
فقهـی و تألیفـات نسـبتا

سـنت های عملـی در میـان جوامـع شـیعه پیش از ظهـور صفویه. توجـه بـه دو مطلب اخیر 
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نقد آثار ترجمه

 
ً
پرتـوی بـر برخـی از مسـائل دینـی مـورد منازعـه در عصـر اول صفویـه می افکنـد و اساسـا
اختالف نظرهایـی کـه گاه در میـان محققـان صفویه پدید آمـده مبتنی بـر بی توجهی به دو 

مطلـب اخیـر اسـت؛ البتـه در ادامـۀ نوشـتار اهمیـت آن را مدلـل خواهـم سـاخت. 
نوشـتار حاضـر مـروری اسـت بـر عمده مطالـب دینی که در کتـاب ایران عصـر صفوی: 
نوزایـی امپراتـوری ایـران آمـده اسـت. کتـاب پـس از مقدمـه ای کـه در آن از رونـد مطالعات 
صفویـه نیـز بـه اختصـار سـخن رفتـه، در نـه فصـل سـامان یافتـه و در هـر فصـل روزگار یک 
پادشـاه مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفته اسـت؛ جـز فصل نهـم که در آن از مسـئلۀ شـعر و 
سیاسـت در عصـر صفویـه صحبـت شـده  و در آن نتیجه گیری مؤلف آمده اسـت. نویسـنده 
در دو پیوسـت انتهایـی کتـاب نخسـت بـه سـیری از حـوادث مهـم تاریخـی عصـر صفویـه 
پرداختـه و سـپس بـا نقـد و بررسـی برخـی منابـع و مطالعـات عصـر صفویـه را بـه شـکل 
سالشـمار ارائـه کـرده اسـت. کتاب شناسـی و نمایـه نیز بخش هـای پایانی کتاب را تشـکیل 

می دهنـد.
 مفصل، که آغـاز آن نگارش رسـالۀ دکتـری مفصلش بوده، 

ً
نیومـن بـا کارنامـه ای نسـبتا

نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه در عرصـۀ مطالعـات صفویـه و تشـیع بـه نـگارش مقـاالت و 
 پـرکار بـه حسـاب می آید. بخشـی 

ً
کتاب هـای مختلـف مشـغول اسـت و نویسـنده ای نسـبتا

از رسـالۀ دکتـری او بـه صـورت مقالـه و بخشـی نیـز بـه شـکل تک نـگاری در بـاب مکتـب 
قـم و بغـداد منتشـر شـده اسـت. بـا ایـن حـال و علی رغـم چنیـن کارنامـه ای، کـه انتظـار 
آشـنایی بهتـر او بـا موضـوع مـورد پژوهشـش را ایجـاد می کند، متأسـفانه خواننـدۀ کتاب با 
مطالبـی روبـه رو می شـود که مطابـق آن انتظار نیسـت. نیومـن همچنیـن در دائرة المعارف 
اسـالم بخـش مسـائل دینـی عصـر صفویه را نیز نگاشـته اسـت. تمرکـز اصلی کتاب بیشـتر 
مسـائل سیاسـی ـ  اقتصادی اسـت و بخـش اندکـی از هـر فصـل بـه مسـئلۀ دیـن و تحـوالت 
مذهبـی اختصـاص یافتـه اسـت. بـرای مثـال، در فصـل نخسـت و بررسـی ایـام سـلطنت 
شاه اسـماعیل اول، کـه البتـه بیشـتر از فصول دیگر از مسـائل دینی سـخن رفتـه، در پایان 

■ نیومن، انــدرو. ایران عصر صفوى: 
بهزاد  ترجمۀ  ایران.  امپراتورى  نوزایى 
کریمى. تهران: شرکت نشر نقد افکار، 

1393. 695 صفحه.
شابک: 978-964-228-169-5
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فصـل و در حـدود یـک صفحـه (ص ۵۱-۵۲) از مسـائل دینـی عصـر شاه اسـماعیل بحـث 
شـده اسـت. ادعای بسـیار شـگفت نیومـن در مورد شاه اسـماعیل، که البتـه در بخش های 
مختلـف نوشـتار او و یـا حتـی در دیگـر نوشـته های او کمـی متفـاوت اسـت، ایـن اسـت که 
شاه اسـماعیل در کنـار ادعـای سـیادت مدعـی مهدویـت بـوده و خـود را امـام دوازدهم نیز 
می دانسـته اسـت (ص ۳۸، ۵۰). در بحـث از واکنـش فقهـای شـیعه بـه ظهـور صفویـه و 
اعـالن تشـیع از سـوی آنهـا، کـه در انتهـای فصـل بـا تکیه بـر محقـق کرکـی (ص ۵۲-۵۱) 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه و مشـتمل بر نکاتی بسـیار عجیب اسـت، شـاید بی توجهـی نیومن 
بـه تأثیـر ظهـور آنـان و رسـمیت یافتن تشـیع بـر تحـول ادبیـات اداری و نوع الفـاظ متداول 
در  و  صفویـه  از  پیـش  باشـد.  او  نادرسـت  نظـرات  برخـی  اصلـی  ریشـۀ  دیوان سـاالری  در 
نظـام دیوان سـاالری سـّنی، تعابیـر امـام عـادل و امـام کامـل در اشـاره بـه قـدرت سیاسـی 
حاکـم تعابیـری بسـیار رایـج و متـداول بـوده اسـت، امـا دو تعبیـر اخیـر در سـنت کالمـی و 
فقهـی شـیعه تعابیـری خـاص هسـتند و تنهـا در اشـاره بـه امـام معصـوم بـه کار می روند. با 
 مدتـی طول کشـید تا نظـام دیوان سـاالری به 

ً
اعـالن تشـیع توسـط شاه اسـماعیل، تقریبـا

تفـاوت تعابیـر مذکـور در سـنت شـیعی و سـنی توجه نشـان دهد. از ایـن رو در نوشـته ها یا 
کتیبه هـای عصـر شاه اسـماعیل اول بـه کرات دیده می شـود کـه تعابیر مذکور در اشـاره به 
شاه اسـماعیل بـه کار مـی رود. همچنیـن حتـی در زمان هـای بعـدی نیـز که تعابیـر مذکور 
بـرای شـاهان صفـوی به کار رفتـه معنای دیگری بـرای آنها مراد شـده و همـان تعبیر عرفی 
و متـداول و بـرای اشـاره بـه قـدرت عرفی شـاه اسـت، نه بـه معنـای کالمی ـ  فقهـی لفظ در 
سـنت شـیعی. بی توجهـی نیومـن بـه ایـن مطالب باعث شـده کـه او ضمن بحـث از محقق 
کرکـی بـه او نسـبت دهـد که بـا مـورد تأییـد قـرار دادن به کارگیـری الفاظی چون السـلطان 
العـادل یـا االمـام الکامـل، ادعـای مهدویـت و امـام عصـر بـودن شاه اسـماعیل را پذیرفتـه 
اسـت (ص ۳۸، ۵۱). نیومـن در تحلیـل نادرسـت خود گامـی فراتر نهـاده و در ادامۀ مطلب 
خـود نوشـته اسـت: «کرکـی بعدهـا بـه منظـور موجـه نشـان دادن رابطـۀ خویـش بـا شـاه، 

■ Newman, Andrew J. Safa-
vid Iran: Rebirth of a Persian 
Empire. I. B. Tauris, 2006. 
281 pages. 
ISBN: 9781860646676

ایران عصر صفوى: نوزایى امپراتورى ایران
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نقد آثار ترجمه

لقـب نایـب امـام را بـرای خـود برگزیـد و از ایـن طریـق اندیشـه هایش را تعدیـل کـرد» (ص 
 حتـی در مطالبـی کـه فهمـی نادرسـت از آنها ارائـه می دهـد منبعی را 

ً
۵۲). نیومـن عمومـا

 بـه منبعی بـرای مدعای خود اشـاره نکرده 
ً
ذکـر می کنـد، امـا در مـورد مطالب اخیر اساسـا

اسـت. محقـق کرکـی در کجـا شاه اسـماعیل را السـلطان العادل یـا االمام الکامـل خوانده 
اسـت؟ در آثـار موجـود از محقـق کرکـی، تنهـا در رسـالۀ نفحـات الالهوت اسـت کـه وی به 
صراحـت از شاه اسـماعیل و صفویـان یـاد کـرده و در اشـاره بـه شاه اسـماعیل او را چنیـن 

مـورد خطـاب قرار داده اسـت:
...و قصـدت بذلـک التقـرب إلـی الله سـبحانه و تعالـی و إلی نبیـه و إلی األئمة 
المعصومیـن صلـوات اللـه و سـالمه علیهـم أجمعیـن و الخدمـة لناصـب لـواء هـذه 

 من َنبعتهـم و...۱
ً
صنـا من شـجرتهم و فرعـا

ُ
الدولـة القاهـرة، إذ کـن غ

کمـا ایـن کـه در آغاز رسـالۀ اخیـر نیز در اشـاره به ظهـور صفویان و اعالن تشـیع از 
سـوی آنها نوشـته است:

...أمـا بعـد، فـإن اللـه سـبحانه و لـه الحمـد و المنـة لما کشـف الغمة عـن هذه 
العلیـة  السـامیة  العالیـة  المنیفـة  الشـریفة  الباهـرة  القاهـرة  الدولـة  بتأییـد  األمـة 
الشـاهیة الصفویـة الموسـویة ـــ أمدهـا اللـه تعالـی بالنصـر و التمکیـن، و أیدهـا 
بالمالئکـة و اإلنـس و الجـن أجمعیـن، و جعل کلمتـه بها العلیا و کلمـة الذین کفروا 

السـفلی إلـی یـوم الدیـن و نکسـت رؤوس أهـل البدعـة الذیـن...
کرکـی نـگارش ایـن رسـاله را در شـب جمعـه چهـارده شـب مانـده بـه پایـان مـاه 
ذی الحجة الحـرام سـال ۹۱۷ ق و در مشـهد و در ایـام سـلطنت شاه اسـماعیل اول صفویه 
بـه اتمـام رسـانده اسـت، ولـی در هیـچ جـای آن ادعایی کـه نیومن مطـرح می کنـد، یعنی 
بـه کار بـردن الفـاظ سـلطان عـادل یا امام کامـل برای شاه اسـماعیل، دیده نمی شـود و در 
دیگـر آثـار موجـود وی از عصـر شاه اسـماعیل حتی همین مقدار اشـاره به شاه اسـماعیل 
هـم نیامـده، چـه رسـد کـه القـاب مذکـور را بـرای او بـه کار بـرده باشـد. نیومـن در عبـارت 
را پذیرفتـه و  محقـق کرکـی ادعـای مهدویـت شاه اسـماعیل  اخیـر مدعـی آن اسـت کـه 
سـپس بـا نوعـی تعدیـل در عیـن حال کـه همچنـان او را امـام عصر می دانسـته خـود را نیز 
نایـب امـام یعنـی نایـب وی معرفی کرده اسـت. مطلـب کوتاه نیومن در شـرح حـال محقق 
کرکـی بـه صراحـت ناآشـنایی وی را بـا سـنت فقهـی شـیعه و یا حتـی جایگاه محقـق کرکی 

نشـان می دهـد. وی در آخریـن بخـش سـخن خـود دربـارۀ کرکـی می نویسـد:
کرکـی از سـوی سـادات تاجیـک متولی حـرم رضوی در مشـهد بـه گرمی مورد 
اسـتقبال قـرار گرفـت و بعدها بـا یکی از خاندان های سرشـناس سـادات اسـترآباد 
وصلـت کـرد. بـا وجـود ایـن، فقهـای معاصـر کم اهمیـت و نیـز مهـم عرب خـارج از 
ایـران به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم همراهـی کرکی با پروژۀ صفویـه را محکوم 
 مشـروعیت صفویه را زیر سـؤال بردند. بـه این ترتیب 

ً
کردنـد و از ایـن طریـق تلویحا

تنهـا عالـم سرشـناس عـرب کـه بـه قلمـرو صفویـه مهاجـرت و بـا اسـماعیل دیـدار 



35083

ــــــــ ۵  ، ـــ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۴ 

کـرده بـود به لبنـان بازگشـت. (ص ۵۲)
در خصـوص عبـارات اخیـر بایـد اشـاره کنـم کـه ترجمـۀ عبـارت «بعدها بـا یکی از 
خاندان هـای سرشـناس سـادات اسـترآباد وصلـت کـرد» اشـکال دارد و نیومـن در اصـل از 
پیونـد خانوادگـی میـان کرکـی و سـادات اسـترآبادی سـخن گفته و نـه این که خـود محقق 
کرکـی بـا دختـر یکی از سـادات اسـترآباد ازدواج کـرده باشـد؛ در حقیقت نیومن بـه ازدواج 
پـدر میردامـاد بـا دو دختر محقق کرکـی اشـاره دارد. فقهای مهم معاصر کرکی چه کسـانی 
هسـتند کـه نیومـن بـه آنها در ایـن عبارت اشـاره کرده اسـت؟ نیومـن در متن کتـاب به نام 
ایـن فقیهـان ادعایـی اشـاره نمی کنـد.۲ ادامـۀ عبـارت نیومـن نیـز بـه دقـت ترجمه نشـده 
اسـت و نمی تـوان دریافـت کـه عبارت مـرادش محقق کرکی اسـت، یعنی عالم سرشناسـی 
کـه بـه قلمـرو صفویـه مهاجرت کـرده و با اسـماعیل دیـدار کرده یا شـخص دیگری اسـت؟ 
در حقیقـت نیومـن در عبـارت اخیـر بـرای آن کـه ادعـای خـود را در مـورد موضـع فقیهـان 
دیگـر جـز محقـق کرکـی مدلـل کنـد، در اصل نوشـتار خـود آورده اسـت: «یکـی از فقیهان 
برجسـتۀ عرب سـفری به قلمرو صفویه داشـته و خود بشـخصه شاه اسـماعیل را نیز دیده، 
بـه لبنـان بازگشـته اسـت». نیومـن در مطلب اخیر به ماجرای سـفر سـید حسـن بن جعفر 
کرکـی (د. ۹۳۶) اشـاره دارد کـه گـزارش کوتاهـی از سـفر او بـه ایـران در کتـاب خالصـة 
التواریـخ۳ آمـده اسـت، امـا باز هم نیومـن عبارت را بد فهمیده اسـت. عبـارت قاضی احمد 

قمـی کـه نیومن بـه آن اسـتناد کـرده در اصل چنین اسـت:
... امـا حدیثـی دیگـر کـه فقیـر مؤلـف از حضـرت شـیخ الطایفـة بهـاء الملـة و 
خسـرو  صاحبقـران،  شـاه  ظهـور  بـر  داللـت  کـه  شـنیدم  العاملـی  محمـد  الدیـن 
ایـن  کـه  فرمودنـد  نقـل  چنیـن  حضـرت  آن  کـه  اسـت  ایـن  نمـوده،  گیتی سـتان 
حدیـث را بـه نوعـی کـه از پـدر مرحـوم خـود یعنـی شـیخ حسـین بن عبدالصمـد 
 و ای کنـز لیـس بذهـب و ال 

ً
عاملـی شـنیدم ایـن اسـت کـه «ان لنـا باردبیـل کنـزا

 بغلة شـهباء 
ً
 راکبـا

ً
فضـة و لکنـه رجـل مـن اوالدی یدخـل تبریـز مـع اثنـا عشـر الفـا

و علـی راسـه عصابـة حمـراء»، سـید کبیـر مرحـوم سـید حسـن بن السـید جعفـر 
العاملـی الکرکـی، اسـتاد پـدر فقیـر کثیـر التقصیر به فقیـر گفت در اوایل سـلطنت 
ـ روزی که از شـکار معـاودت فرمودند  ـ طـاب ثراهـ  پادشـاه مرحـوم شاه اسـماعیلـ 
 شـاه عالم افـروز آن روز بر 

ً
بـا اهالـی تبریـز که به اسـتقبال رفتـه بودند، رفتـم. اتفاقا

اسـتر سـفیدی سـوار بودند و به واسـطۀ کوفت چشـم دسـتمال سـرخ بر سـر بسـته 
بودنـد و لشـکری کـه همـراه بودند دوازده هـزار نفر بودنـد. در آن وقـت این حدیث 

کـه بـه چنـد سـال قبـل از ایـن بـه نظر رسـیده بـود بـه خاطر رسـید.
 بـر عکس آنچه نیومـن از آن اسـتنباط کرده داللت 

ً
عبـارت اخیـر بـه صراحت دقیقا

دارد. سـید حسـن بن جعفـر کرکـی (د. ۹۳۶) پسـرخاله و دامـاد محقـق کرکـی اسـت کـه 
 پیـش از جنـگ چالـدران بـه ایران سـفر کرده اسـت.۴ وی 

ً
بـرای زیـارت مشـهدالرضا ظاهـرا

در تبریـز بـه همـراه گروهـی از مـردم بـه اسـتقبال شاه اسـماعیل رفتـه و بعدهـا در جبـل 
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عامـل هنگامـی کـه حسـین بن عبدالصمـد عاملـی حارثـی ـــ پـدر شـیخ بهایـی ـــ نـزد او 
در کـرک نـوح همـراه بـا شـهید ثانـی بـه تحصیـل مشـغول بـوده، بـرای آنهـا خاطـرۀ سـفر 
خـود بـه ایـران را تعریـف کـرده و بـه سـتایش از شاه اسـماعیل پرداختـه و حتـی حدیثـی 
 بـر 

ً
را بـر او تطبیـق داده اسـت. بـه عبـارت دیگـر، آنچـه نیومـن بـه آن اسـتناد کـرده دقیقـا

عکس تأیید موضع فقیهان شـیعۀ سـاکن در خارج از قلمرو شاه اسـماعیل از وی را نشـان 
می دهـد. البتـه ایـن مطلـب کـه چـرا فقیهان مذکـور همچنـان ترجیـح می دادند بـه زادگاه 
خـود برگردنـد، هـر دلیلـی داشـته باشـد، این گمـان نیومـن کـه آن را دلیلی بـر رد صفویان 
و یـا نظـر منفـی بـه ادعای تشـیع یـا حتی خود تشـیع مـورد حمایـت صفویان تحلیـل کرده 
نادرسـت اسـت. سـید حسـن بن جعفر کرکـی به صراحـت هنگامی کـه بـه زادگاهش کرک 
نـوح بازگشـته، بـه عنـوان خاطـره ای شـیرین بـرای عالمـان سـاکن در جبـل عامـل، ضمن 
تطبیـق دادن حدیثـی، بـه سـتایش شاه اسـماعیل پرداختـه اسـت. همچنین تعبیـر لبنان 
در اشـاره بـه جبـل عامل در آن دوران نادرسـت اسـت، چرا کـه نام لبنـان در آن دوران وجود 
نداشـته اسـت. اهمیت محقق کرکی در صد سـال نخسـت صفویه و تداول آثار و شـاگردان 
مختلـف او کـه هـر کـدام در شـهرهای مهـم ایـران مناصـب دینـی را بـر عهـده داشـته اند 
و شـکوفایی حـوزۀ نجـف در دوران اقامـت وی در آنجـا مطلبـی اسـت کـه نیومـن از کنـار 
آن گذشـته اسـت. اینهـا مطالبـی اسـت کـه بـه راحتـی بـا مراجعـه به کتـاب طبقـات اعالم 

الشـیعة: احیـاء الداثـر مـن القـرن العاشـر مرحـوم آقابـزرگ طهرانی روشـن می شـود.۵ 
مقولـۀ گژآیینـی مـورد اشـارۀ نیومـن در اینجـا مبهـم اسـت و خوشـبختانه در فصل دوم 
(ص ۶۰-۶۲) توضیحـی در مـورد آن آمـده اسـت. نیومـن در ضمـن بحـث اخیـر خـود، در 
کنـار ادعـای مهدویـت نسـبت داده بـه شاه اسـماعیل اول، بـه او و شاه طهماسـب نسـبت 
ادعـای الوهیـت نیـز می دهـد. بـه واقـع برخـی صفوی پژوهـان مدعـی وجـود نوعی تشـیع 
افراطـی و غالیانـه در اوایـل عصـر صفویـه هسـتند. نیومـن در حالـی کـه در آثـار خـود بـه 
صراحـت بیشـتری از ایـن مسـئله سـخن گفتـه در کتـاب حاضـر تأکیـد خـود را بـر ادعـای 
بـه  اشـاره ای  گهـگاه  هرچنـد  گذاشـته،  شاه اسـماعیل  بـودن  دوازدهـم  امـام  و  مهدویـت 
ادعـای الوهیـت شاه اسـماعیل و شاه طهماسـب نیـز دارد. او در حقیقـت در فصـل دوم 
کتـاب خـود، کـه  در آن بـه بررسـی مسـائل عصـر شاه طهماسـب صفـوی (۹۸۴-۹۳۰) 
می پـردازد، در صـدد القـای ایـن مطلـب اسـت کـه هـر دو ادعـا در عصـر شاه طهماسـب 
آرام آرام رنـگ باختـه و در اواخـر عصر طهماسـب ادعـای الوهیت و مهدویت شـاهان صفوی 
کنار گذاشـته شـده اسـت. نیومن در بحث فرعی با عنوان «تهماسـب و مذهب» (ص ۶۶-
۷۰) از دسـت برداشـتن صفویـان از ادعاهـای غالیانۀ خود پس از شکسـت چالدران سـخن 

گفتـه، امـا بـاز هـم مدعی اسـت:
مرکـزی  حکومـت  مذهبـی  گفتمـان  تهماسـب،  حکومـت  دوران  سراسـر  در 
هماننـد دوران اسـماعیل همچنـان گژآییـن باقـی مانـد. نخبگان تـرک و تاجیک به 
ویـژه در سـال های نخسـتین حکومـت تهماسـب کـه طـی آن دغدغـۀ اصلی حفظ 
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پـروژۀ صفویـه بـه شـمار می رفـت، تمایـل چندانـی بـه فراگیـری دقیـق آموزه هـا و 
اعمـال تشـیع امامـی از خـود نشـان ندادند و هیـچ یـک از رهبران اصلـی حکومت 

بـه داشـتن گرایـش قطعـی بـه تشـیع امامـی نامبـردار نبودنـد. (ص ۶۸-۶۷)
یـک اشـکال بـزرگ و اصلـی در سراسـر کتـاب نیومـن، کلی گویی ها و عـدم مراجعه 
بـه منابـع اولیـه و ارجـاع بـه مطالعـات اسـت. در خصـوص رواج تشـیع در میـان توده هـا دو 
گزارش بسـیار مهم دو مورخ و عالم برجسـتۀ سـنی ایرانی در دسـت اسـت. نخست گزارش 
مصلح الدیـن الری از عالمـان سـنی ایرانـی مهاجـر بـه عثمانـی در عصـر شاه طهماسـب را 
داریـم کـه بـه صراحـت از رواج تشـیع در ایـران سـخن گفتـه اسـت. علی القاعـده جریـان 
مذکـور بایـد دلیلـی بـر وجود روحانیان شـیعی باشـد کـه سـامان دهندۀ آن بوده انـد؛ یعنی 
همان شـاگردان محقق کرکی. مصلح الدین الری (د. ۹۸۰ ق) در اشـاره به رواج تشـیع در 

روزگار شاه طهماسـب نوشـته است:
بعد از وی، پسـرش شاه طهماسـب به سـلطنت رسـید و بر سـریر ملک مسـتقر 
گردیـد. در ترویـج مذهـب شـیعۀ اثنـی عشـریه از ابتـدای سـلطنت بـا غایـت جـد و 
ــ که در تصرف اوسـت  جهـد و اجتهـاد مرعـی داشـته. آثـار اهـل سـنت در آن بالدـ 
ـــ نگذاشـته. بسـی بـه افنـای علمای اهل سـنت و جماعـت مایل اسـت و در اصرار 
بـر اضـرار و اعتقـاد قبح و شـناعت نسـبت به ایشـان کامل. به حسـب دنیـا طالعش 
قـوی افتـاده و دولتـی ثابـت بـه وی رو نهـاده [...] داعیـۀ تعظیم اهل فضـل دارد و 
خاطـر بـر تقویـت ایـن طایفـه می گمارد. لکـن در نظـر وی جهال را به صـورت فضال 
درمی آورنـد و فضـال را بـه سـمت جهـال موسـوم می دارنـد. بنابرایـن اکثـر ممالکش 
از اهـل علـم و فضـل مخلـو گشـته و از اهـل جهـل مملو شـده و جز قلیلـی از فضال 

در تمـام ممالـک ایران نمانـده [...].۶
منبـع دیگـر در مـورد گسـترش تشـیع فقهـی در دوران شاه طهماسـب گفته هـای 
میر مخـدوم شـریفی (د. ۹۹۵ ق) اسـت کـه در کتـاب نواقـض الروافـض بـه صراحـت بـه 
ایـن مطلـب تصریـح کـرده اسـت. هـر چنـد گفتـۀ نیومـن در مـورد برخـی اشـراف سـنی و 
یـا حتـی سـادات سـیفی قزویـن، کـه در خفـا همچنـان سـنی بوده انـد، خالـی از صحـت 
نیسـت، امـا جریـان اصلـی جامعه به سـمت تشـیع بـوده اسـت.۷ در ضمن بحـث از مذهب 
در عصـر تهماسـب (ص ۶۸-۶۹) اشـاراتی بـه محقـق کرکـی آمـده، امـا بـه دقـت از وی و یا 
مسـائل مطرح شـده سـخن نرفته اسـت. نیومن بار دیگر ادعـای خود در خصـوص گژآیینی 
تشـیع صفویـان را بـا ایـن مبنـا که فقیهان شـیعی برجسـتۀ خـارج از قلمرو صفویه بـه ایران 

مهاجـرت نکرده انـد تکـرار کرده و نوشـته اسـت:
بیشـتر فقهـای عـرب معاصـر بـا صفویـان همچنـان بـه تشـیع صفوی بـه دیدۀ 
تردیـد می نگریسـتند و شـاید ایـن تردیـد بـا توقـع بـه همـکاری کرکـی بـا حکومـت 
صفویـه و انتـزاع قلمـرو غربی ایـران تداوم یافت. آنـان همچنین از نزدیک شـدن به 
قلمـرو صفـوی در دوران جنگ هـای داخلـی و حتـی پـس از مرگ کرکـی خودداری 
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کردنـد. حسـین بن عبدالصمـد عاملـی لبنانـی و بـه ویـژه هـم فکـر او، زین الدیـن 
عاملـی، میـراث کرکـی و ارتبـاط او را بـا صفویـه مـورد نکوهـش قـرار دادنـد. حتـی 
قتـل ناگهانـی زین الدیـن توسـط عثمانی هـا در ۹۶۴ یعنـی دو سـال پـس از انعقاد 
نتوانسـت  نیـز  ایـران  بـه  شیخ حسـین  مهاجـرت  همچنیـن  و  آماسـیه  معاهـدۀ 
انگیـزه ای بـرای عزیمـت دسـت جمعی فقهـای شـیعی عـرب بـه قلمـرو صفویـه 

فراهـم آورد. (ص ۶۹)
گفتـه شـد کـه مبنـای نیومـن در مـورد دیـدگاه فقیهـان عاملـی و یـا دیگـر مناطق خـارج از 
قلمـرو صفویـه نسـبت بـه تشـیع مـورد حمایـت صفویـان کـه بـر اسـاس مهاجـرت یـا عـدم 
مهاجـرت آنهـا بـه ایـران اسـت، نادرسـت اسـت. همچنیـن ادعـای نیومـن کـه حسـین بن 
عبدالصمـد و شـهید ثانـی میراث کرکـی و ارتباط او بـا صفویه را مورد نکوهش قـرار داده اند 
یکـی دیگـر از بدفهمی هایـی اسـت کـه در سراسـر کار نیومـن آمده اسـت. خرده گیـری و یا 
رد نظـرات فقهـی محقـق کرکـی ارتباطـی با پیوسـتن یا عدم پیوسـتن وی به صفویـه ندارد. 
درسـت اسـت کـه حسـین بن عبدالصمـد و اسـتادش زین الدیـن عاملـی مشـهور به شـهید 
ثانـی در آثـار مختلـف خـود از محقـق کرکـی خـرده گرفته انـد ـــ در عیـن حـال کـه هـر دو 
بـه جایـگاه بلنـد فقهـی او معتـرف بوده انـد و شـهید ثانـی حتـی از آثـار وی نیـز در نـگارش 
ــ امـا چگونـه می تـوان از اختالف نظرهـای فقهی بـه این  برخـی تألیفـات خـود بهـره بـردهـ 
مطلـب رسـید کـه تفاوت هـا را ناشـی از نوع نگاه بـه صفویان بدانیم؟ تاریخ شـهادت شـهید 
ثانـی نیـز ۹۶۵ ق اسـت کـه بـه خطـا ۹۶۴ ذکر شـده اسـت. همچنین نـوع تلقـی نیومن از 
مسـئلۀ مهاجـرت فقیهـان جبـل عاملی به ایـران و تأثیر آنهـا بر حیات مذهبـی عصر صفویه 
نادرسـت اسـت و نـگاه آمـاری او بـه مسـئله دلیل خطای اوسـت. درسـت اسـت کـه فقیهان 
عاملـی مهاجـر بـه ایـران از حیـث تعـداد انـدک هسـتند، امـا اهمیـت آنـان از حیـث ایجـاد 

سـنت های فقهـی در میـان فقیهـان ایرانـی بایـد مورد بررسـی قـرار گیرد.
در فصـل چهـارم کـه بـه بررسـی ایـام سـلطنت شـاه عباس (۹۹۶-۱۰۴۸ ق) پرداختـه 
دیـده  آن  در  مختلفـی  بی دقتی هـای  کـه  دارد  عصـر  آن  فقیهـان  بـه  اشـاراتی  نیـز  شـده 
می شـود، از جملـه نیومـن در جایـی از فصـل اخیـر در اشـاره بـه میردامـاد و شـیخ بهایی 

می نویسـد:
و  میردامـاد  موقعیـت   [...] بـود  عاملـی  حسـین  شـیخ  شـاگرد  میردامـاد 
شـیخ بهایی، پسـر شـیخ حسـین به واسـطۀ تنزل مقام شیخ حسـین به نفع سـید 
حسـین کرکی که از سـوی تهماسـب صـورت گرفـت، متزلزل نگردیـد. حتی بعدها 
شـیخ بهایـی بـه جای پدر، شـیخ االسـالم هـرات و سـپس اصفهان شـد [...]. (ص 

(۹۶
گفتـه شـد کـه نیومـن علی رغم نـگارش آثـار فـراوان در عمـل آشـنایی دقیقی بـا تعابیر 
نـدارد؛ میردامـاد شـاگرد شـیخ حسـین بن عبدالصمـد عاملـی نیسـت، بلکـه تنهـا از وی 
اجـازۀ روایـت حدیـث دارد. در حقیقـت نیومـن بـه دلیـل ناآشـنایی بـا ایـن مطلب که شـیخ 
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از  اسـت،  میردامـاد  اجـازۀ  و  روایـت  شـیخ  تنهـا  عاملـی،  حارثـی  عبدالصمـد  حسـین بن 
شـاگردی میردامـاد نـزد وی سـخن گفتـه اسـت.۸ شـیخ بهایـی پـس از درگذشـت پـدرش 
 در قزویـن بـوده و در هـر حـال شـاهد روشـنی بـر ایـن کـه وی هنـگام مـرگ پـدر در 

ً
ظاهـرا

هـرات بـوده در اختیـار نداریـم و بـه احتمـال بسـیار پـس از درگذشـت شـیخ علی بن هالل 
منشـار کرکـی (د. ۹۸۴ ق) کـه پـدرزن شـیخ بهایـی بـوده، بـه جـای او بـه شیخ االسـالمی 
اصفهـان منصـوب شـده اسـت. نیومـن در چنـد صفحـۀ بعـد (ص ۱۱۱) ضمـن مطلبـی از 

شـیخ بهایی چنیـن سـخن گفتـه اسـت:
نکوهـش گسـتاخانۀ تمایالت صوفیانۀ شـیخ بهایی کـه در ابعاد عرفانی اشـعار 
او و نیـز پوشـیدن ردای دراویـش جلوه گـر بـوده همـراه بـا ترجیح شـیخ در پذیرش 
شیخ االسـالمی  مقـام  از  او  تـا  گردیـد  موجـب  نهایـت  در  فقهـا  حداکثـری  نقـش 

اصفهـان بـه اجبـار کنـاره گیرد.
مطلبـی کـه نیومـن در عبـارات اخیـر در خاطـر داشـته و بـر اسـاس آن از پوشـیدن 
ردای دراویـش توسـط شـیخ بهایـی سـخن گفته عبارتی اسـت که اسـکندربیگ منشـی در 
شـرح حال شـیخ بهایی در تاریـخ عالـم آرای عباسـی ذیـل شـرح حال وی آورده اسـت. 

اسـکندربیگ در اشـاره بـه سـفر حـج شـیخ بهایی نوشـته اسـت:
بالجملـه آن جنـاب بعـد از فـوت شـیخ علـی منشـار، منصـب شیخ االسـالمی 
و وکالـت حاللیـات و تصـدی شـرعیات دارالسـلطنۀ اصفهـان بـه خدمتـش مرجوع 
گشـته، چنـد گاه مـن حیث االسـتقالل بدان شـغل پرداخـت تا آخر شـوق دریافت 
سـعادت حـج بیت اللـه الحـرام و ذوق سـیاحت او را از اشـتغال امثـال آن مهمـات 
مانـع آمـد، متوجه سـفر خیر اثر شـد، بعد از استسـعاد بدان سـعادت عظمی نشـاء 
فقر و درویشـی بر مزاج شـریفش غلبه کرده جریده در کسـوت درویشـان مسـافرت 
اختیـار کـرده مدت هـا در عـراق عـرب و شـام و مصـر و حجـاز و بیت المقـدس سـیر 
می نمـوده و در ایـام سـیاحت بـه صحبـت بسـیاری از علمـا و دانشـمندان و اکابـر 
صحبـت  از  رسـید  خـداآگاه  تجردگزینـان  و  اهل اللـه  و  سـلوک  اربـاب  و  صوفیـه 

فیض بخـش ایشـان بهره منـد گردیـده.۹
پوشـیدن لبـاس درویشـان کـه مـورد اشـارۀ اسـکندربیگ منشـی قـرار گرفتـه مربوط به 
زمـان حـج شـیخ بهایـی یعنـی میـان سـال های ۹۹۱ تـا ۹۹۳ اسـت. در سـال های مذکـور 
سـوای در جریـان بـودن منازعـات نظامـی میان صفویـه و عثمانی، بـه دلیـل در خطر بودن 
جـان مقامـات رسـمی صفویـه در هنـگام سـفر حـج در قلمـرو عثمانـی، آنهـا هویـت خـود 
دسـت  در  بهایـی  شـیخ  حـج  سـفر  از  کـه  دیگـری  گزارش هـای  از  می کرده انـد.  پنهـان  را 
 چنیـن پوششـی را بـرای خـود برگزیـده بـود. خاصـه 

ً
اسـت معلـوم می شـود کـه وی تعمـدا

او تمایـل بـه دیـدار از مناطـق دیگـر سنی نشـین قلمـرو عثمانـی و معاشـرت بـا عالمـان 
اهـل سـنت شـام، حجـاز و مصر داشـته اسـت، که تفصیـل آنهـا اکنـون در منابع اولیـه و به 
صـورت تحقیـق مفصلـی توسـط دون اسـتوارت در دسـترس اسـت. در ایـام حـج، مقامات 

ایران عصر صفوى: نوزایى امپراتورى ایران
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نقد آثار ترجمه

رسـمی چـون شیخ االسـالم ابتـدا بایـد بـه دربـار سـفر کـرده و از خـود شـاه رخصـت سـفر 
می گرفته انـد و در مـدت نبـود ایشـان نیـز کسـی بـه نیابـت از آنـان عهـده دار امـور محولـه 
بـوده اسـت. بـا توجـه بـه ایـن توضیحـات، معلـوم نیسـت چگونـه نیومـن شـیخ بهایی را به 
صوفـی بـودن و پوشـیدن ردای درویشـان منسـوب کـرده و در پـی آن ادعا کرده کـه رفتار او 

باعـث شـده کـه مجبـور بـه کناره گیـری از مقـام شیخ االسـالمی گـردد؟۱۰
مثـال دیگـر از ناآشـنایی نیومـن بـا مبانـی تشـیع بحـث او از محمد امیـن اسـترآبادی 

اسـت. وی در اشـاره بـه او و علـت شـکل گیری اخباری گـری نوشـته اسـت:
مجادلـه بـر سـر میـزان اختیـارات فقهـا در زمـان غیبت همچنـان ماننـد دوران 
ادامـۀ  را  آن  می تـوان  واقـع  در  و  یافـت  ادامـه  تهماسـب  و  اسـماعیل  حکومـت 
(د.  اسـترآبادی  محمد امیـن  دانسـت.  امامـی  تشـیع  تاریـخ  اوایـل  از  مباحثـات 
۱۶۴۰/۱۰۵۰) آموزه هـای متقـدم تشـیع و فقهـای عصـر صفـوی ـــ ماننـد علـی 
ــ را به دلیـل عدم  کرکـی، شـیخ زین الدیـن و بهایـی کـه پـدرش شـاگرد شـیخ بـودـ 
ابتنـاء مباحـث منطقـی و فقهـی بـر متـون وحیانـی مذهـب بـه ویـژه احادیـث یـا 
اخبـار امامـان مـورد انتقاد قـرار داد؛ از همیـن رو بود کـه بعدها مکتب اسـترآبادی 
بـا نـام اخبـاری شـناخته شـد. ایـن مباحثه هـا منجـر بـه تردیـد در مبانـی متنـی 
تفویـض مسـئولیت های امـام به مجتهـدان به عنوان نایبـان امام در صـدور احکام، 
جمـع آوری و توزیـع صدقـات مؤمنـان و برپایـی نماز جمعـه در عصر غیبـت گردید. 
فقهـای مـالزم دربـار از جملـه مخالفـان میانـه رو، برپایـی نماز جمعـه را مـورد تأیید 
قـرار دادنـد. بـه هـر روی بـه دلیـل آن کـه آوردن نام شـاه در خطبه های نمـاز جمعه 
نمـاز  برگـزاری  بـودن  مجـاز  می شـد،  او  حکومـت  بـه  مشروعیت بخشـی  موجـب 
جمعـه در عصـر غیبـت در مباحثـات مسـتمر بـر سـر حاکمیـت فقیه و همـکاری او 
بـا حکومـت و در نتیجـه مشـروعیت دادن بـه آن در این دوره همانند سـدۀ پیشـین 

یـک شـاخص بـه شـمار می رفـت. (ص ۱۱۲-۱۱۱)۱۱
در ترجمـۀ عبارت هـا اندکـی اشـکال هسـت؛ نیومـن ضمـن اشـاره به وجـود مجادله بر سـر 
اختیـارات فقهـا در ادامـۀ جملـه می گویـد کـه در حقیقت چنیـن منازعاتـی در ادوار کهن تر 
نیـز وجـود داشـته اسـت. همین اشـکال تـا حدی در عبـارت بعدی نیـز وجـود دارد؛ نیومن 
نوشـته اسـت کـه «محمد امیـن اسـترآبادی (د. ۱۶۴۰) سـنت کهن تـر شـیعه و همین گونه 
فقیهـان عصـر صفـوی چـون علـی کرکـی، شـیخ زین الدیـن و بهایـی ـــ پـدر بهایی شـاگرد 
شـیخ بـوده ـــ را بـه دلیـل بیـان نظـرات کالمـی و اسـتنتاجات فقهـی فاقـد نـص یـا دلیـل 
در متـون وحیانـی مذهـب خاصـه احادیـث یـا اخبـار ائمـه مـورد انتقـاد قـرار داده بـود؛ از 
اینجاسـت کـه نـام اخبـاری برای مکتبی که به انتسـاب اسـترآبادی شـناخته می شـود رواج 
یافتـه اسـت. اسـتدالل های مشـابهی در مورد تردید قرار دادن اسـاس شـرعی بـرای ادعای 
نائب االمـام بـودن مجتهـدان در افتـاء، جمـع و توزیـع وجوهـات شـرعی و برگـزاری نمـاز 

جمعـه، بـه عنـوان نائـب امـام، در زمـان غیبـت بیان شـده بود.»
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در حقیقـت نیومـن می خواهـد بـه نوعـی بـه تحلیل اختـالف فقیهـان و عالمـان امامی 
در مسـائل مـورد بحـث بپـردازد و به گمـان او اخباری یا اصولـی بودن عالمان ریشـه در این 
منازعـات دارد. همچنیـن نکتـۀ آخـر مـورد اشـارۀ نیومـن، یعنی ذکر نـام شـاه در خطبه ها، 
بـار دیگـر گفتـۀ نگارنـده در مـورد عـدم آشـنایی او بـا مبانـی اولیـۀ مذهـب شـیعه را نشـان 
می دهـد. در حقیقـت در سـنت فقهـی شـیعه در خطبه هـای نمـاز جمعـه هرگـز نـام هیـچ 
سـلطانی ذکـر نمی شـود و آن را از بدعت هـای رخ داده در مسـئلۀ نمـاز جمعـه می داننـد. 
از ایـن رو تفـاوت مهمـی کـه نمـاز جمعـه در سـنت فقهـی شـیعه با اهـل سـنت دارد همین 
مطلـب اسـت کـه خطیـب بـا ذکـر نـام حاکـم وقـت مشـروعیت حکومـت او را می پذیـرد. 
نیومـن بی توجـه بـه ایـن نکته نتیجه گیـری کرده و آن را به فقه شـیعه تسـری داده و فقیهان 

برگزارکننـدۀ نمـاز جمعـه را فقیهـان مـورد حمایـت دربـار معرفی کرده اسـت.۱۲
محمـد بن اسـحاق حموی مشـهور بـه فاضل الدین ابهـری که در سـال ۹۳۸ به نگارش 
کتـاب خـود مشـغول بـوده، در بیـان بدعت هـای واردشـده در دیـن، از نـام بـردن خلفـا یـا 

سـالطین در خطبه هـای نمـاز جمعـه سـخن گفته و نوشـته اسـت:
و اگـر آنچـه ایشـان در دیـن داخـل کرده انـد، کسـی بـر ایشـان رد کنـد و منـع 
نمایـد، اظهـار کراهـت نمایـد و از او متنفـر شـوند، بلکـه بـا او عـداوت کننـد، مثـل 
آن کـه ذکـر خـالف می کردنـد و هنـوز در بعضـی بـالد باقـی اسـت امـا بحمدالله و 
حسـن توفیقـه، بـه ُیمـن معدلـت اعالحضـرت، شـاه جنت مـکان، سالطین نشـان 
[...] اسـماعیل [...] ایـن بدعـت از ایـن بـالد مرتفـع شـده و امیـد چنان اسـت که 
ایـن بدعـت و سـایر بدعت هـا از سـایر بـالد اسـالم مرتفـع شـود [...] و ایـن بدعتی 
بـود کـه منصـور دوانقی وضع نمـود و جمیع سـنیه معترف اند کـه در زمان حضرت 
سـید کائنـات صلـی اللـه علیـه و آلـه هیـچ کـس در خطبـه ذکـر خلفـای ایشـان 
نمی نمـود و نـه در زمـان هیـچ یک از صحابـه و تابعین ایـن بدعت بود و نـه در زمان 
بنی امیـه و بنی مـروان و نـه در اول سـلطنت بنی العبـاس و منصـور جهـت آن ایـن 
بدعـت وضـع نمـود کـه بـا علویـه و سـادات کـه انجـم سـعادت اند کـدورت داشـت 

[...] و صحابـه را در خطبـه ذکـر کـرد.۱۳
در مواقعـی بیـان موجـز مطالـب توسـط نیومـن کار ترجمـه را دشـوار کـرده اسـت. بـرای 

مثـال، در ترجمـۀ فارسـی در صفحـۀ ۳۲۵ ایـن مطلـب آمـده اسـت:
کـه  بـود  عقیـده  ایـن  بـر  زین الدیـن  بهایـی،  شـیخ  پـدر  اسـتاد  کـه  حالـی  در 
مؤمنـان مجبـور بـه تقلیـد از فقهـای اعلم در همـۀ موقعیت هـا نیسـتند و همچنین 
احمـد اردبیلـی ماهیـت اجبـاری چنیـن رابطـه ای (تقلیـد) را رد کـرده بـود و هر دو 
نیـز از همـکاری بـا صفویـان در طـول حیاتشـان اجتنـاب ورزیدنـد امـا خـود شـیخ 

بهایـی یکـی از حامیـان تقلیـد در همـۀ امـور مذهبـی بـه شـمار می رفـت.
کـه بایـد چنیـن ترجمـه می شـد: «در حالی کـه اسـتاد پـدرش زین الدین چنیـن عقیده ای 
را بیـان کـرده کـه مؤمنـان در همۀ شـرایط ملـزم به فقیـه اعلم نیسـتند و احمـد اردبیلی که 
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بـر لـزوم پیـروی از فقیـه اعلـم (تقلیـد) اسـتدالل کـرده بـود، در تمام طـول حیاتشـان از هر 
گونـه نزدیکی/همکاری/پیوسـتن بـا صفویـان اجتنـاب کـرده بودنـد، شـیخ بهایـی از لـزوم 
تقلیـد در تمـام مسـائل شـرعیه سـخن می گفـت» (اصـل انگلیسـی، ص ۱۹۹، پـی نوشـت 

.(۱۳۵
ولـی سـوای اشـکال در ترجمـه، بـاز هـم فهـم نیومـن از مسـئلۀ تقلیـد نادرسـت اسـت 
منیـة  کتـاب  در  ثانـی  شـهید  اسـت.  نادرسـت  او،  نتیجه گیری هـای  حتـی  او،  مطالـب  و 
المریـد فـی ادب المفیـد و المسـتفید۱۴، بحثـی در خصـوص آداب مسـتفتی یا مقلـد آورده 
و در آنجـا از لـزوم پیـروی از مجتهـد اعلـم سـخن گفتـه و حتـی اشـاره کـرده کـه فـرد مقلـد 
واجـب اسـت تـا بـرای بـه دسـت آوردن حکم فقهـی بار سـفر بربنـدد و در نهایت اگـر برایش 
امکان پذیـر نباشـد، عمـل بـه احتیـاط کنـد و تقلیـد از میـت را نیـز رد کـرده، کمـا ایـن کـه 
رسـاله ای جداگانـه در ایـن خصوص نیـز دارد. محقق اردبیلی در رسـالۀ تقلیـد المیت خود 
ضمـن پذیـرش تقلیـد از میـت، عقیـدۀ خالـی بـودن روزگار از مجتهـد جامع الشـرایط را رد 
کـرده اسـت. همچنیـن ایـن مطلب که دو فقیـه از نزدیکی و پیوسـتن اجتناب کـرده بودند، 
سـخن نادرسـتی اسـت. در حقیقـت شـهید ثانـی و محقـق اردبیلـی هـر دو به سـنتی تعلق 
داشـتند کـه همـکاری بـا قـدرت سیاسـی را ناپسـند می دانسـتند و اکنـون حتـی می دانیم 
 نظـر بـه صفویـان داشـته و تلویحـی آنهـا را تأیید 

ً
شـهید ثانـی در رسـالۀ نمـاز جمعـه اساسـا

کـرده، هرچنـد بـه صراحـت از ایـن مطلب بـه دلیل اقامـت در قلمـرو عثمانی سـخن نگفته 
 مبنـای نیومـن در ایـن کـه فقیهـی شـیعه از خـارج قلمـرو صفویه بـه ایران 

ً
اسـت.۱۵ اساسـا

مهاجـرت کـرده یـا نکـرده، پـس موضـع او بـر این اسـاس قابل بیان اسـت، نادرسـت اسـت 
و بـه وضـوح ناآشـنایی نیومـن بـا سـنت های عملی متـداول در میان فقیهان سـنی و شـیعه 
در خصـوص نزدیکـی بـه قدرت هـای سیاسـی در طـول تاریخ را نشـان می دهـد، اما عجیب 

اینجاسـت کـه نیومـن بـه راحتـی بـر همین اسـاس دسـت بـه نتیجه گیـری مـی زند.۱۶
 روان و خواندنـی اسـت، هرچنـد در مـواردی، که به برخـی از آنها 

ً
ترجمـۀ کتـاب نسـبتا

در متـن نیـز اشـاره شـده اسـت، نیازمنـد تجدید نظـر اسـت.۱۷ برخـی نام ها اشـتباه ضبط 
 کتـاب وقایع السـنین و االعوام خاتون آبادی بـه خطا واقعة السـنین و العوام 

ً
شـده اند، مثـال

(ص ۲۱۵) یـا وقایـع السـنین و العـوام (ص ۳۳۱) آمـده؛ تاریـخ المشـهد الکاظمـی شـیخ 
محمدحسـن آل یاسـین بـه صـورت شـیخ محمدحسـن الیاسـین ضبـط شـده و نـام کتـاب 
او تذکـرة المشـهد الکاظمـی آمـده (ص ۲۵۲) یـا نـام محقـق تونسـی تبار عـادل علوش که 
آلوسـی آمده (ص ۲۳۲، ۲۳۵، ۲۵۵) و کنتوری نویسـندۀ کشف الحجب (ص ۳۲۳، ۳۲۴) 
بـه صـورت کانتـوری ضبط شـده اسـت. امـا اشـکاالت از این دسـت بسـیار اندک هسـتند. 
 متخصص 

ً
بـا ایـن حـال، همـان گونـه کـه نشـان داده شـد، علی رغـم آن کـه نیومـن اساسـا

مسـائل مذهبی تشـیع اسـت، داوری هـا و مطالب آمـده در کتابش را باید بـا احتیاط فراوان 
بـه کار گرفـت و در ارجـاع دادن بـه گفته هـا و نتایـج او به دیـدۀ تردید نگریسـت.۱۸
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پیوست
در سـالیان اخیـر در شـماری از مطالعـات صفویه پژوهـان، ایـن مسـئله مطـرح شـده کـه 
صفویـان در ابتـدا از تشـیعی غالیانـه حمایـت می کرده انـد و شاه اسـماعیل نیـز خـود را در 
حد الوهیت می دانسـته و برای درسـتی گفتۀ خود به دیوان اشـعار او اسـتناد شـده اسـت. 
بـه زعـم این محققان، دیدگاه مذکور با شکسـت شاه اسـماعیل در جنـگ چالدران فروکش 
کـرد. اما برخی دیگر همچون نویسـندۀ کتاب مورد بررسـی همچنان بـه تدوام وجود چنین 
دیدگاه هایـی در دسـت کم نیمـی از روزگار شاه طهماسـب معتقدنـد. سـوای اصالت دیوان 
 نیز زبان شـعر با 

ً
شاه اسـماعیل کـه مـورد اسـتناد ایـن محققـان قـرار گرفته اسـت و عمومـا

ــ هرچنـد حتی اشـعار مـورد اسـتناد ایـن محققان  نوعـی غلـو و گزافه گویـی همـراه اسـتـ 
بـه صراحـت چنیـن ادعاهایـی را نشـان نمی دهـد ـــ مراجعه بـه نوشـته های برجسـته ترین 
فقیهـان دوران شاه اسـماعیل و شاه طهماسـب و نـوع تعابیـر به کاررفتـه توسـط آنـان در 
اشـاره بـه دو شـاه صفـوی بـه خوبی باطـل بـودن چنین ادعایـی را نشـان می دهـد. ادعای 
الوهیت از جمله مسـائل مورد مماشـات فقیهان مسـلمان و شـیعه نبوده و به نظر می رسـد 
کـه محققـان غربـی بـا ذهنیـت خـاص خـود متأثـر از فرهنگ مسـیحی چنیـن برداشـتی را 
کـه ریشـه در ادبیـات جدلـی عثمانیـان علیـه صفویـه دارد مطـرح کرده اند.۱۹ اصـل ادعای 
الوهیـت کـه در متـون جدلـی عثمانـی در ایـن دوره بارها تکرار شـده به صراحـت در برخی 
از ردیه هـا همـان نـوع احتـرام گذاشـتن بـه پادشـاه در دربار صفـوی یعنی به خـاک افتادن 
در برابـر شـاه اسـت. بـرای مثـال، حسـین بن عبداللـه شـروانی که رسـالۀ االحـکام الدینیۀ 
 پیـش از ۹۴۲ نوشـته بارها در رسـالۀ خود شاه اسـماعیل را 

ً
خـود را پـس از ۹۳۹ و احتمـاال

بـه الوهیـت متهـم کرده و در جایی نیـز تصریح دارد که قزلباشـان مردم را مجبور به سـجده 
کـردن در برابـر شـاه و فرزندانـش می کرده انـد و آن را دلیلی بر کفر شاه اسـماعیل و ادعای 
الوهیـت او معرفـی کـرده اسـت. در حقیقـت، اصـل اتهـام الوهیـت در همیـن رسـم دربـار 
 تفـاوت سـنت های دربارهـای شـرقی به چشـم جهانگردان 

ً
شاه اسـماعیل اسـت.۲۰ ظاهـرا

اروپایـی کـه در ایـن ایـام بـه ایران سـفر کرده انـد، در پیدایـش چنیـن گمانی در میـان آنان 
مؤثـر بـوده اسـت. در دربارهـای شـرقی و روزگار شاه اسـماعیل بـرای احتـرام به شـاه افراد 
بـه حالـت سـجده خـود را بـر روی زمیـن می انداخته انـد و رسـم مذکـور در روزگار صفویـه تا 
میانـۀ ایـام سـلطنت طهماسـب ادامه داشـته و پس از آن لغو شـده اسـت. تعبیـر موجود در 
زبـان فارسـی، یعنـی زمین ادب بوسـیدن، نیز به چنین رسـمی در دربارهای ایـران در دورۀ 

اسالمی اشـاره دارد.۲۱
از جملـه فقیهـان برجسـتۀ شـیعه در دورۀ شاه اسـماعیل عالمـی اسـت بـه نـام سـید 
بـن  ناصـر   یحیی بـن  طاهر بـن  المشـهور بن  محمـد  احمد بـن  ابی طالب بـن  محمد بـن 
 کـه در کرک نوح بـه دنیا آمـده و در همان 

ً
 و أبا

ً
ابـی العـز الحسـینی الموسـوی الحائـری أمـا

). در پـی مهاجـرت پـدر و مـادر و عموهـا و 
ً
جـا بـزرگ شـده اسـت (الکرکـی منشـأ و مولـدا

فرزندانشـان به دمشـق او نیز راهی دمشـق شده و در آنجا سـکونت گزیده است. بعدها و در 
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کهنسـالی شـهر دمشـق را تـرک کرده و بـه کربال رفته اسـت. در ایام اقامـت در آنجا بوده که 
نسـخه ای از کتاب روضة الشـهداء به دسـتش رسـیده، و چون کتاب مذکور به زبان فارسـی 
بـوده، تصمیـم می گیـرد مقتلـی بـه زبـان عربـی بنویسـد کـه نـام آن را تسـلیة المجالـس و 
زینـة المجالـس نهاده اسـت. ایام نـگارش کتاب وی مقارن با ظهور شاه اسـماعیل و بسـط 
قـدرت او بـوده اسـت. در تنهـا نسـخۀ موجود از ایـن کتاب زمان نـگارش نیامـده، اما کتاب 
در ایـام شاه اسـماعیل و بـه احتمـال بسـیار پیـش از جنـگ چالدران در ۹۲۰ نوشـته شـده 
اسـت. وی در مقدمـۀ کتـاب بـه سـتایش پرشـوری از شاه اسـماعیل پرداختـه و او را چنیـن 

سـتوده است:
صاحـب األصـل الراسـخ، و الفرع الشـامخ، و المجـد األطول و الشـرف األعبل، 
قاتـل الکفـرة، و خـاذل الفجـرة، و طاهـر االسـرة، و جمـال العتـرة، السـید األفخر، 
و العنصـر األطهـر، و اللیـث الغضنفـر، زینـة ولد جـده أمیرالمؤمنین حیـدر و عمدة 
الجلیـل  السـلطان  سـیدنا  و  موالنـا  حیـدر،  شـاه  السـعید  الشـهید  السـید  ذریـة 
دابـر  قطـع  و  نصـره،  بعزیـز  االسـالم  اللـه  أیـد  الـذی  أبوالمظفـر،  شاه اسـماعیل 
البهتـان بغالـب أمـره و أظهـر بدر الحـق بعد خفائـه، و أنار نـور الصدق بعـد انطفائه 
و أنطلـق لسـانی بمـدح سـادتی و أئمتـی و أطلـق جنابـی بسـب حسـدتی و أعـداء 
ملتـی [...] الـذی أتصـل بـه إلـی منـازل السـعادة الباقیـة، و الجنـة العالیـة، جعل 
اللـه أرکان دولتـه فی صعید السـعادة ثابتة و دوحة سـلطنته فی ربوة السـیادة نابتة 
و أعـالم النصـر منصوبـة علـی هامة رفعتـه [...] و آیـات االیمان بدوام أیامـه متلوه و 

رایـات االسـالم بسـدید آرائه مجلـوة....۲۲
عبارت هـای آمـده، سـوای نشـان دادن نـوع دیـدگاه عالمـان جبل عامـل و عالمان 
سـاکن در خـارج از قلمـرو صفویـه در نـوع تلقـی و حمایـت پرشـور آنـان از شاه اسـماعیل، 
بـه صراحـت باطـل بـودن ادعـای الوهیـت شاه اسـماعیل را رد می کنـد؛ چـرا کـه در ایـن 
عبارت هـا شاه اسـماعیل بـه عنـوان کسـی کـه احیاگـر دیـن جـدش اسـت معرفـی شـده 
اسـت. در همـان ایـام سـلطنت شاه اسـماعیل و بـه احتمـال بسـیار بـاز پیـش از جنـگ 
چالدران سـید حسـن بن جعفر کرکی (د. ۹۳۶) پسـرخاله و داماد محقق کرکی (د. ۹۴۰) 
سـفری به مشـهد داشـته و در هنگام بازگشـت خود بـه زادگاهش، کرک نـوح در تبریز، ورود 
شاه اسـماعیل و سـپاه دوازده هـزار نفـری  او را بـه شـهر دیده اسـت و بعدهـا در جبل عامل 
ضمـن نقـل ماجـرای مذکـور و دیـدن شاه اسـماعیل، حدیثی را بـر ظهـور وی تطبیق داده 
اسـت کـه داللـت بـر دیـدگاه مثبـت او نسـبت بـه شاه اسـماعیل دارد. فـرد مذکـور، یعنـی 
سـید حسـن بن جعفـر کرکـی، اسـتاد شـهید ثانـی و شـیخ حسـین بن عبدالصمـد حارثی 
 وی بعدها خاطرۀ دیدار شـاه را برای 

ً
پـدر شـیخ بهایـی بـوده و هر دو او را سـتوده اند و ظاهرا

هـر دو فـرد، کـه در کرک نوح نـزدش تحصیل می کرده اند، نقل کرده اسـت. بعدها حسـین 
بـن عبدالصمـد در شـماری از آثـارش نیـز اشـاراتی بـه شاه اسـماعیل و شاه طهماسـب 
داشـته اسـت. او در کتـاب وصـول االخیـار الـی اصـول االخبـار از شاه اسـماعیل بـا تعبیـر 
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«الشاه اسـماعیل الحسـینی رحمـه اللـه» یـاد کـرده و در آثـار دیگرش که پـس از مهاجرت 
حدیـث،  اربعیـن  و  الرحلـه  چـون  نگاشـته،   ۹۶۱ اوایـل  و   ۹۶۰ سـال  اواخـر  در  ایـران  بـه 
شاه طهماسـب را سـخت سـتوده اسـت. این شـواهد که برجسـته ترین فقیهان دوران مورد 
بحـث آنهـا را تألیـف کرده انـد، بـه صراحت داللت بـر باطل بودن نسـبت الوهیت داده شـده 
بـه شاه اسـماعیل و شاه طهماسـب دارد. میر مخـدوم شـریفی (د. ۹۹۵) نیـز در نواقـض 
الروافـض اشـاره کـرده کـه زمانـی حسـین بن عبدالله شـروانی رسـالۀ االحـکام الدینیة فی 
تکفیـر قزلبـاش خـود را پـس از فـرار بـه عثمانـی نوشـته و در آن بـه شاه اسـماعیل نسـبت 
الوهیـت داده بـود. رسـاله اش مایـۀ مضحکـه و خنـدۀ عالمـان شـیعی ایرانـی و عرب شـده 
بـود و خشـم خـود را نسـبت به شـروانی بیـان کـرده و او را متهم به بی سـوادی کـرده و گفته 
کـه چـرا بایـد چنیـن فـرد نـادان و کم سـوادی چنیـن چیـزی تألیـف کند کـه مایـۀ مضحکه 

شـود (نواقـض الروافـض، بـرگ ۷۲ الف).۲۳

کتاب نامه
رضـی الدیـن محمـد بـن ابراهیـم بـن یوسـف الحلبی مشـهور بـه ابـن الحنبلـی. ُدرُّ الَحَبب 
فـی تاریـخ أعیـان حلـب. حققه محمـود احمـد الفاخـوری و یحیی زکریـا عبارة. دمشـق: 

منشـورات وزارة الثقافـة، ۱۹۷۴-۱۹۷۲.
و  تحقیـق  الکاملیـن.  األئمـة  معرفـة  فـی  الفاضلیـن  منهـج  حمـوی.  اسـحاق  بـن  محمـد 

.۱۳۸۹ کتـاب،  بوسـتان  قـم:  توکلـی.  نظـری  سـعید  تصحیـح 
عالء الدیـن علـی بـن ابراهیم بن العطار الدمشـقی. کتـاب ادب الخطیب. قـرأة و علق علیه 

محمد بن الحسـین السـلیمانی. بیروت: دارالغرب االسـالمی، ۱۹۹۶.
رحمتـی، محمدکاظـم. «فوائـدی تاریخی از یک رسـالۀ جدلی منتشرنشـدۀ عصر صفویه». 

پیام بهارسـتان. دورۀ دوم، س ۳، ش ۱۲ تابسـتان، ۱۳۹۰، ص ۱۵۱-۱۱۴.
رحمتـی، محمدکاظـم. شـهید ثانـی و نقـش وی در تحـوالت دینـی عصـر صفویـه. تهـران: 

.۱۳۹۳ بصیـرت، 
شـروانی، عبداللـه بـن حسـین. «االحـکام الدینیـة فـی تکفیـر قزلبـاش»، چـاپ شـده در 
ضمـن رسـول جعفریـان، «مـروری بـر ادبیـات نقدنویسـی مذهبـی در قـرن دهـم»، در 
.۱۲۴-۱۰۴ ص   ،۱ ج   ،۱۳۸۸ علـم،  نشـر  تهـران:  صفـوی.  روزگار  فرهنـگ  و  سیاسـت 
Eberhard, Elke. Osmanische Polemik gegen die safawiden im 16. Jahrhundert nach 

arabischen Handschriften, Klaus Schwarz Verlag, Freiburg im Breisgau, 1970.

پی نوشت
۱. علـی بـن عبدالعالـی کرکـی، «نفحـات الالهـوت فـی لعن الجبـت و الطاغـوت»، حیـاة المحقـق الکرکی و 

آثـاره: الرسـائل، ج ۵، جمعهـا و حققهـا الشـیخ محمـد الحسـون (قـم: منشـورات االحتجـاج، ۱۴۲۳)، ص 

۳۴۰، ۳۴۴-۳۴۵. همیـن گونـه محقـق کرکـی در مقدمـۀ جامـع المقاصد (قـم: تحقیق مؤسسـة آل البیت 

ایران عصر صفوى: نوزایى امپراتورى ایران
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نقد آثار ترجمه

علیهـم السـالم الحیـاء التـراث، ۱۴۰۸)، ج ۱، ص ۶۷ در اشـاره بـه شاه طهماسـب می نویسـد: «.. و لمـا 

کان هـذا الکتـاب ممـا مـّن اللـه علّی بانشـائه فی حرم سـیدی و مـوالی أمیـر المؤمنین و سـید الوصیین ... 

 فـی أیام الدولـة العالیة السـامیة، القاهرة الباهرة الشـریفة المنیفـة، العلیة العلویة، الشـاهیة الصفویة 
ً
واقعـا

الموسـویة، أیدهـا اللـه تعالـی بالنصـر و التأییـد و قـرن أیامهـا بالخلـود و التأبیـد و ال زالـت جبـاه الملـوک و 

السـالطین معفـرة علـی أعتابهـا ...». بـا ایـن تعابیـر کـه محقـق کرکـی در آثار مختلـف خود پیـش از جنگ 

چالـدران از شاه اسـماعیل بیـان کـرده یـا در اوایـل عصـر شاه طهماسـب، معلـوم نیسـت ادعـای نیومـن 

بـر چـه اساسـی مبتنـی اسـت؟ بی توجهـی نیومـن بـه چنیـن مطالبـی نشـان از عـدم درک جایـگاه محقـق 

کرکـی در سـنت فقهـی شـیعه از یـک  سـو و ناتوانـی او از فهـم عـدم مماشـات فقیهـان امامـی در مسـئلۀ 

امامـت یـا ادعـای الوهیـت دارد. ادعـای بی اسـاس نیومـن کـه محقـق کرکـی شـاهان صفـوی را السـلطان 

العـادل خطـاب کـرده بی دلیـل اسـت. در نوشـته های دیگـر فقیهـان عاملـی از جمله سـفرنامۀ حسـین بن 

عبدالصمـد، کـه در اوایـل سـال ۹۶۱ بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده، سـتایش پرشـوری از شاه طهماسـب آمـده 

اسـت کـه بـه صراحـت عقایـدی را کـه نیومـن بـه شاه طهماسـب نسـبت داده نفـی می کند.

دربـارۀ اهمیـت محقـق کرکـی و جایـگاه او در سـنت فقهـی شـیعه نـک. رحمتـی، شـهید ثانـی و نقـش وی 

در تحـوالت دینـی عصـر صفویـه، ص ۹۲-۱۰۶. فرصـت را مغتنـم شـمرده و خطایـی را در کتـاب اخیـرم 

اصـالح می کنـم؛ جایـی کـه از غـادر قنواتی سـخن گفتـه ام (ص ۱۰۱)، سـطر یازدهـم و دوازدهـم باید این 

گونـه اصـالح شـود: «فتنـۀ غـادر قنواتـی در سـال ۹۵۳ بعـد از آن کـه وی در دمشـق کشـته شـد، پایـان 

یافـت، هرچنـد هـواداران او، یکـی از شـیعیان دمشـق را بـه دسـت داشـتن در قتـل وی متهـم کردنـد و بـه 

آویختنـد». دار 

۲. شـتاب زدگی و تعمیم هـای کلـی نیومـن در کنـار عـدم آشـنایی او بـا سـنت های عملـی فقیهـان شـیعه از 

نـکات بـارز در داوری و نتیجه گیری هـای اوسـت. بـرای مثـال، در اشـاره بـه مهم ترین منتقد محقـق کرکی، 

شـیخ ابراهیـم بـن سـلیمان قطیفـی، نوشـته اسـت: «جنجالی تریـن مخالـف کرکـی در ایـن دوره سـلیمان 

 در مشـهد در حـدود ۱۵۱۰/۹۱۶ بـرای همـکاری بـا دربـار و پذیـرش 
ً
قطیفـی ... بـود کـه کرکـی را شـخصا

هدایـای آن مـورد سـرزنش قـرار داد. بـه هـر روی قطیفـی رسـالۀ مشـهور خویـش در ایـن زمینـه را پـس از 

چالـدران یعنـی در ۱۵۱۸/۹۲۴ و بـه اصـرار همقطـاران فقیـه منتقـد خـود کـه در خـارج از قلمـرو صفـوی 

سـکونت داشـتند و اینـک شکسـت چالـدران بـه طـور حتـم اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری بـه آنهـا داده بـود تا 

مخالفـت خـود را علنی تـر کننـد، بـه پایـان رسـاند. قطیفـی در ایـن رسـاله همچنیـن حکـم فقهایـی را کـه 

معتقـد بودنـد نایـب می توانـد بـه نیابـت از امـام غایب، صدقـات امت را جمـع آوری یـا توزیع کند بـه چالش 

کشـید. تأییـد لعـن علنی خلفای سـنی از سـوی کرکی در دو مورد یـک بار در ۱۵۰۳/۹۰۹ در کاشـان [...] 

و بـار دیگـر در ۱۵۱۱/۹۱۷ در رسـاله ای کـه بـه اسـماعیل تقدیـم شـده بود، موجب خشـم شـیعیان امامی 

سـاکن حجـاز گردیـد. آنهـا بـه هم کیشـان خـود اعتـراض کردنـد و ایرانی هـا را بـه دلیـل ایـن لعـن و دشـنام 

مـورد سـرزنش قـرار دادنـد» (نیومـن، ص ۲۵۴، پانویـس شـمارۀ ۶۹). نخسـت اشـاره کنـم کـه پانویس ۶۸ 

و ۶۹ در اصـل کتـاب یکـی اسـت و بـه خطـا بـه دو پاورقـی تفکیـک شـده اسـت، بـه ایـن معنـا کـه عبـارت 

آمـده در پاورقـی ۶۹ در صفحـۀ ۲۵۴ ادامـۀ پاورقـی ۶۸ در متـن اصلـی کتاب اسـت. مجمل نویسـی نیومن 

کار فهـم کتـاب و ترجمـۀ آن را دشـوار کـرده اسـت. اشـارۀ نیومـن بـه رسـالۀ السـراج الوهـاج لدفـع عجـاج 

قاطعـة اللجـاج قطیفـی اسـت کـه در آن قطیفـی دیـدگاه محقـق کرکی در مسـئلۀ خـراج را رد کرده اسـت. 
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قطیفـی در آغـاز رسـالۀ خـود بـه اثـری کـه محقـق کرکـی در خصوص خـراج با نـام قاطعـة اللجـاج در ۹۱۰ 

نوشـته اشـاره کـرده و بـه تفصیـل آن را رد کرده اسـت، اما در آخر رسـاله اش تاریـخ تألیف نیامـده جز آن که 

آقابـزرگ، کـه بایـد نسـخه ای از کتـاب دارای انجامـۀ مؤلـف بـوده باشـد، را دیـده کـه در آن تاریـخ فراغت از 

تألیـف بعدالظهـر ۲۶ شـعبان ۹۲۴ ذکـر شـده اسـت (الذریعـة، ج ۱۲، ص ۱۶۴). گفتـۀ نیومن کـه قطیفی 

رسـاله را بـه خواهـش گروهـی از فقیهـان منتقد کرکی نوشـته نیـز فاقد دلیل اسـت، قطیفی در رسـالۀ خود 

اشـاره کـرده کـه در هنـگام سـفر خـود در ایـران و در شـهر سـمنان ـــ کـه بایـد قطیفـی در راه سـفر مشـهد 

ــ بـه نسـخه ای از رسـالۀ کرکـی برخـورد کرده و بـه خواهـش عزیزی، کـه پذیرش درخواسـتش  بـوده باشـدـ 

 
ً
بـر او واجـب بـوده، کتـاب خـود را نوشـته اسـت. دسـت کم امانـت علمـی ایجـاب می کـرد کـه نیومـن دقیقا

عبارت هایـی را کـه قطیفـی خـود آورده نقـل کنـد. مطلـب بعـدی در خصـوص خـراج آن اسـت کـه عقیـدۀ 

قطیفـی در کنـار چنـد فقیـه دیگـر مانند محقق اردبیلی، نظریۀ شـاذ در سـنت فقهی شـیعه اسـت و دیدگاه 

محقـق کرکـی، همـان سـنت عملـی مقبـول عمـوم فقیهـان شـیعه اسـت. مسـئلۀ لعـن و اعتراض شـیعیان 

حجـاز نیـز مربـوط بـه دوران محقـق کرکی نیسـت.

۳. خالصة التواریخ، ج ۱، ص ۷۵.

۴. قاضـی احمـد قمـی مطلـب مربوط به سـفر سـید حسـن بن جعفـر کرکـی را در ابتـدای خالصـة التواریخ، 

ج ۱، ص ۷۵ نقـل کـرده اسـت. تحریـر کمـی متفاوت تر و روشـن تر ماجرا در نسـخۀ برلین آمده اسـت (نک. 

خالصـة التواریـخ، ج ۲، ص ۹۳۱-۹۳۲). نسـخۀ برلیـن از کتـاب خالصـة التواریـخ تحریری از کتاب اسـت 

 باید جداگانه منتشـر شـود.
ً
کـه ظاهرا

۵. نیومـن تصـور روشـنی از محقق کرکی و جایگاه او در سـنت فقهی شـیعه ندارد. مجموعـه آثار محقق کرکی 

بـه غیـر از جامـع المقاصـد او کـه جداگانه منتشـر شـده، توسـط اسـتاد گران قدر شـیخ محمد الحسـون در 

سـیزده جلـد بـا عنـوان حیـاة المحقـق الکرکی و آثـاره (قـم: منشـورات االحتجاج، ۱۴۲۳) منتشـر شـده و 

اکنـون تجدیـد چـاپ آن بـا مالحظات و اضافاتی در دسـت نشـر اسـت. برای جایـگاه بلند محقـق کرکی در 

سـنت فقهـی شـیعه همچنیـن به بخـش اجـازات بحار االنـوار می توان مراجعـه کرد.

۶. مصلح الدیـن محمـد الری، «فصلـی از مـرآت االدوار و مرقات األخبار»، مقاالت عـارف، دفتر دوم، ص ۹۸-

۹۹. کتـاب مـرآت االدوار مصلح الدیـن الری اکنون در دو جلد نیز به چاپ رسـیده اسـت (نـک. مصلح الدین 

الری، مـرآت االدوار و مرقـات االخبـار، تصحیـح سـید جلیـل سـاغروانیان، تهـران: مرکـز پژوهشـی میـراث 

مکتـوب، ۱۳۹۳، ج ۲، ص ۹۰۰). بحـث نیومـن دربـارۀ گسـترش تشـیع در صفحات ۲۴۲-۲۴۳ اشـاره ای 

بـه ایـن مطالـب نـدارد و بیشـتر بـه کشـتارهای انجام شـده بـه عنـوان دلیلـی بـرای گسـترش تشـیع اشـاره 

شـده است.

۷. میـر مخـدوم در اشـاره بـه گسـترش تشـیع در ایـران در روزگار خـود نوشـته اسـت: «ان کثیـرا مـن أهـل 

 بعیـدا و انحرفوا عـن قبلـة االسـتقامة ...» (نواقـض الروافض، 
ً
العجـم بـل مـن سـائر البـالد قد ضلـوا ضـالال

بـرگ ۳ الـف). در رسـالۀ االحـکام الدینیـة حسـین بن عبداللـه شـروانی از سـادات حسـینی کـه در روزگار 

شاه طهماسـب کتـاب خـود را تألیـف کـرده نیز بـه صراحت بـه رواج تشـیع در بیشـتر مناطق صفویه اشـاره 

شـده اسـت. در حالـی کـه انتظـار مـی رود اگـر مطلب جـز این بـوده باشـد، این منابـع به کثرت اهل سـنت 

در مناطـق مذکـور اشـاره می کردنـد. رسـالۀ االحـکام الدینیـه کـه بـر اسـاس یک نسـخه منتشـر شـده فاقد 

 پیش از ۹۶۲ یعنی زمان انعقاد قرارداد آماسـیه نوشـته شـده اسـت. به نحو 
ً
انجامـۀ مؤلـف اسـت، امـا قطعـا

ایران عصر صفوى: نوزایى امپراتورى ایران
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نقد آثار ترجمه

دقیق تـر شـاید بتـوان زمـان نـگارش رسـاله را پـس از ۹۳۹ و پیـش از ۹۴۲ زمان اولین لشکرکشـی سـلطان 

سـلیمان به ایران دانسـت؛ چرا که نویسـنده از حملۀ سـلطان سـلیمان به ایران در متن رسـاله سـخن گفته 

و در آخـر نیـز در سـخن از فرزنـدان شاه اسـماعیل بـه طهماسـب اشـاره کـرده، امـا سـخنی از القاص میرزا 

کـه در جریـان دومیـن لشکرکشـی سـلیمان بـه ایـران در ۹۵۴-۹۵۵ همـراه او بـوده سـخن نگفتـه اسـت. 

اشـاره ای نیـز بـه کتـاب مشـهور نفحـات الالهـوت محقـق کرکـی آمـده (شـروانی، ج ۱، ص ۱۱۳) امـا بـه 

درسـتی نمی تـوان از عبـارت شـروانی دریافـت که محقق کرکـی در زمان نگارش رسـاله در قیـد حیات بوده 

یـا خیـر. شـروانی در خصـوص گسـترش تشـیع در ایـران و اجبـار قزلباشـان در وادار کـردن مـردم به تشـیع 

نوشـته اسـت: «و اعلمـان هـذه الطائفـة ... مکرهـون النـاس حتـی ان اکثـر النـاس مـن آذربایجـان و عراق 

و سـمنان و دامغـان و اسـتراباد و سـبزوار و قـم و کاشـان و سـاوج و موغـان و تبریـز و اردوبـاد و غیرهـا ال یعـد 

و ال یحصـی صـاروا کفـاًر بـال ریـب ... و تدینـوا بدینهـم ...» (شـروانی، ج ۱، ص ۱۱۸-۱۱۹). دربـارۀ تاریخ 

احتمالـی تألیـف االحـکام الدینیـة نظـر ابرهـارد نیـز در اشـاره به نخسـتین لشـکر کشـی سـلیمان بـه ایران 

..۵۶-۵۴ .Eberhard, Osmanische Polemik gegen …, p .یعنـی ۹۳۹- ۹۴۲ اسـت. نـک

۸. نیومـن (ص ۱۴۸) همیـن خطـا را در شـرح حـال مجلسـی مرتکـب شـده اسـت و بی توجه به مفهوم شـیخ 

اجـازه از تلمـذ مدرسـی نزد شـیخ حر عاملـی (د. ۱۱۰۴) و مال محمـد طاهر قمی (د. ۱۱۰۰) سـخن گفته 

است.

شاه طهماسـب  روزگار  در  صفـوی  عصـر  فقیهـان  و  عالمـان  نـام  ذکـر  بخـش  در  منشـی  اسـکندربیگ   .۹

ضمـن شـرح حـال پـدر شـیخ بهایـی، یعنـی حسـین بن عبدالصمـد عاملـی، از او سـخن گفته کـه البته در 

چاپ هـای متـداول متـن افتادگـی دارد و عبـارت «خلـف صـدق مرحمـت پنـاه عبدالصمد» باید بـه صورت 

«خلـف صـدق مرحمـت پنـاه حسـین بـن عبدالصمد» اصالح شـود. شـرح حال اخیـر در حقیقت مشـتمل 

بـر نخسـت شـرح حـال پـدر شـیخ بهایـی و بعـد اشـاراتی دربـارۀ خـود شـیخ بهایـی اسـت. شـیخ بهایی در 

هنـگام درگذشـت شاه طهماسـب در ۹۸۴ بـا توجـه بـه تاریـخ تولدش در ۹۵۳ حدود سـی و یک سـال سـن 

داشـته و ایـن کـه اسـکندربیگ نـام او را در ضمـن عالمـان برجسـتۀ عصـر شاه طهماسـب آورده ناشـی از 

شـهرت شـیخ بهایی در روزگار خود اسـکندربیگ اسـت. شـرح حال مذکور دشـواری ها و مشـکالتی دارد و 

از سـوی دیگـر زبـان ادبـی اسـکندربیگ منشـی فهـم بخش هـای مختلـف آن را دشـوار کرده اسـت. نیومن 

همچنیـن نتوانسـته شـناخت درسـتی از شـیخ علـی بـن هالل منشـار کرکی داشـته باشـد. برای مثـال، در 

صفحـۀ ۲۷۴، ذیـل پانویـس ۸۷، در اشـاره به منشـار نوشـته اسـت: «نـه تاریخ ورود منشـار به ایـران صفوی 

 ده سـال در هند 
ً
مشـخص اسـت و نـه آخریـن محـل سـکونت او. اما به هـر روی می دانیم کـه او بـرای تقریبا

بـه سـر برده اسـت». درسـت اسـت کـه تاریخ دقیـق ورود منشـار کرکـی به ایـران را نمی تـوان بیان کـرد، اما 

 وی پیـش از ۹۶۰ در اصفهـان شیخ االسـالم بـوده و در اول سـال ۹۶۱ پـدر شـیخ بهایـی زمانی که از 
ً
ظاهـرا

عـراق در اواخـر سـال ۹۶۰ بـه ایـران مهاجـرت کـرده، بـه اصفهـان بـرای اقامـت نـزد علی بن هالل منشـار 

رفتـه اسـت. شـواهد متعـددی از اقامـت علی بـن هـالل منشـار در اصفهان پـس از تاریـخ مذکور اسـت، از 

جملـه مـواردی کـه خـود نیومـن نیـز بـه آنهـا اشـاره کـرده اسـت. اجـازه ای از علی بن هـالل منشـار کرکی 

در بخـش اجـازات بحـار االنـوار آمـده کـه نشـان می دهـد علی بـن هالل مـدت مدیـدی در اصفهـان اقامت 

داشـته کـه بـه اصفهانـی شـهرت یافتـه اسـت (صـورة اجـازة الشـیخ علی بن هـالل الکرکـی ثـم اإلصفهانی 

...) (بحـار االنـوار، ج ۱۰۶، ص ۸۰). تاریـخ اجـازۀ اخیـر دهـۀ دوم صفـر سـال ۹۸۴ و شـهر اصفهـان ذکـر 
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شـده اسـت (بحـار االنـوار، ج ۱۰۶، ص ۸۳). زمـان ده سـال کـه نیومـن از اقامـت علـی بـن هـالل در هند 

 سـندی نـدارد. عبـارت آمـده در پانویـس ۲۲، صفحـۀ ۲۸۴ در خصـوص شـیخ علـی 
ً
سـخن گفتـه ظاهـرا

منشـار و جانشـین بعد از او، که می گوید «اسـتوارت معتقد اسـت پس از مرگ علی منشـار، شـیخ االسـالم 

اصفهـان و دامـاد شـیخ حسـین در ۱۵۷۶/۹۸۴ بهاءالدیـن، پسـر شـیخ حسـین ملقـب بـه شـیخ بهایـی، 

جانشـین منشـار شـد» کـه در اصـل نیـز چنیـن اسـت بایـد ایـن گونـه اصـالح شـود: «اسـتوارت پیشـنهاد 

کـرده کـه پـس از مرگ علـی منشـار در ۱۵۷۶ شیخ االسـالم اصفهان، بهاءالدین داماد منشـار و پسـر شـیخ 

حسـین بـن عبدالصمـد ملقـب به شـیخ بهایی، جانشـین منشـار شـد».

۱۰. نمونـه ای دیگـر از ناآشـنایی نیومـن بـا سـنت فقهی شـیعه ایـن گفته های اوسـت: «احکام سـخت گیرانۀ 

سـوی  از  ذبح شـده  حیوانـات  گوشـت  مصـرف  و  کافـران  سـاخت  کاالهـای  نجاسـت  دربـارۀ  بهایـی  شـیخ 

 تالشـی بـود بـرای تأکیـد مجـدد بـر صالحیت هـای مذهبـی خویـش در میـان منتقـدان 
ً
آنهـا ... احتمـاال

راسـت کیش از جملـه بـرای تعییـن مـرز بـا عثمانیان بـه عنوان مسـلمانان ابتر که هـر دو این اعمـال را مجاز 

می دانسـتند...» (نیومـن، ص ۳۲۵). نخسـت اشـاره کنـم کـه در ترجمـۀ عبـارت خطایـی رخ داده اسـت. 

صحبـت از تعییـن مـرز اندکـی تسـامح در ترجمه اسـت، نیومـن می خواهد بگوید که شـیخ بهایـی با عقیده 

بـه نجاسـت ذبایـح اهـل کتـاب می خواهد بـر تمایز نظـرش با همتایان سـنی سـاکن در عثمانـی تأکید کند 

و از سـوی دیگـر دهـان منتقـدان خـود را کـه وی را بـه داشـتن عقایـد انحرافـی متهـم می کرده انـد ببنـدد 

کـه بـه خطـا حلیـت ذبایـح اهـل کتـاب بـه هـر دو گـروه نسـبت داده شـده اسـت. بگذریم کـه اصـل ادعای 

 تمـام فقیهـان دسـت کم تـا عصـر 
ً
نیومـن در چنیـن نسـبتی نادرسـت اسـت. در سـنت فقهـی شـیعه تقریبـا

شـیخ بهایـی و پـس از وی قائـل بـه حرمت ذبایـح اهل کتاب هسـتند و تنهـا در دوران معاصر نظـر به حلیت 

ذبایـح اهـل کتـاب مطرح شـده اسـت. شـیخ بهایی در آغاز رسـالۀ ذبائـح اهل الکتاب نوشـته کـه وی کتاب 

خـود را بـه درخواسـت شـاه عباس و در پـی طـرح ایـن ایـراد از سـوی فرسـتادۀ عثمانی کـه عالمـان امامی 

بـر خـالف نظـر قـرآن (مائـده: ۵) کـه از حلیـت ذبایح اهـل کتاب سـخن می گوید قائـل به حرمت هسـتند، 

رسـاله ای در دفـاع از دیـدگاه امامیـه نوشـته و آن را به عنوان پاسـخی به ایرادات فرسـتادۀ عثمانـی که ایراد 

اخیـر را بـه عنـوان یکـی از خرده گیری هـای عالمـان عثمانـی بـه همتایـان صفـوی خـود نقـل کـرده تألیف 

 نادرسـت 
ً
کـرده کـه همـراه فرسـتاده بـه عثمانـی فرسـتاده شـود. بـر این اسـاس نتیجه گیـری نیومـن کامال

اسـت. رسـالۀ ذبائـح اهـل الکتـاب شـیخ بهایی با حـذف مقدمه کـه در آن علت نـگارش کتاب ذکر شـده در 

بحـار االنـوار، ج ۶۳، ص ۱-۸ نیـز آمـده اسـت. رسـالۀ شـیخ بهایـی بـا عنـوان حرمة ذبائـح اهـل الکتاب با 

تحقیـق زهیـر االعرجـی (بیـروت، ۱۹۹۰/۱۴۱۰) و بـا عنـوان ذبائح اهل الکتـاب با تحقیق عقیـل الربیعی 

(قم، ۱۴۲۸) منتشـر شـده اسـت.

۱۱. تأکیـد بـر ذکـر نـام سـلطان در خطبه هـای نمـاز جمعـه در میان شـیعیان توسـط نیومن به عنـوان دلیلی 

بـرای مشـروعیت صفویـان از سـوی عالمـان امامـی در چنـد جـای دیگر کتـاب نیز تکرار شـده اسـت (نک. 

ص ۲۷۶، پاورقـی ۹۰؛ ص ۲۸۵، پاورقـی ۳۲).

۱۲. نیومـن (ص ۹۰) تصریـح کـرده کـه در خطبه هـای نمـاز جمعه نـام حاکم وقت برده می شـده که نشـانگر 

اوست. مشروعیت 

عطـار  ابراهیم بـن  علی بـن  عالءالدیـن   .۹۹-۹۸ ص  الکاملیـن،  األئمـة  معرفـة  فـی  الفاضلیـن  منهـج   .۱۳

دمشـقی (د. ۷۲۴) در کتـاب ادب الخطبـاء، ص ۱۳۷-۱۴۳، از چگونگـی و آداب یـاد کـردن سـالطین در 
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خطبه هـای نمـاز بحـث کـرده اسـت.

۱۴. شهید ثانی، منیة المرید فی ادب المفید و المستفید، ص ۳۰۷-۳۰۳.

۱۵. بـرای تحلیلـی از رسـالۀ نمـاز جمعۀ شـهید ثانـی و اشـارات در لفافۀ او بـه صفویان، نک. دون اسـتوارت، 

«مجادالتـی دربـارۀ نماز جمعه در روزگار شاه طهماسـب صفوی»، ترجمۀ محمدکاظم رحمتی، جشـن نامۀ 

آیت اللـه رضا اسـتادی، به کوشـش رسـول جعفریان، قـم: مـورخ، ۱۳۹۳، ص ۸۷-۱۴۴ و ۱۱۰-۹۷.

۱۶. در اشـاره بـه شـیخ لطف اللـه میسـی و سـخن از جـدش علـی بـن عبدالعالـی میسـی، نیومـن از عـدم 

 تنهـا دلیلـش عـدم 
ً
همـکاری علی بـن عبدالعالـی میسـی (د. ۹۳۸) بـا صفویـان سـخن گفتـه کـه ظاهـرا

مهاجـرت او بـه ایـران اسـت (ص ۳۰۳، پانویـس ۴۸). بـه دالیـل مختلفی فقیهـان جبل عاملـی از مهاجرت 

بـه ایـران در عصـر شاه اسـماعیل اجتنـاب کرده انـد: نخسـت آن کـه آنهـا تردیـد جـدی در تـوان پایـداری 

صفویـان در برابـر حمـالت عثمانی هـا داشـتند و بیشـتر نظاره گـر ایـن بودنـد کـه صفویـان تـا چـه حـد در 

مقابـل عثمانـی مقاومـت خواهنـد کـرد؛ دیگـر آن کـه بیشـتر فقیهـان جبـل عاملـی مدت هـای مدیـدی در 

جبـل عامـل و شـام اقامت داشـتند و به محیط آنجـا خو گرفته بودند و هنوز شـرایط برای اقامتشـان در آنجا 

مناسـب بـود، امـری کـه بعدها با سـقوط ممالیک و تسـلط عثمانـی بر آن مناطق و شـدت گرفتـن منازعات 

میـان صفویـان و عثمانـی رو بـه وخامـت نهـاد؛ اما در میـان دالیل عدم مهاجرت، سـنت متداول تـر در میان 

فقیهـان جبـل عاملـی در کراهـت از نزدیکـی بـه قدرت هـای سیاسـی و نوپا بیـش از همه در عـدم مهاجرت 

آنـان بـه قلمـرو صفویـان نقش داشـته اسـت. بـرای نوع نـگاه و مبنـای نیومـن در مسـئلۀ مهاجـرت عالمان 

جبـل عامـل بـه ایـران و اهمیت مسـئلۀ مهاجـرت، نک.

A. J. Newman,“The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran: Arab Shi’ite 

Opposition to Ali al-Karaki and Safawid Shi’ism”, Die Welt des Islams, 1993, 33, 

pp. 66-112.

۱۷. بـرای مثـال در صفحـۀ ۲۷۷ عبـارت «بـه ویـژه آنجـا کـه اسـتوارت بـه انتقـادات زین الدیـن از بی توجهـی 

علمـای ایرانـی نسـبت بـه مطالعـات مشـروع اشـاره کرده اسـت؛ دقـت کافـی نـدارد». در اصل کتـاب (ص 

۱۷۴) عبـارت اخیـر ایـن گونه اسـت: خاصه ارجاع وی به انتقـادات زین الدین از بی توجهـی فقیهان ایرانی 

بـه مطالعـۀ فقـه. همیـن گونـه در صفحـۀ ۲۷۸ ترجمـه عبـارت «اسـتوارت (۳۹۴) شـعری از شـیخ حسـین 

نقـل می کنـد خطاب به پسـرش، شـیخ بهایی که در زمان سـرایش آن می بایسـت سیزده سـاله بوده باشـد و 

ایـن زمانـی بـود کـه پـدرش او را با خود بـه ایران آورد و اجـازه نیافت تا پدر را در سـفر حـج همراهی کند...» 

که در اصل انگلیسـی کتاب (ص ۱۷۴-۱۷۵) چنین اسـت: «اسـتوارت (۳۹۴) شـعری از شـیخ حسین که 

ــ کـه هنـگام مهاجرت پـدرش به ایران سـیزده سـال داشـت و اجـازۀ همراهی  او بـه فرزنـدش شـیخ بهایـیـ 

ــ نقـل کـرده که در آن شـیخ حسـین از همـکاری خود بـا صفویان ابـراز ندامت  پـدر را در سـفر حـج نیافـتـ 

کـرده اسـت». در صفحـۀ ۳۷۸، پانویـس ۵۰، عبـارت مترجـم محتـرم یعنـی «مجلسـی زنده نمانـد تا کامل 

شـدن بحـار االنـوار را ببینـد. ویراسـت اولیۀ این اثر در ۱۶۵۹/۱۰۶۹ یعنی سـال درگذشـت پدر مجلسـی و 

زمانـی کـه او تنهـا ۳۲ سـال داشـت به اتمام رسـیده بـود و کار نگارش چندیـن مجلـد آن در ۱۶۷۰/۱۰۸۱ 

پایـان گرفـت» را در حقیقـت بایـد چنین ترجمه شـود: «مجلسـی زنده نماند تـا تبیض کامل بحـار را ببیند، 

او چارچـوب کلـی کتـاب را در ۱۶۵۹ سـالی کـه پدرش درگذشـت و او ۳۲ سـال داشـت، تحریر کـرده بود». 

البتـه اشـکال در ترجمـۀ اخیـر به اصل عبـارت نیومن بازمی گردد. مجلسـی اندیشـۀ نگارش بحـار االنوار را 
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پـس از ۱۰۷۰ در سـر داشـته و تـا آخـر عمر خود بـه کار تدوین بحار مشـغول بوده و پـس از مرگش دامادش 

تبیـض برخـی مجلـدات کتـاب را بـه وصیت شـرعی او انجام داده اسـت. مرحـوم مجلسـی در ۱۰۷۰ بدون 

اشـاره بـه تاریـخ دقیق روز یا ماه، فهرسـتی مفصـل از ابواب کتـاب بحار االنوار و چارچوب کلـی آن را تألیف 

کـرده اسـت. در حقیقـت اشـارۀ نیومـن بایـد بـه ایـن فهرسـت باشـد و او باید می گفت که مجلسـی اندیشـۀ 

نـگارش کتـاب بحار االنـوار را در ۱۰۷۰ بـدون آن کـه بدانیـم در هنـگام نـگارش آن پـدرش محمدتقـی در 

قیـد حیـات بـوده یـا درگذشـته چرا که وی در سـال ۱۰۷۰ از دنیـا رفته، تألیـف کرده و بعدها همـان طرح را 

گسـترش داده اسـت. مجلـد اخیـر به صورت عکسـی به عنوان جلد ۱۰۳ بحار االنوار منتشـر شـده اسـت. 

البتـه عبـارت آغازیـن آمـده در مقدمـۀ این مجلد به گونه ای اسـت که داللـت دارد در زمان نگارش فهرسـت 

یـا آغـاز نـگارش آن پـدر مجلسـی در قیـد حیات بـوده، چرا کـه مجلسـی در آغاز مقدمه نوشـته اسـت: «اما 

بعـد فیقـول احقـر عبـاد الله محمدباقـر بن محمدتقی حشـرهما الله مع االئمـة الطاهرین» کـه در جمله ای 

دعایـی از آرزوی محشـور شـدن خـود و پـدرش بـا ائمه در جهان دیگر سـخن گفته اسـت.

۱۸. بـه عنـوان مثالـی دیگـر، نیومـن (ص ۲۷۷) از شـیخ حسـن کرکـی سـخن گفتـه در حالـی کـه در اصـل 

منبعـی کـه او از آن نقـل کـرده بـه صراحـت از سـید حسـن بـن جعفـر کرکـی سرسلسـلۀ خانـدان دختـری 

محقـق کرکـی در ایـران یاد شـده اسـت و تغییر نام سـید به شـیخ به دلیـل بی دقتی اوسـت. در چند صفحۀ 

بعـد، نیومـن بـه پـدر میرحسـین مجتهـد کـه در سـال ۹۳۶ درگذشـته اشـاره کـرده و گفتـه کـه او هرگـز بـه 

قلمـرو صفویـه مهاجـرت نکـرده اسـت (ص ۲۷۸) امـا در صفحـۀ ۳۰۵، پانویـس ۶۰، از وی یـاد کـرده و بـه 

سـفر او بـه ایـران نیز اشـاره کـرده اسـت. در متن ترجمـه عبارت «قمـی، خالصـه، ۲–۹۳۱» بایـد به صورت 

«قمـی، خالصـه، ۹۳۱/۲» اصـالح شـود. برخـی اشـکاالت تاریخ هـای هجری آمـده در متن بـه دلیل عدم 

ذکـر آنهـا توسـط نیومـن اسـت کـه مترجـم محتـرم خـود آنهـا را در سراسـر کتـاب تبدیـل کـرده و در کنـار 

تاریخ هـای میـالدی ذکـر کرده انـد، امـا گاه خطاهایـی نیـز در این میـان رخ داده اسـت. برای مثـال، تاریخ 

درگذشـت سـید حسـن بن جعفـر کرکـی ۹۳۶ اسـت کـه در صفحـۀ ۳۰۵، ۹۳۷ آمـده اسـت.

۱۹. نـک. نیومـن، ص ۲۳۶، پانویـس ۸ کـه از قـول سـاندوز ونیـزی آورده که اسـماعیل خود می گفـت از تبار 

پیامبـر و خداسـت کـه عبارت بسـیار شـگفتی اسـت؛ یعنی خدایی که دوسـت دارد سـید هم باشـد.

۲۰. شروانی، ج ۱، ص ۱۱۱-۱۱۰.

۲۱. بـرای تفصیـل بیشـتر، نـک. رحمتـی، فوائـدی تاریخـی از یک رسـالۀ جدلی منتشرنشـدۀ عصـر صفویه. 

ص ۱۴۴-۱۴۲.

۲۲. تسـلیة المجالـس و زینـة المجالـس، ج ۱، ص ۴۵-۴۸. نویسـنده در مقدمـۀ کتـاب بـه شـدت از اهـل 

سـنت دمشـق بـه دلیـل دیدگاه هـای ضدعلوی شـان بـد گفتـه و ایـام اقامـت خـود در دمشـق را بـد توصیف 

کـرده اسـت. در جایـی از کتـاب او اشـاره کرده که در سـال ۹۰۰ به نسـخه ای از کتاب تذکـرة الفقهاء عالمه 

حلـی در کربـال دسـت یافتـه و بـه خوانـدن و مطالعۀ آن مشـغول بوده اسـت تا آن که در سـال ۹۱۸ شـریفی 

از شـیراز بـه کربـال آمـده اسـت و خـود را فردی شـیعه معرفی کرده کـه به گمـان نویسـنده او در ادعای خود 

صـادق نبـوده و بـرای تقـرب بـه سـلطان یعنـی شاه اسـماعیل ادعـای تشـیع کـرده اسـت و بعـد مشـکالت 

خـود را بـا فـرد اخیـر و تـالش او بـرای تصرف نسـخۀ تذکرة الفقهاء خود را شـرح داده اسـت. بر اسـاس این 

اشـاره تاریـخ تألیـف کتـاب پس از ۹۱۸ اسـت (نـک. تسـلیة المجالس و زینـة المجالـس، ج ۲، ص ۵۳۷).

پسـرش  حـال  شـرح  اسـاس  بـر  اسـت.  دسـت  در  اندکـی  اطالعـات  شـروانی  عبداللـه  بـن  حسـین  از   .۲۳
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ولی بـن حسـین شـروانی می دانیـم کـه از سـادات حسـینی شـروان بـوده اسـت. پسـرش ولی بـن حسـین 

(ابن حنبلـی، ج ۲، قسـم ۲، ص ۵۳۱-۵۳۲؛ غـزی، الکواکـب السـائرة، ج ۲، ص ۲۵۷) از سـال ۹۲۹ پس 

ـ که  از برگشـتن از حجـاز در حلـب زندگـی و همانجـا بـه مدرسـه می رفتـه و نـزد مـال برهان الدیـن العمـادیـ 

ـ شـاگردی می کـرده اسـت. در میان اهل سـنت حلب آوازه داشـته که در  شـاید از بـزرگان نقشـبندی بـودهـ 

دانـش هیئـت و ستاره شناسـی پایـۀ اسـتادی دارد و ابن الحنبلی چندی نزد او شـاگرد  بوده اسـت. ولی بن 

حسـین پیـش از ۹۵۵-۹۵۶ یـا ۱۵۴۸-۱۵۴۹ به شـروان بازگشـت و در آنجـا او را محّدث می شـناختند. در 

جریـان یـورش اسـماعیل صفـوی بـه شـروان بـرای باور به تسـنن مـورد بازخواسـت قـرار گرفت، ولـی از بیم 

جـان خود را شـیعه معرفی کرده اسـت. برگشـتن او به شـروان با شـورش القاص (ارجاسـب) میـرزا همزمان 

بـوده و از سـوی دیگـر پـدرش بـا شاه طهماسـب و شاه اسـماعیل دشـمنی کینه ورزانـه داشـته اسـت (در 

آخـر رسـالة فـی تکفیـر قزلبـاش آنهـا را بـا فرزنـدان و خویشانشـان بی جربـزه، قاطـر، و حمـار می خوانـد)، 

 Eberhard, .و اینهـا ایـن امـر را تشـدید می کـرده اسـت. دربـارۀ شـروانی و اثرش و نسـخه های دیگـر، نـک

.۵۶-۵۴ ,۴۶ .Osmanische Polemik gegen…, p

در جریـان اخـراج جنیـد از حلـب یکـی از عالمـان سـنی شـهر نقـش مهمی داشـته و اثـری مکتـوب از وی در 

بـاب جنیـد در دسـت اسـت، یعنـی مـال احمـد پیکره چی/احمـد بکرجـی کـه در جریـان اخـراج جنیـد در 

رمضـان ۸۶۱ از حلـب نوشـته ای دال بـر مبتـدع بـودن جنیـد بـه حاکـم شـهر نوشـته و در خرپـوت (امـروز 

االزیـغ خوانـده می شـود) زاویـه و مدرسـه ای بنیـان گذاشـته که به نـام خودش بـوده و مورتـون در خصوص 

آن مقالـه ای نوشـته کـه متأسـفانه ایـن مقالـه هنـوز منتشـر نشـده اسـت. محمدعلـی اونـال کـه دربـارۀ 

مدرسـه های خرپـوت پژوهـش کـرده می گویـد کـه چیـزی دربـارۀ زندگـی او دانسـته نیسـت، مگـر مشـتی 

گفته هـای بی اسـاس افسـانه آمیز. برخـی گمـان کرده انـد کـه در زمـان مـراد چهـارم (سـال های نخسـت 

سـدۀ ۱۷) می زیسـته، در حالـی کـه او نزدیـک بـه صـد و بیسـت سـال پیـش از آن زنـده بـوده اسـت. گـور 

مـال احمـد در روسـتایی اسـت بـه نام مـال کندی (ده مـال) و در زمانی کـه زنده بـوده از سـرآمدان صوفیه در 

خرپـوت شـناخته می شـده اسـت. نـک. 

Mehmet Ali Ünal. Osmanlı devri üzerine makaleler-araştırmalar. Isparta: Kardelen 

Kitabev, 1999, p. 20.

از دوسـت عزیـزم دکتـر کیومـرث قرقلـو برای توجـه دادن به مطالـب اخیر سـپاس گزارم. نام احمـد پیکره چی 

در متـن کتـاب نیومـن بـه صـورت احمـد پاکرجـی آمـده اسـت (نیومـن، ص ۲۰۵). فعالیت هـای جنیـد در 

کلـز (کلـس) در نزدیکـی حلـب باعـث توجـه عالمان سـنی شـهر شـده بـود و گروهـی از آنان از جمله شـیخ 

احمـد بکرجـی فتوایـی علیـه او صـادر کـرده و خواسـتار قتـل جنیـد شـده بودنـد. جنید نیـز در نامـه ای به 

شـمس الدین ابن شـماع (د. ۸۶۳) از خـود دفـاع کـرده اسـت. بـرای تفصیـل نـک. سـبط ابـن العجمـی 

الحلبـی، کنـوز الذهـب فـی تاریـخ حلـب، تحقیق شـوقی شـعث و فالـح البکـور، حلـب: دار القلـم العربی، 

 عقایـد شـیعی را 
ً
۱۹۹۷/۱۴۱۸، ج ۲، ص ۲۸۴-۲۸۹. جالـب توجـه اسـت کـه در ایـن نامـه جنیـد تلویحـا

بیـان کـرده و بـه صراحـت از عقیـده بـه مهدویت امام عصـر دفاع کرده که نشـان می دهد ریشـۀ دشـمنی با 

او عقایـد شـیعی خاصـه در خصـوص مهدویـت بـوده اسـت. شـروانی (ج ۱، ص ۱۲۳) در بحـث از جنیـد به 

نـام عالمانـی کـه فتـوا بـه مبتدع بـودن او داده اند اشـاره کـرده که در میـان آنان نـام موالنا احمـد البکرجی 

نیـز آمده اسـت.


