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چکیده

بــا وجــود جایــگاه بلندمرتبــه قــرآن در بیــن مســلمانان، بــه عنــوان منبــع الهام بخــش و زمینه ســاز 

ــوان  ــه عن ــان ب ــوالد اصفه ــتان تخت ف ــود قبرس ــت و وج ــک جه ــامی از ی ــدن اس ــکل گیری تم ش

ــون  ــزرگ جهــان تشــیع )وادی الســام ثانــی( از جهــت دیگــر، متأســفانه تاکن دومیــن قبرســتان ب

تحقیقــات بایســته در خصــوص  آثــار تفســیری اندیشــمندان آرمیــده در ایــن مــکان مقــدس صــورت 

نگرفتــه اســت. مقالــه حاضــر بــر مبنــای ایــن دغدغــه و بــه شــیوه توصیفــی ـ تحلیلــی، بــا کنــکاش 

ــیر  ــی و تفاس ــار قرآن ــی از آث ــی برخ ــی و بازنمای ــدف بررس ــا ه ــه ای و ب ــت های کتابخان در فهرس

ــاش دارد  ــوی، ت ــر صف ــر عص ــی اواخ ــدوده زمان ــوالد در مح ــون در تخت ف ــزرگان مدف ــور ب مهج

بخشــی از ایــن کمبــود را جبــران کنــد. از نتایــج ایــن پژوهــش چنیــن بــه دســت می آیــد کــه آثــار 

ــه صــورت  ــز علمــی ب ــن دانشــمندان در کتابخانه هــا و مراک ــرآن از ای ــه تفســیر ق بســیاری در زمین

نســخه ای یــا خطــی موجــود اســت کــه هنــوز بــه صــورت علمــی منتشــر نشــده و چه بســا بــا انجــام 

ایــن مهــم، گامــی اساســی در خدمــت بــه تاریــخ تفســیر قــرآن برداشــته شــود و زمینه هــای آشــنایی 

بــا دیدگاه هــای تفســیری دانشــمندان ایــن دوره نیــز فراهــم گــردد؛ همچنیــن، چهره هــای شــاخص 

ــد. ــی گردن ــش معرف ــد، بیش ازپی ــوالد آرمیده ان ــه در تخت ف ــان ک ــی اصفه قرآن

واژ گان کلیدی: تخت فوالد، قرآن کریم، مفسران، صفویه، فرهنگ و تمدن
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1. مقدمه

ــان، مجموعــه ای  ــخ اصفه ــدازه تاری ــه ان ــا ســابقه ای بســیار کهــن ب ــوالد، ب ــرک تخت ف ــزار متب م

ــان در آن  ــان، اهــل ســلوک و مؤمن ــان، عارف ــادی از عالم ــع زی ــه جم ــی اســت، ک ــوی و فرهنگ معن

ــن قبرســتان  ــوان دومی ــه عن ــکان داده و آن را ب ــن م ــه ای ــادی ب ــزرگان ارزش زی ــن ب ــد. ای آرمیده ان

بــزرگ جهــان تشــیع شناســانده اند. قرآن پژوهــی نیــز در حــوزه فرهنــگ و تمــدن اســامی مفهومــی 

ــرد. از  ــق آن را بررســی ک ــه مصادی ــوان هم ــک نوشــته محــدود، نمی ت ــی دارد و در ی گســترده و کل

ــده و   ــمرده ش ــی ش ــق قرآن پژوه ــن مصادی ــیر مهم تری ــی و تفس ــوم قرآن ــات عل ــه مطالع ــا ک آنج

بســیاری از مباحــث علــوم قرآنــی نیــز در مقدمــه بیشــتر تفاســیر مطــرح می شــود، در ایــن مقالــه، 

ســیر تاریخــی قرآن پژوهــی در بیــن آرمیــدگان در تخت فــوالد اصفهــان، در محــدوده زمانــی اواخــر 

عصــر صفــوی )دوره شاه ســلیمان و سلطان حســین صفــوی( بررســی می گــردد. جهــت حفــظ 

انســجام مطالــب در دو حــوزه آثــار قرآنــی و مدفونیــن تخت فــوالد، مطالــب مقالــه نیــز در دو محــور 

تنظیــم و تدویــن شــده اســت: نخســت شــرح حال معاریــف و بزرگانــی کــه در دوره اخیــر صفویــه 

در زمینــه علــوم قرآنــی صاحــب اثــر بوده انــد و دوم، شناســایی و معرفــی آثــار ایــن بــزرگان. محــور 

ــزرگ کشــور انجــام  ــا جســتجوی فــراوان در فهرســت نســخ کتابخانه هــای ب دوم مهم تــر اســت و ب

شــده و نگارنــده توانســته اســت بــه برخــی از نســخ خطــی ایــن آثــار دســت یابــد و بــرای هــر یــک 

شــرح و توضیحــی ارائــه و محتــوای آنهــا را بــه اختصــار معرفــی کنــد. بــه نظــر می رســد تاکنــون در 

جهــت معرفــی ایــن شــخصیت ها و آثــار ایشــان، پژوهــش قابل توجهــی ـ حتــی در حــد یــک مقالــه 

ـ انجــام نشــده و مقالــه حاضــر از ایــن لحــاظ، مقدمــه ای جهــت شناســایی و معرفــی ایــن بــزرگان و 

آثــار آنــان در زمینــه علــوم قرآنــی اســت.

2. معرفی دانشمندان دوره اخیر صفوی

2ـ1. آقاحسین خوانساری )م. 1098 ق.(

ــی،  ــس از دوران کودک ــد و پ ــا آم ــه دنی ــار ب ــال 1016 ق. در خوانس ــارى در س ــین خوانس   آقاحس

تحصیــات خــود را نــزد بزرگانــی از دانشــمندان ســپری کــرد. آقاحســین از شــاگردان معــروف پــدرش 

ــزرگ  ــه ب ــم، محــّدث و فقی ــم، متکل ــود. وی حکی ــن میرفندرســکى ب ــال خوانســاری و همچنی آقاجم

زمــان خــود بــود و در دوران پادشــاهى شاه ســلیمان صفــوى )1077 ـ 1105 ق.( اعتبــار بســیار یافــت. 

ــج  ــراى تروی ــر ب ــدى او دســت مایه اى واف ــن ارجمن ــراوان داشــت و ای ــوذ ف ــر شــخص شــاه نف او ب

ــس از میرســیدمحمد معصــوم  ــان گشــت. وی پ ــت از حکمــت و حکیم ــی و حمای دانش هــاى عقل
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)م. 1095 ق.(، شــیخ االســام اصفهــان شــد. آقـاحسیـــن خوانســـارى ازجملــه شــخصیت هایى اســت 

ــکل فــی  ــه »اســتاد ال ــه رتب ــه »شیخ االســامى«، در مقامــات حــوزوى ب کــه در مراتــب اجتماعــى ب

الــکل« و در علــوم محــض بــه »عقــل حــادى عشــر« مشــهور گشــت. او در فلســفه، عرفــان و کام  بــه 

درجــه ای رســید کــه آثــار بســیاری از دانشــمندان اســامی همچــون فارابــى و شــیخ الرئیــس  را بــه 

نقــد کشــید و در آراى فقهــى نیــز، نظــرات قابل اعتنــا، دقیــق و عمیقــى از خــود بــه یــادگار گذاشــت 

ــتیانی، 1375، ج 1، 362 ـ 365(. )آش

ــی،  ــی، اخاق ــفی، عرفان ــف فلس ــاى مختل ــیارى در زمینه ه ــات بس ــاری تألیف ــین خوانس آقاحس

فقهــی، اصولــی، تفســیری، کامــی، حدیثــی، منشــآت، دیــوان و جــز آنهــا دارد )دوانــی، 1372، 214 ـ 

219(. حتــی برخــی بــزرگان در انتســاب و عــدم انتســاب شــماری از آثــار بــه او بــه اشــتباه افتاده انــد. 

در ادامــه بحــث، بــه برخــی از ایــن اشــتباهات، به ویــژه در خصــوص آثــار قرآنــی وی، اشــاره خواهــد 

شــد. در مجمــوع، نوشــته های آقاحســین را می تــوان بــه دو دســته تقســیم کــرد:

ــه  ــدروس، ک ــرح ال ــی ش ــموس ف ــارق الش ــد مش ــی مانن ــامل کتاب های ــی، ش ــار چاپ ــف( آث  ال

ــهید اول؛ ــته ش ــدروس نوش ــاب ال ــر کت ــت ب ــرحی اس ش

ب( آثــار خطــی، همچــون حاشــیه بــر شــرح تجریــد. دیگــر آثــار خطــی آقاحســین به گســتردگی 

در کتابخانه هــای ایــران موجــود اســت و کمتــر کتابخانــه ای اســت کــه چنــد نمونــه از آثــار خطــی 

او را نداشــته باشــد.

در ادامه و متناسب با عنوان مقاله، به آثار قرآنی آقاحسین خوانساری اشاره می کنیم:

1. ترجمــه قــرآن: شــیخ حــّر عاملــى در أمــل اآلمــل )حــّر عاملــی، 1362، ج 2،  101( ایــن کتــاب را بــا 

عنــوان ترجمــة القــرآن الکریــم از آِن آقاحســین خوانســارى دانســته اســت؛ امــا صاحــب ریــاض پــس 

از نقــل نظــر شــیخ حــّر و در اعتــراض بــه ایــن انتســاب، نوشــته اســت: »وأقــول: ترجمــُة القــرآن مّمــا 

فاتــه، فهــى ســهٌو مــن هــذا  لــم  أســمع بــه منــه وال مــن أوالده ولــم یکتبهــا لــى ولــُده فــی جملــة مؤلَّ

الشــیخ« )افنــدی، 1401، ج 3،  58(.

شــیخ آقابــزرگ تهرانــی نیــز دربــاره ایــن ترجمــه به تفصیــل بحــث و اثبــات کــرده اســت کــه نظــر 

شــیخ حــّر عاملــی بــر نظــر صاحــب ریــاض مقــدم اســت: »للمحقــق آقاحســین بــن جمــال الدیــن 

خوانســاری )المتوفــی 1099 ق.( َذَکــَره فــی أمــل اآلمــل، لکــن أنکــر علیــه صاحــُب الریــاض و قــال: 

ــَده آقاجمــال عــن تصانیــف أبیــه  ــَق نفَســه عــن تصانیفــه و کذلــک ســألُت ول »إّنــی ســألُت المحّق

فلــم یذکــر واحــٌد منهمــا ترجمــَة القــرآن فیمــا ُذکــر مــن التصانیــف لــه.« ]أقــول[ شــهادُة صاحــب 

همــا َنِســیا ذکــَره،  أمــل اآلمــل باإلثبــات مقــّدٌم علــی قــول صاحــب الریــاض بعــدم ذکِرهمــا لــه؛ إذ لعلَّ
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لکــن صاحــب أمــل اآلمــل َرآه و فــی فهــرس مدرســة سپهســاالر الجدیــدِة ُذکــر أّن هــذه الترجمــَة 

الفارســیَة ُطبعــت بالهنــد« )تهرانــی، 1408، ج 4، 126 و 272(.

 2. شــیخ آقابــزرگ تهرانــی بــه نقــل از ســید حســن صــدر در تکملــة أمــل اآلمــل، تفســیر ســور 

ــن  ــز ای ــیعة نی ــان الش ــب أعی ــان، 339( و صاح ــت )هم ــبت داده اس ــین نس ــه آقاحس ــه را ب فاتح

تفســیر را معرفــی کــرده اســت )امیــن، 1986، ج 6، 150(؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه ایــن تفســیر 

متعلــق بــه آقاحســین خوانســاری نیســت. علــت اشــتباه شــیخ آقابــزرگ تهرانــی و صاحــب اعیــان 

الشــیعة در ایــن خصــوص آن اســت کــه ســید حســن صــدر در تکملــة أمــل اآلمــل، تمــام آثــار شــاگرد 

آقاحســین خوانســاری )ســیدمیرزا فخرالدیــن مشــهدی خراســانی( را جــزء آثــار آقاحســین پنداشــته 

اســت؛ حــال آن کــه ایــن تألیــف از شــاگرد اوســت.

2ـ2. آقاسید رضی الدین شیرازی )م. 1113 ق.(

او فرزنــد ســّیدمحمدتقی حســینی موســوی نجفــی شــیرازی اصفهانــی )امیــن، 1986، ج 7، 29(، و 

فقیــه، محــّدث، مفّســر، ادیــب، امــام جماعــت مســجد جامــع عباســی و از مدّرســان حــوزه اصفهــان 

در عصــر صفویــه اســت. اصالــت خانــدان وی از نجــف اشــرف بــود و او خــود در شــیراز متولــد و در 

ســال های آخــر عمــرش در اصفهــان ســاکن گردیــد )تهرانــی، 1411، 275(. آقاســیدرضی از شــاگردان 

ــن  ــی، شــیخ قاســم ب ــن حســن حــّر عامل ــد ب ــی، شــیخ محم ــم بحران ــن عبدالکری ــح ب شــیخ صال

ــض  ــن فی ــا محس ــن و موالن ــور الثقلی ــیر ن ــب تفس ــزی صاح ــی حوی ــیخ عبدالعل ــم، ش محمدکاظ

کاشــانی بــود و از ایشــان اجــازه روایــت داشــت. او شــاگردانی هــم داشــت و بــرای یکــی از آنهــا بــه 

نــام محیــی بــن نبــی بجســتانی ســاکن مشــهد بــه ســال 1107 ق. اجــازه ای در پشــت رســاله جامــع 

األحــکام خــود و اجــازه دیگــری هــم بــرای شــیخ احمــد بــن حســن حــّر عاملــی، بــرادر شــیخ حــّر 

عاملــی، در ســال 1106 ق. نوشــت )همــان(.

وی عنایــت کاملــی بــه احادیــث اهــل بیــت؟مهع؟ داشــته و صاحــب تألیفــات ارزشــمندی اســت؛ 

ــر  ــن ب ــدای تفســیر چنی ــاح األســرار. از ابت ــوار و مصب ــور األن ــام ن ــه ن ــرآن ب ــر ق ــه تفســیری ب ازجمل

ــدان،  ــی از عاقه من ــت برخ ــه درخواس ــان و ب ــه اصفه ــس از ورود ب ــیدرضی پ ــه آقاس ــد ک می آی

ایــن تفســیر را نگاشــت. نســخ خطــی موجــود از آن بــه ایــن شــرح اســت: نســخه مرکــز مطالعــات 

اســامی قــم بــه شــماره 63 شــامل جــزء ســوم از ســوره کهــف تــا آخــر ســوره فاطــر بــه تاریــخ 1102 

ــوره  ــامل س ــماره433 ش ــه ش ــیراز ب ــی در ش ــه طباطبای ــه عام ــخه کتابخان ــه، نس ق. در 256 صفح

یاســین تــا آخــر قــرآن، نســخه کتابخانــه عمومــی اصفهــان بــه شــماره 5115 شــامل جلــد اول از آغــاز 

قــرآن تــا آخــر ســوره اعــراف و اول انفــال، نســخه کتابخانــه آیــت اهلل گلپایگانــی بــه شــماره 5588 
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شــامل جلــد اول از آغــاز تفســیر تــا پایــان ســوره بقــره، نســخه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی بــه 

شــماره1567 از اول قــرآن تــا آخــر ســوره بقــره، نســخه دیگــر از همــان کتابخانــه بــه شــماره 1566 

شــامل ســوره کهــف تــا آخــر ســوره فاطــر، نســخه کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی شــامل جلــد دوم از 

ســوره آل عمــران تــا آخــر ســوره کهــف و نســخه کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی در 666 صفحــه 

بــه شــماره 5978 )درایتــی، 1389، ج 10، 837(. تفســیر وی نثــری ادبــی دارد و احادیــث را بــا تصریــح 

ــاز  ــه آغ ــا دوازده مقدم ــیر را ب ــر، تفس ــکوری، 1371، 172(. مفس ــد )اش ــر می کن ــع آنهــا ذک ــه مناب ب

می کنــد و ســپس بــه تفســیر آیــات می پــردازد. ذیــل هــر آیــه، مباحــث قرائــت، ترکیــب، اقــوال و 

روایــات را بــه ترتیــب مــی آورد. ایــن تفســیر از تفاســیر مأثــوره شــمرده می شــود، بــه زبــان عربــی 

و نوعــی تفســیر مزجــِی تلفیقــی اســت. برخــی مباحــث مختلــف علــوم قرآنــی نیــز در ایــن تفســیر 

آمــده اســت )عقیقــی بخشایشــی، 1382، 305(. 

ــان  ــه زب از دیگــر تألیفــات آقاســیدرضی جامع األحــکام فــی مســائل الحــال و الحــرام در فقــه ب

ــت اهلل  ــه آی ــوی، کنابخان ــدس رض ــتان ق ــه آس ــخه هایی از آن در کتابخان ــه نس ــت، ک ــی اس عرب

ــی، 1389، ج 3، 529(. ــت )درایت ــود اس ــامی موج ــورای اس ــس ش ــه مجل ــی و کتابخان مرعش

آقاســیدرضی در روز جمعــه هفتــم ربیع الثانــی ســال 1113 ق. وفــات یافــت و در تکیــه ای مخصــوص 

بــه نــام خــودش در قبرســتان تخت فــوالد، تحــت عنــوان »آقاســیدرضی«، بــه خــاک ســپرده شــد 

)مهــدوی، 1370، 117(. 

2ـ3. میرسید محمداسماعیل خاتون آبادی )م. 1116 ق.(

ــزگار،  ــم پرهی ــن میرمحمداســماعیل شــاه مراد، عال ــر ب ــن میرمحمدباق میرســید محمداســماعیل ب

ــای  ــّد اع ــه اســت. ج ــد صفوی ــزرگ عه ــدر و از دانشــمندان و مفســران ب ــه و فیلســوف عالی ق فقی

ــت  ــات یاف ــا وف ــود. او در آنج ــاد ب ــاکن خاتون آب ــی س ــد، مدت ــن محم ــدان، میرعمادالدی ــن خان ای

ــادات  ــه »س ــاب او ب ــن رو اعق ــد؛ ازای ــون گردی ــاد مدف ــک خاتون آب ــَورت نزدی ــوه َگ ــه ک و در دامن

ــدند. ــهور ش ــادی« مش خاتون آب

میرمحمداســماعیل خاتون آبــادی در روز دوشــنبه 16 ربیع الثانــی 1031 ق. در اصفهــان متولــد شــد. 

بــرادر دانشــمندش میرسیدعبدالحســین خاتون آبــادی )م. 1050 ق.( فقیــه، محــّدث و مــوّرخ بزرگــی 

ــار متعــددی  ــم و ادب آموخــت و آث ــق ســبزواری و مامحمدتقــی مجلســی عل ــزد محّق ــه ن ــود، ک ب

ازجملــه کتــاب وقایــع الســنین و األعــوام را از خــود برجــای گذاشــت.

ــم فاضــل کامــل زاهــد  محــّدث قمــی در شــرح احــوال میرمحمداســماعیل می نویســد: »وی عال

تــارک دنیــا بــوده و در علــم فقــه و حدیــث و تفســیر و کام و حکمــت و غیرهــا ماهــر بــوده و در 
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جامــع جدیــد عباســی در اصفهــان مــدّرس بــوده و قریــب 50 ســال تدریــس می کــرده و اخــذ علــم 

از مولــی محمدتقــی مجلســی، میــرزا رفیع الدیــن نائینــی و ســیدمیرزای جزایــری نمــوده و از رســاله 

اجــازات ســیدنورالدین بــن ســیدنعمت اهلل جزایــری نقــل شــده کــه در حــال جلیــل نگاشــته کــه در 

ــای خــود ایشــان  ــه از بن ــوالد ک ــرده، در مدرســه تخت ف ــار ک ــق اختی ــت از خل ســن 70 ســالگی عزل

اســت ســکنی نمــوده و قبــر خــود را در حجــره ای از حجــرات کنــده و شــب ها بعــد از فریضــه مغــرب 

ــده  و  ــرون می آم ــر بی ــد از آن از قب ــته و بع ــر گذاش ــد در قب ــه و تهّج ــر رفت ــان آن قب ــا در می و عش

شــرح بــر اصــول کافــی و تفســیر قــرآن می نوشــته و روزهــا جمعــی از طــّاب مســتعد کــه ازجملــه 

مرحــوم والــد ســیدنعمت اهلل بــوده در خدمــت ایشــان بودنــد. عاقبــت در همان جــا وفــات نمــوده و 

در همــان قبــر مدفــون شــد« )محــّدث قمــی، 1372، ج 2، 163(.

ــوم  ــک مدرســه و حــوزه عل ــم میرمحمداســماعیل، ایجــاد ی ــات مه ــی از اقدام ــب، یک به این ترتی

ــاگردانش  ــت ش ــس و تربی ــه تدری ــف، ب ــر تألی ــا، عاوه ب ــه در آنج ــود، ک ــوالد ب ــی در تخت ف دین

پرداخــت. وی بــا تألیــف کتاب هــا و تربیــت شــاگردان بــزرگ، میــراث غنــّی اســام و تشــیع را بــه 

ــود. ــل نم ــود منتق ــد از خ ــل های بع نس

ــة، زاد  ــة الرضوّی ــد از: التحف ــادی عبارتن ــماعیل خاتون آب ــائل میرمحمداس ــار و رس ــی از آث برخ

المســافرین و تحفــة الســالکین، شــرح اصــول الکافــی، شــرح عقایــد صــدوق، صــاة الجمعــة، حاشــیه 

بــر شــرح اشــارات، أنمــوذج العلــوم، تنقیــح العقائــد، جامــع األخبــار، حاشــیه بــر شــفا، منهــاج الیقیــن 

در اصــول دیــن و نوروزیــه. 

ــاری  ــف آث ــام، تألی ــن اس ــارف دی ــوم و مع ــودن عل ــار نم ــات او در پرب ــن اقدام ــی از مهم تری یک

ارزشــمند در خصــوص علــوم و معــارف اســامی و از جملــه تفســیر کبیــر بــود. شــیخ عبدالکریــم گــزی 

ــه  ــر میرمحمداســماعیل ک ــادی، قب ــد خاتون آب ــوی گنب ــن تفســیر می نویســد: »در ت ــه ای در اشــاره ب

کرامــات و مقامــات بســیار از او نقــل می کنــد و صاحــب تصنیفــات اســت، من جملــه تفســیر کبیــر 

ــر اصفهــان هســتند و جمعــی از  ــد. و آن بزرگــوار جــّد ســادات پاقلعــه کــه از اکاب ]در[ چهــارده مجل

آنهــا از فضــا و اهــل علــم، و تولیــت مدرســه چهاربــاغ در دســت ایشــان اســت« )گــزی، 1371، 58(. 

ــون،  ــه، منافق ــوره های جمع ــیر س ــت، تفس ــترس اس ــادی در دس ــرآن خاتون آب ــیر ق ــه از تفس آنچ

تغابــن، طــاق و آیــه نخســت ســوره تحریــم اســت. ایــن تفســیر در 97 صفحــه بــه خــط نویســنده 

در مجموعــه 3453 در کتابخانــه مجلــس شــورا موجــود اســت. مؤلــف دربــاره شــأن نــزول، فضیلــت 

و نــکات ادبــی ایــن ســوره ها بــه گونــه ای جامــع ســخن گفتــه و در ضمــن آن، از کتــاب دیگــر خــود 

بــه نــام جامــع األخبــار والفتــاوی یــاد کــرده اســت. گفتنــی اســت کــه بیشــتر منابــع و تراجــم رجــال، 
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بــه تفســیری مفّصــل و بــزرگ در 14 مجلــد از عامــه خاتون آبــادی اشــاره کرده انــد. گویــا نخســتین 

مأخــذ ایــن نظــر، گفتــه شــیخ عبدالکریــم گــزی در تذکــرة القبــور اســت و ســایر نویســندگان از او 

ــرآن از  ــیر ق ــی در تفس ــا کتاب ــاله ی ــده، رس ــوره یادش ــد س ــیر چن ــز تفس ــون ج ــد. تاکن ــل کرده ان نق

ــز ایــن ســخن را از دیگــران  ــادی یافــت نشــده اســت. احتمــال مــی رود مرحــوم گــزی نی خاتون آب

شــنیده و نقــل کــرده اســت. ممکــن اســت خــود او هــم چنیــن مجموعــه ای را دیــده باشــد؛ ولــی 

ــری از آن در دســت نیســت )گــزی، 1371، 57؛ مهــدوی، 1348، ج 1، 187؛  ــون اث در هــر صــورت، اکن

ــی، 1408، ج 4، 261(. تهران

ــا  ــت، ام ــی داش ــام مهم ــفه مق ــامی و فلس ــوم اس ــه در عل ــادی اگرچ ــماعیل خاتون آب محمداس

نــام وی آن چنان کــه شایســته اســت مطــرح نشــده اســت. علــت ایــن گمنامــی می توانــد دو نکتــه 

باشــد: نخســت معاصــر بــودن  وی بــا شــخصیت برجســته عامــه محمدباقــر مجلســی، کــه بــا کار 

ــان  ــه زب ــر ب ــودمند دیگ ــار و س ــای پرب ــف کتاب ه ــوار و تألی ــار األن ــن بح ــردآوری و تدوی ــم گ عظی

فارســی بــرای عامــه مــردم، شــهرت علمــای معاصــر خــود را تحــت الشــعاع قــرار داد؛ دیگــر اینکــه 

ــه  ــم چنان ک ــگران ه ــه، پژوهش ــده و درنتیج ــاپ نش ــون چ ــادی تاکن ــته های خاتون آب ــار و نوش آث

ــد.  ــه نکرده ان ــه آنهــا مراجع ــد ب بای

ــش، در  ــه وصیت ــا ب ــت و بن ــان درگذش ــال 1116 ق. در اصفه ــرانجام در س ــه س ــم فرزان ــن عال ای

ــس و  ــل تدری ــه مح ــی ک ــان، در اتاق ــوالد اصفه ــزار تخت ف ــا در م ــی خاتون آبادی ه ــه خانوادگ تکی

ــه خــاک ســپرده شــد. ــود، ب عبادتــش ب

2ـ4. میرسّیدمحمد عبدالحسیب علوی عاملی )م. 1121 یا 1133 ق.(

ــن از علمــای جبل عامــل  ــن العابدی ــوی اســت. زی ــن عل ــن زین العابدی ــد میرســّیداحمد ب  او فرزن

بــود. او پــس از چنــدی بــه قصــد تحصیــل بــه نجــف اشــرف مهاجــرت کــرد و ســپس دامــاد محّقــق 

ــث،  ــم ثال ــرخاله حکی ــاد و پس ــز، دام ــیب نی ــدر میرعبدالحس ــوی، پ ــیداحمد عل ــد. میرس ــی ش کرک

میردامــاد، اســت. او عاوه بــر افتخــار دامــادی میردامــاد، بزرگتریــن شــاگرد مکتــب یمانــی میرداماد و 

بــزرگ وارث علمــی اوســت. ازایــن رو، بــا توّجــه به آن کــه تنهــا فرزنــد میرداماد، مــادر میرعبدالحســیب 

ــدر او  ــن پ ــی شــمرده می شــود؛ همچنی ــق کرک ــد محق ــادر هــم حفی ــدر و م اســت و او از ســوی پ

ــاد در آن دوران  ــی میردام ــا وارث علم ــاد اســت، میرعبدالحســیب تنه ــی میردام وارث حکمــت یمان

ــوده، متأســفانه از  ــوان ب بــوده اســت. علی رغــم آن کــه میرعبدالحســیب در عصــر خــود صاحــب عن

ســال توّلــد و چگونگــی زندگــی وی اطــاع دقیقــی در دســت نیســت. بــا توّجــه بــه فــوت میردامــاد 

ــل از  ــوان قب ــد وی را می ت ــش از آن، توّل ــی در ســالیانی پی ــوی عامل ــادی عل در ســال 1041 ق. و دام
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1040 ق. پیش بینــی کــرد. تاریــخ وفــات وی نیــز همچــون تاریــخ تولــدش دقیقــًا مشــخص نیســت 

ــاره وجــود دارد: در نقــل نخســت،  و تنهــا دو نقــل متعــارض از ســّید مصلح الدیــن مهــدوی دراین ب

ــاب  ــور  وفــات او را در 1133 ق. دانســته )گــزی، 1371، ص 122 ـ 123( و در نقــل دوم، کت تذکــرة القب

ــدوی، 1370،  ــت )مه ــرده اس ــر ک ــال 1121 ق. ذک ــان آن را در س ــوالد اصفه ــخ تخت ف ــیری در تاری س

ص 118(. بنابــر اســناد شــفاهی خانوادگــی کــه بــه همیــن دو کتــاب راه یافتــه، مدفــن وی در کنــار 

ــا رضــی، مجــاور تکیــه خوانســاری ها و صاحــب روضــات گــزارش شــده  ــه آق پــدر خویــش در تکی

اســت؛ امــا اکنــون هیــچ اثــری از ایــن دو مدفــن باقــی نیســت و چه بســا بتــوان گفــت، اصــل ایــن 

گــزارش مشــکوک اســت. 

از جملــه آثــار میرعبدالحســیب در زمینــه قــرآن کتــاب عــرش ســماء التوفیــق اســت. ایــن کتــاب، 

تفســیری فارســی بــر قــرآن کریــم اســت و تــا اواســط ســورة بقــره را تفســیر کــرده اســت. ایــن اثــر 

حــاوی مقّدمــه ای بســیار مبســوط در مباحــث علــوم قرآنــی اســت، کــه در آن روزگار نوعــی ابتــکار 

شــمرده می شــد. نســخه های آن در کتابخانــه آیــت اهلل ســّیدمحمدعلی روضاتــی، کتابخانــه آیــت اهلل 

ــی، 1389، ج  7، 458؛  ــود دارد )درایت ــامی وج ــراث اس ــاء می ــز احی ــاه و مرک ــردی در کرمانش بروج

حســینی اشــکوری،1422، 110(.

2ـ5. مالمحمد  فاضل سراب )م. 1124 ق.(

او فرزنــد عبدالفّتــاح تنکابنــی و فقیــه محــّدث، متکلــم محقــق، حکیــم متأّلــه و از علمــا و مدّرســان 

نامــدار مکتــب فقهــی ـ فلســفی اصفهــان در اواخــر قــرن یازدهــم و اوایــل قــرن دوازدهــم هجــری 

بــه شــمار مــی رود. مامحمــد در حــدود نیمــه نخســت قــرن یازدهــم هجــری و در اوایــل ســلطنت 

شاه ســلیمان صفــوی یــا اندکــی پیــش از آن، بــه اصفهــان، پایتخــت ایــران و مرکــز علــم و حکمــت 

تشــیع، کــوچ کــرد. در آن روزگار، نســل دوم فقیهــان، فیلســوفان، محّدثــان، عارفان و دیگر دانشــمندان 

مکتــب اصفهــان، بــه تصنیــف و تألیــف و نیــز تعلیــم و تربیــت طــاب و فضایــی کــه از دور و نزدیــک 

بــه مرکــز علمــی جهــان تشــیع می آمدنــد، اشــتغال داشــتند. مامحمــد در علــوم نقلــی ـ ماننــد فقــه 

و اصــول ـ از شیخ االســام وقــت عامــه میــرزا محمدباقــر ســبزواری و نیــز آقاحســین خوانســاری، 

در علــم حدیــث و تفســیر از محضــر مامحمدتقــی مجلســی و در علــوم عقلــی ـ ماننــد منطــق، کام 

و حکمــت ـ از محضــر آقاحســین خوانســاری، مــا رجبعلــی تبریــزی و مامیــرزا شــیروانی اســتفاده 

کــرد. مامحمــد از برخــی بــزرگان و محّدثــان زمــان خــود نیــز مفتخــر بــه دریافــت اجــازه حدیــث 

ــد  ــا محم ــی، 1375، ج 8، 108(. م ــن الهیج ــو، 1411، 215؛ حزی ــی، 1372، 671 ـ673؛ هم ــد )تهران ش

ــوان اســت. ایــن آثــار در  فاضــل ســراب آثــار فراوانــی نگاشــت، کــه شــمار آنهــا بیــش از ســی عن
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زمینه هــای مختلــف علمــی بــود و افــزون بــر علــوم مرســوم دینــی، الهیــات و فلســفه را نیــز شــامل 

ــی زاده، 1394، ج 3، 146 ـ 147(. ــد )کرباس می ش

در زمینــه تفســیر قــرآن از فاضــل ســراب دو اثــر بــه یــادگار مانــده اســت. اولــی حاشــیه بــر زبــدة 

البیــان فــی تفســیر احــکام القــرآن نوشــته مقــدس اردبیلــی اســت. ایــن اثــر، یادداشــت هایی اســت 

ــس، در حاشــیه  ــگام تدری ــه هن ــدرش ب ــف از روی یادداشــت های پ ــه مامحمدصــادق پســر مؤل ک

ــان رســیده اســت.  ــه پای ــی 1124 ق. ب ــادی االول ــر جم ــان نوشــته و در اواخ ــدة البی نســخه ای از زب

ــه در  ــده، ک ــاخ ش ــال 1128 ق. استنس ــرگ در س ــخه ای در 102 ب ــت ها، نس ــن یادداش ــاس ای ــر اس ب

نســخه شــماره 772 کتابخانــه وزیــری یــزد نگهــداری می شــود )فهرســت میکروفیلم هــای کتابخانــه 

ــر نگاشــته های مقــدس  ــه حواشــی فاضــل ســراب ب ــا مطالع ــران، ص 315(. ب ــزی دانشــگاه ته مرک

ــی و آگاه  ــی اصول ــل، فقیه ــرد. فاض ــی ب ــیری او پ ــا و روش تفس ــه دیدگاه ه ــوان ب ــی، می ت اردبیل

بــه علــوم عقلــی و ادبــی بــود و نکته ســنجی او در حواشــی اش بــر ایــن کتــاب واضــح اســت. آغــاز 

ایــن نســخه چنیــن اســت: »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم الحمــد اهلل رب العالمیــن و ... و بعــد فهــذه 

حواشــی و تعلیقــات قــد کتبهــا والــدی العامــة المحقــق«.

ــه خــّط  ــی اســت کــه » ]آن را[ ب ــان عرب ــه زب ــة الکرســی ب ــر دوم تفســیری فاضــل تفســیر آی اث

ــه شــخصی مرحــوم  ــن میرمحمدصــادق حســینی در کتابخان ــن سیداســماعیل ب ســیدمحمدکاظم ب

محمدحســن بــن حســن حســینی پیرســیدی در رامســر مشــاهده نمــودم، کــه آغــاز آن افتــاده اســت. 

ــی  ــم ف ــک وأکمله ــن معرفت ــاس م ــِل الن ــن أفض ــی م ــت:[ "... واجعلن ــن اس ــخه چنی ــروع ]نس ش

محّبتــک و مــن أکرمهــم منــک نصیبــه و أوفرهــم مــن عنــدک رزقــًا، کــن أنیســی فــی وحشــتی و 

شــفائی فــی عّلتــی و ُمغنــی فقــری ... أنــت المّنــان و علیــک التــکان ..." کــه در ســال 1324 ق. در 

قزویــن استنســاخ شــده و در آغــاز آن پاســخ می نویســد کــه: ســراب چنیــن نوشــته اســت. ایــن اثــر 

ــری، 1361، 141 و 142(. ــود« )ســمامی حائ در بیســت ورق موجــود ب

ــم حکیــم و فقیــه ســرانجام در هفدهــم ذی الحّجــه 1124 ق. بــدرود حیــات گفــت و در  ایــن عال

ــه  ــد، ک ــا ش ــزار او بن ــر م ــه ای ب ــن، بقع ــس از دف ــد. پ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــان ب ــوالد اصفه تخت ف

امــروزه بــه »تکیــه فاضــل ســراب« مشــهور اســت. پــس از او، تعــدادی از فرزنــدان و نوادگانــش در 

جــوار او دفــن شــدند. 

2ـ6. سیدابوطالب فندرسکی )م. 1127 ق.(

تاریــخ توّلــد او مشــخص نیســت؛ ولــی درگذشــت او را بــه ســال 1127 ق. در اصفهــان دانســته اند 

)کاشــفی خوانســاری، 1381 ،125(. فندرســکی شــاگرد آقاحســین خوانســارى )م. 1098 ق.( و عامــه 
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محمدباقــر مجلســى )م. 1110 ق.( اســت )تهرانــی، 1408، ج 9، 392(. میرفندرســکى، فیلســوف مشــهور، 

جــّد مــادرى او اســت. پــدرش میرزابیــک از ســادات فندرســک )بخشــی در شهرســتان رامیــان اســتان 

گلســتاِن امــروزی یــا اســترآباِد عصــر صفــوی( بــود. ســیدابوطالب پــدر خــود را اهــل هنــر معرفــی 

می کنــد. ســیدابوطالب در زمــره عالمــان دیــن بــود و آثــار متعــددى در حــوزه ادب، فقــه، فلســفه و 

کام از خــود برجــاى گذاشــت. برخــی از آثــار اوـ  کــه افنــدی آن هــا را در کتابــش ذکــر کــرده )افنــدی، 

ــر  ــر اث ــی ب ــده و برخ ــی مان ــا باق ــی در کتابخانه ه ــخه خط ــورت نس 1401، ج 5، 500 ـ 501( ـ به ص

ــت  شــده در  ــات ثب ــر اطاع ــه اســت. بناب ــن رفت ــان ـ از بی ــژه ســقوط اصفه ــه ـ به وی حــوادث زمان

ــم ـ کــه جعفریــان آن را در ســال 1388 بــه چــاپ  کتابخانــه ملــی ایــران، به جــز کتــاب تحفــة  العال

رســانده ـ تاکنــون ســه اثــر از ســیدابوطالب فندرســکی منتشــر شــده اســت: رســاله ای در فــّن بیــان 

و بدیــع بــه زبــان فارســى بــه نــام بیــان بدیــع، کــه بــه تصحیــح مریــم روضاتیــان در ســال 1381 

منتشــر شــده؛ غــزوات )خافــت امــام علــی؟ع؟ و جنگ هــای ایشــان تــا زمــان شــهادت(، کــه بــه 

تصحیــح عبدالهــی  کچوســنگی چــاپ شــده؛ منظومــه ای دیگــر بــه فارســى بــا نــام ســاقی نامه، کــه 

ــرد و احســان رئیســی در ســال   1391 منتشــر شــده اســت.                           ــه   تصحیــح ســیدعلی اصغر میرباقری  ف ب

ــد  ــرده، برمی آی ــرای ســیدابوطالب فندرســکی صــادر ک ــه مجلســی ب ــه عام ــن اجــازه ای ک از مت

کــه او در بیــن علمــا از دانــش کافــی برخــوردار بــوده و عامــه تلویحــًا دانــش مذهبــی او را ســتوده 

ــدح  ــه در م ــعارش ک ــی از اش ــود در یک ــکی خ ــکی، 1381، 21 ـ 25(. فندرس ــوی فندرس ــت )موس اس

ــد  ــاره می کن ــاله« اش ــم سی س ــر عل ــوان »دفت ــا عن ــود، ب ــای خ ــوزی دیرپ ــه علم آم ــروده، ب ــاه س ش

ــکی، 1388، 63(.  ــوی فندرس )موس

جعفریــان حــدس می زنــد کــه فندرســکی دســت کم تــا اواخــر دهــه دوم یــا اوایــل دهــه ســوم 

ــلیمان  ــه شاه س ــاب«، از توج ــار ذره و آفت ــکی در »گفت ــت. فندرس ــوده اس ــده ب ــم زن ــرن دوازده ق

صفــوی )پــدر شاه سلطان حســین( بــه خــود پــرده برمــی دارد و علــت محــروم بــودن ُنه ماهــه خــود 

ــت،  ــی اس ــد. گفتن ــود می دان ــه خ ــلیمان ب ــات شاه س ــن توجه ــین را همی ــدار شاه سلطان حس از دی

بعضــی امــرا و ارکان حکومــت، از توجهــات شاه ســلیمان بــه فندرســکی مطلــع بودنــد و در نتیجــه، 

مصلحــت نمی دیدنــد کــه فندرســکی در معــرض توجــه شــاه جدیــد نیــز قــرار گیــرد؛ تــا مبــادا شــاه 

منصبــی بــه او واگــذار کنــد و بــرای دوستانشــان منصبــی باقــی نمانــد. امــا پــس از تفویــض مناصــب 

و راحتــی خیــال آنهــا، شــرایط دیــدار فندرســکی بــا شــاه فراهــم شــد )همــان، 52 ـ 53(.

دربــاره تأثیــر فندرســکی بــر تفســیر قــرآن، بایــد از کتــاب حاشــیه بــر أنــوار التنزیــل یــاد کــرد، کــه 

حاشــیه ای اســت مبســوط بــر تفســیر أنــوار التنزیــل، مشــهور بــه تفســیر بیضــاوی، اســت )تهرانــی، 
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ــم  ــی در ق ــت اهلل گلپایگان ــه آی ــی در کتابخان ــان عرب ــه زب ــیر ب ــن تفس ــخه ای از ای 1372، 392(. نس

ــوالد  ــی تخت ف ــی ـ مذهب ــه تاریخــی ـ فرهنگ ــون رونوشــت آن در مجموع ــه اکن وجــود داشــته، ک

اصفهــان موجــود اســت. ایــن نســخه در 170 بــرگ، شــامل تفســیر ســوره حمــد و دو آیــه اول ســوره 

بقــره اســت. الزم  بــه ذکــر اســت کــه صاحبــان أعیــان الشــیعة و الذریعــة بــه اشــتباه ایــن تفســیر 

را بــه جــدش میرفندرســکی نســبت داده انــد؛ در صورتی کــه ایــن تفســیر از آثــار ســیدابوطالب نــواده 

میرفندرســکی اســت. بیشــتر پژوهشــگران معاصــر نیــز بــر اســاس نوشــته الذریعــة بــه اشــتباه افتــاده 

ــد. ــرار کرده ان ــن خطــا را تک و ای

ســیدابوطالب فندرســکی ســرانجام در حــدود ســال 1127 ق. دعــوت حــق را لبیــک گفــت. مدفــن 

او احتمــااًل در تخت فــوالد و در کنــار مدفــن جــّدش در تکیــه میرفندرســکی بــوده؛ امــا در گــذر زمــان، 

آثــار آن از بیــن رفتــه اســت. 

2ـ8. سیدمحمدرضا امامی خاتون آبادی )م. پس از  1128 ق.(

او عالمــی فقیــه و محّدثــی مفّســر، فرزنــد محمدمؤمــن و یکــی از بــزرگان علمــی و دینــی اصفهــان 

در قــرن دوازدهــم اســت. امامــی خاتون آبــادی از ســادات امامــی اســت، کــه نسبشــان بــه علــی بــن 

جعفــر عریضــی، فرزنــد امــام صــادق ؟ع؟می رســد )عقیقــی بخشایشــی ،1382، 660(. 

وی پــس از کســب علــوم معقــول و منقــول در عتبــات عالیــات، در اواخــر عصــر شاه ســلیمان بــه 

ــه نوشــته محــّدث قمــی »وی مــردی  ــه تدریــس و تألیــف مشــغول شــد. ب اصفهــان بازگشــت و ب

عالــم و بــاورع و زهــد و صاحــب مقامــات عّلیــه و کرامــات جلّیــه بــوده، از عامــه مولــی محمدتقــی 

مجلســی اخــذ حدیــث کــرده و حافــظ قــرآن مجیــد بــوده و هفــت مرتبــه حــج مشــرف شــده کــه 

بیشــترش پیــاده بــوده« )محــّدث قمــی، 1378، ج 2،  162، بــه نقــل از مهــدوی، ج 1، 188(. 

امامــی خاتون آبــادی آثــار و تألیفاتــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت. صاحــب ریحانــة األدب 

ــه  ــد، ک ــود می باش ــات الخل ــة و جّن ــواب الهدای ــای أب ــب کتاب ه ــد: »او صاح ــاره می نویس دراین ب

اتحــاف بــه شاه سلطان حســین صفــوی نمــوده و در ایــران چــاپ شــده اســت. ]ایــن کتــاب[ کتابــی 

اســت بــس لطیــف و عجیــب، جامــع و محتــوی شــرح اســماء حســنی و معرفــت انبیــاء و تواریــخ 

حضــرات معصومیــن؟مهع؟ و ملــوک و ســاطین و خلفــای امــوی و عباســی و ملــل و ادیــان مختلــف 

و معرفــت ســمت قبلــه و بعضــی از احــوال بــاد و امکنــه و عــرض و طــول و مقــدار مســافت آنهــا 

و فوایــد بســیار دیگــر، کــه همــه آنهــا در جــداول بــزرگ و کوچــک متفــاوت، مرّتــب و بــه نــام شــاه 

مذکــور مصــّدر ]اســت.[ در اواخــر ســال 1125 ق. کــه مطابــق عــدد ابجــدی “بــاغ عــدن" می شــود، 

از تألیفــات آن فــارغ شــد. ایــن کتــاب به تنهایــی، از تّنــوع علمــی و تبحــر فضلــی و کمالــی و کثــرت 
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ــه  ــاب، ب ــن کت ــت دارد و در جــدول عســکری و جــدول شــهر رمضــان از همی ــف حکای احاطــه مؤل

یــک تفســیر قــرآن خزائــن األنــوار بــه نــام خــودش هــم حوالــه می دهــد. ســال وفــات او درســت 

ــای  ــی برمبن ــات فارس ــن، در ادبی ــزی، 1374، ج 5، 268(. همچنی ــدّرس تبری ــد« )م ــت نیام ــه دس ب

تألیــف اســتوری آمــده اســت: »خزائــن األنــوار فــی تفســیر القــرآن تفســیری اســت بــر قــرآن کــه 

همــه یــا دســت کم جلــد یکــم آن را پیــش از 1127 ق. بــه پایــان رســانده اســت؛ زیــرا در پیشــگفتار 

ــپاس  ــود: "س ــاز می ش ــه آغ ــرآغاز آن این گون ــت. س ــرده اس ــاد ک ــاب ی ــن کت ــود، از ای ــات الخل جن

بی قیــاس بــر متکّلمــی سزاســت ...". مؤلــف آن محمدرضــا بــن محمدمؤمــن امامــی خاتون آبــادی 

مــدّرس ]اســت[. نگارنــدۀ جنــات الخلــود ایــن تفســیر را بــه شاه ســلطان حســین پیشــکش کــرده 

ــة می نویســد:  ــم الذریع ــد هفت ــز در جل ــی نی ــزرگ تهران ــیخ آقاب ــتوری،1362،ج1، 89 (. ش است«)اس

ــوده  ــدا نم ــین اه ــه شاه سلطان حس ــت و آن را ب ــده اس ــارج ش ــیر خ ــن تفس ــد اول ای ــط جل »فق

ــود کــه در ســال 1128 ق. از آن فــارغ شــده، اشــاره  ــات الخل ــف در کتــاب جّن اســت؛ آنچنان کــه مؤل

نمــوده اســت« )تهرانــی، 1401، ج 7، 152(.

ایــن تفســیر در کتابخانــه مســجد گوهرشــاد مشــهد بــه شــماره 20، دفتــر پنجــم، ص 613؛ کتابخانه 

ملــک تهــران بــه شــماره 6322، جلــد اول، نوشته شــده در ســال 1122 ق. و کتابخانــه مجلــس، جلــد 

دوم، صفحــه 27، شــماره 52 معرفــی شــده اســت )عقیقــی بخشایشــی، 1389، 661(.

تاریــخ شــروع نــگارش ایــن اثــر در ســال 1117 ق. در شــهر تبریــز اســت و بــه درخواســت علمــای 

آنجــا بــه نــگارش آن پرداختــه اســت. ایــن کتــاب از آخریــن تفســیرهای ادبــی و عرفانــی بــه زبــان 

فارســی اســت، کــه بــا نثــری بلیــغ، آیــات الهــی را در قالــب مباحــث عرفانــی و معنــوی توضیــح داده 

اســت. کتــاب در ابتــدا از جایــگاه قــرآن ســخن گفتــه، ســپس ضمــن ابیاتــی، بــه نقــش پیامبــر؟ص؟ 

ــادی، 1386،  ــردازد )خاتون آب ــی می پ ــح مســائل دین ــداری انســان و توضی ــدان ایشــان در بی و خان

پنجــاه و یــک(.

خاتون آبــادی قصــد داشــت تفســیرش را در چهــار جلــد بنویســد؛ ولــی بیــش از یــک جلــد از آن را 

بــه پایــان نرســانید، کــه آن هــم از آغــاز قــرآن تــا پایــان ســوره نســاء را شــامل می شــود )همــان(. 

قســمتی از جلــد اول ایــن تفســیر )تــا پایــان ســوره حمــد( بــه چــاپ رســیده اســت. مؤلــف در ایــن 

ــه  ــته ک ــی نوش ــه ای طوالن ــپس مقدم ــرده و س ــی ک ــی را بررس ــوم قرآن ــی از عل ــدا مباحث ــد، ابت جل

شــامل یــک فاتحــه و چهــارده خزانــه اســت. 

ــرآن اســت؛  ــی ق ــی و تربیت ــر جنبه هــای هدایت ــد ب ــادی تأکی ــی تفســیر خاتون آب ــوای اصل محت

بــه همیــن دلیــل، از بحث هــای ادبــی طوالنــی و خســته کننده پرهیــز کــرده اســت. ســبک مطالــب 
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ــی را تبییــن  ــات اله ــغ و اشــعاری جــّذاب، آی ــری بلی ــا نث ــی اســت و ب ــه اخاق ــا صبغ ــی ب آن عرفان

ــخ،  ــون تاری ــی چ ــای مختلف ــتفاده از دانش ه ــث، اس ــم مباح ــب منظ ــان(. ترتی ــت )هم ــرده اس ک

جغرافیــا و نجــوم در تفســیر آیــات و اســتفاده از منابــع مختلــف تفســیری، حدیثــی، عرفانــی و ادبــی 

نیــز بــر غنــای ایــن تفســیر افــزوده اســت. رعایــت امانــت علمــی و نقــل بــدون تحریــف گفتارهــا و 

ــاب،  ــاز کت ــه در آغ ــوار اســت؛ چنان ک ــن األن ــر تفســیر خزائ ــی دیگ اندیشــه های صاحب نظــران ویژگ

اســامی منابــع مــورد اســتفاده خــود را آورده اســت )همــان،56 ـ 59(. نثــر نوشــتاری ایــن تفســیر نیــز 

نشــان از احاطــه علمــی و ادبــی مؤلــف دارد )همــان،64(.

ــوالد،  ــات، در قبرســتان تخت ف ــس از وف ــود و پ ــده ب ــا ســال 1128 ق. زن ــادی ت ــی خاتون آب امام

ــدوی،  ــد )مه ــن گردی ــادی دف ــد بیدآب ــه آقامحم ــادی در تکی ــزار میرمعصــوم خاتون آب ــاالی ســر م ب

.)195 ،1370

2ـ9. مالمحمدصادق اردستانی )م. 1134 ق.(

اردســتانی از حکمــای الهــی و عرفــای اواخــر عهــد صفــوی اســت. وی فرزنــد موالنــا محمدقاســم بــن 

حــاج محمدمهــدی بــن موالنــا پیرکمال الدین محمــد بــن موالنــا پیرجمال الدیــن معــروف بــه پیرجمالــی 

اردســتانی اســت. اجــدادش اغلــب اهــل فضــل و کمــال و از جملــه ی عرفــا و متصوفــه بوده اند )شــفیعی 

اردســتانی، 1378، 2؛ مهــدوی، 1348، 382 و 383؛ رفیعــی مهرآبــادی، 1342، ج 2، 315(. 

ــت، 1339، ج  ــکی )هدای ــد میرفندرس ــتادانی مانن ــفه از اس ــت و فلس ــادق در حکم مامحمدص

ــق الهیجــی و شــیخ حســین  ــی تبریــزی، مــا محســن فیــض کاشــانی، محّق 8، 586(، مــّا رجبعل

ــها، 1359، 27(.  ــی س ــرد )صدوق ــره ب ــی به تنکابن

وی در علــوم عقلــی و نقلــی یگانــه عصــر خــود بــه شــمار می رفــت و در ویژگی هــای معنــوی نیــز 

ســرآمد بــود؛ به طوری کــه در زهــد و ورع، اعــراض از مشــتهیات نفســانی و توجــه بــه حــق، یگانــه 

ــه  ــتانی ب ــزام اردس ــدوی، 1348، 383(. الت ــد )مه ــمرده می ش ــت ش ــل ریاض ــا و اه روزگار و از عرف

ســنن و آداب شــرع بــه حــّدی بــود کــه جمعــی او را ســلمان و ابــوذر دوران نامیده انــد. در آثــار او ـ 

بــه زعــم اهــل ظاهــر ـ کوچک تریــن لغزشــی دیــده نمی شــود. شــیخ محمدعلــی حزیــن الهیجــی 

در تاریــخ و ســفرنامه اش دربــاره آشــنایی خــود بــا اردســتانی و اســتفاده از محضــر وی آورده اســت: 

»... وی از اســاطین حکمــا بــود و قرن هــا بایــد، کــه مثــل او کســی از میــان دانشــمندان برخیــزد. 

بــه مــن عاطفتــی بی پایــان داشــت و در خدمتــش کتــب مشــهوره و غیرمشــهوره حکمیــه، نظریــه 

و عملّیــه بســیار خوانــده ام و حــّق آن فیلســوف کامــل بــر مــن زیــاده از اســتادان دیگــر اســت و تــا 

هنــگام رحلــت، اســتفاده مــن از خدمــت ایشــان منقطــع نشــد« )حزیــن الهیجــی، 1375، 191 ـ 192(.
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ــور  ــۀ ن ــده اســت: رســاله ای در تفســیر آی ــر جــای مان ــرآن ب ــه ق ــر در زمین ــک اث از اردســتانی ی

)زنــوزی، 1378، ج 3، 316(؛ کــه در ایــن اثــر بــر مبنــای اشــراق و ذوق عرفانــی، بــه تفســیر آیــه نــور 

ــی، 1372، 360(. ــوده اســت )تهران ــادرت نم مب

ــال 1134  ــتانی در س ــتادش اردس ــه اس ــود ک ــتنباط می ش ــی اس ــن الهیج ــته های حزی از نوش

ــر اصفهــان وارد شــد، درگذشــته اســت  ــی کــه ب ــگام محاصــره و ابتــدای ســختی و مصائب ق. به هن

)حزیــن الهیجــی، 1375، 192(. مــزار مامحمدصــادق اردســتانی روبــروی تکیــه کازرونــی در قبرســتان 

ــدوی، 1348، 150 ـ 152(. ــرار دارد )مه ــوالد ق تخت ف

2ـ10. مالگداعلی قاری )م. 1134 ق.(

ــنگ  ــر روی س ــت. او ب ــان اس ــم اصفه ــرن دوازده ــای ق ــی از علم ــوح اصفهان ــد ابوالفت او فرزن

ــی و  ــوم قرآن ــی در عل ــت. ماگداعل ــده اس ــی ش ــاری کام اهلل« معرف ــی ق ــی فهام ــزارش، »عام م

ــرآن  ــات ق ــرآن در خــواص آی ــؤ الق ــام لؤل ــه ن ــه، رســاله ای ب ــن زمین ــر داشــت و در ای ــد تبّح تجوی

ــه خــط نســخ و  ــن رســاله ب ــادگار گذاشــت. نســخه ای از ای ــه ی ــق اهل بیــت؟مهع؟ از خــود ب از طری

ــود  ــداری می ش ــماره 10721 نگه ــه ش ــی ب ــت اهلل گلپایگان ــه آی ــرگ در کتابخان ــت ب ــتعلیق در هف نس

)درایتــی، 1388، ج 6، 3430؛ مهــدوی، 1370، ج 2، 874(.

ــف آن  ــل تألی ــاره دلی ــف درب ــت. مؤل ــراء اس ــکات الق ــاله مش ــی رس ــار ماگداعل ــر آث از دیگ

می نویســد: »چــون افضــل طاعــات و اکمــل عبــادات، نمــاز اســت و آن حاصــل نمی شــود مگــر بــه 

خوانــدن قــرآن و آن میّســر نیســت مگــر بعــد از معرفــت مخــارج و صفــات حــروف و قواعــد تجویــد، 

لــذا بنابــر خواهــش جمعــی از بــرادران دینــی، ایــن کتــاب را در تجویــد بــه زبــان فارســی نگاشــتم در 

یــک مقدمــه، شــانزده فصــل و یــک خاتمــه« )انــوار، 1365، ج 5، 58(. ایــن کتــاب در 42 صفحــه در 

ــا(. ــود )همان ج ــداری می ش ــماره2057 نگه ــه ش ــی ب ــه مل کتابخان

از جملــه آثــاری کــه ماگداعلــی کتابــت کــرده، رســاله کاشــف المعانــی فــی شــرح حــرز األمانــی 

از ســّیدابوالفضائل مجدالدیــن عّبــاد بــن احمــد بــن اســماعیل بــن علــی بــن حســن بــن شرفشــاه 

ــر 1109 ق. در مســجد  گلســتانه حســینی اســت. او کتابــت ایــن رســاله را در روز سه شــنبه نهــم صف

ــت  ــن، کتاب ــی، 1389،ج 2، 329(. او همچنی ــت )روضات ــوده اس ــام نم ــان تم ــی اصفه ــع عباس جام

ــه خــط نســخ در رجــب  1067 ق. و استنســاخ رســاله حاشــیه  ــرگ ب ــل را در 233 ب رســاله التحصی

شــفا از صدرالدیــن شــیرازی را در 434 بــرگ بــه خــط نســخ در روز سه شــنبه 26 شــعبان  1068 ق. بــه 

ــان رســانیده اســت )صدرایــی خویــی، 1388، ج 1، 560؛ درایتــی، 1389، ج 4، 308(. پای

از فرزنــدان وی، محمدصــادق قــاری اصفهانــی اســت. او نســخه ای از کتــاب الخاصــة فــی النحــو 
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ــا تجزیــه و ترکیــب و ترجمــه فارســی اشــعار، در 28 صفــر 1132 ق.  ــا الفیــه ابن مالــک را همــراه ب ی

بــه خــط نســخ کتابــت کــرده اســت )درایتــی، 1389، ج 4، 963(. ایــن رســاله در کتابخانــه دانشــکده 

ادبیــات مشــهد بــه شــماره 22703 نگهــداری می شــود )مهــدوی، 1370، ج 2، 874(.

مــا گداعلــی ســرانجام در آغــاز ربیــع االول ســال 1134 ق. درگذشــت و نزدیــک تکیــه خوانســاری و 

در قبرســتان پشــت مصّلــی بــه خــاک ســپرده شــد )همــان (.

2ـ11. بهاءالدین محمد فاضل هندى )م. 1137 ق.(

او از مفاخــر علمــى شــیعه و افاضــل علمــا در اواخــر دولــت صفویــه اســت، کــه در تمامــى علــوم 

رســمى و فنــون دینــى، یگانــه عصــر و اعجوبــه دهــر بــود. فاضــل هنــدی از دوران کودکــى، در اثــر 

نبــوغ و امتیــازات واالیــى کــه خداونــد در وجــود مبارکــش قــرار داده بــود، در شــمار بــزرگان و نــوادر 

ــم و فضیلتــش در همه جــا پیچیــد. وى در ســنین کودکــى چندســالى  زمــان قــرار گرفــت و آوازه عل

ــه »فاضــل هنــدى« معــروف شــد؛ لقبــى  ــه همــراه پــدر در هندوســتان اقامــت کــرد و ازایــن رو ب ب

کــه خــود نیــز بــدان راضــى نبــود. چنــان عّامــه زنــوزى در کتــاب ارزشــمند و معتبــر خــود نگاشــته، 

فاضــل هنــدى در هنــد بــه تعلیــم کــودکان و زنــان دربــار اشــتغال داشــت )زنــوزی، 1378، ج 2، 203(.

در بیــان مقامــات بلنــد علمــى و اوج قــدرت و مهــارت او در فقــه اهــل بیــت ؟مهع؟، ســخن فقیــه 

ــر  ــد: »اگ ــه گوی ــکام کافــى اســت ک نامــدار شــیعه شــیخ محمدحســن نجفــى صاحــب جواهــر ال

ــه باشــد«.  ــار عجــم رفت ــه دی ــه ب ــه فق ــردم ک ــاور نمى ک ــود، ب ــان نب ــان ایرانی ــدى در می فاضــل هن

اعتمــاد و اعتنــاى صاحــب جواهــر بــر کتــاب ارجمنــد کشــف اللثــام فاضــل بــه انــدازه اى بــوده، کــه 

بــدون در دســت داشــتن آن، از نگاشــتن کتــاب جواهــر امتنــاع مى ورزیــده اســت )محــّدث نــوری، 

1378، ج 2، 145(.

اثــر ارزشــمند فاضــل هنــدی در تفســیر قــرآن الکوکــب الــدّرّی نــام دارد. از ایــن اثــر در الذریعــة 

ــید  ــی( س ــد )أمال ــرر الفرائ ــه از غ ــت ک ــی اس ــیر آیات ــاره تفس ــاب درب ــن کت ــت. ای ــده اس ــاد نش ی

مرتضــی انتخــاب و توضیحاتــی بــر آن افــزوده شــده اســت. ســپس، آیاتــی را کــه در تنزیــه األنبیــاء 

ــان  ــه پای ــال 1097 ق.، آن را ب ــرم س ــنبه اول مح ــب سه ش ــزوده و در ش ــر آن اف ــده ب ــیر ش تفس

بــرده اســت. ایــن اثــر در مجموعــه  817 کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی آمــده اســت. نســخه خطــى 

ــد  ــل باش ــخه اص ــاید نس ــود و ش ــدارى مى ش ــوى نگه ــدس رض ــتان ق ــماره 1304 در آس ــه ش آن ب

ــى چــاپ شــده اســت. ــراث الشــیعة القرآن ــه ت ــر در مجموع ــن اث )اســتادی،1373، 202(. ای

فاضــل در مقدمــه ایــن اثــر تفســیری، دربــاره غــرر و ضــرورت اقــدام خــود بــرای اهمیــت ایــن 

کتــاب نوشــته اســت: » فمــا أعجــَب مــا أبــدَع فیــه مــن بدائــع المعانــی و مــا أحســَن مــا أودَع فیــه 
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ــًا عنــد  مــن کواکــب الغوانــی و لکــن لغایــة بســطه متشــتتًا ألذهــان النظــار و لغایــة ضوئــه مخفّی

ــًا  ــق بالتفســیر ایجــازًا فأوِجُزهــا متنّکب ــأردُت أن أصطفــَی مــن مســائله مــا یتعّل ضعفــاء االنصــار، ف

ــة مــن  ــاء و االئم ــه األنبی ــه تنزی ــی کتاب ــا ف ــا م ــُت به ــا إیضاحــًا ... و ألحق عــن اإلخــال و أوِضحه

تفســیر اآلی ثــّم جعلــُت لــه ذیــًا أذُکــر فیــه تفســیَر بعــض األخبــار و مســائَل أخــَر ســّمیُته بـــالکوکب 

ــدّرّی، نســخه مرعشــی، ش  ــه نقــل از الکوکــب ال ــدّرّی و اهلل المســتعان« )قاســمی، 1388، 156، ب ال

ــه 254(. 817، برگ

 الزم بــه ذکــر اســت، در برخــی از کتــب بــه اشــتباه کتــاب البحــر المــّواج کــه تفســیری بــر قــرآن 

اســت، بــه فاضــل هنــدِی مــورد بحــث نســبت داده شــده، امــا ایــن نســبت نادرســت اســت. ایــن 

کتــاب از نویســنده ای ســّنی و اهــل هنــد اســت و در قــرن نهــم هجــری نوشــته شــده اســت. 

فاضــل هنــدی ســرانجام در روز شــنبه 25 رمضــان ســال 1131 ق. در اصفهــان وفــات یافــت و در 

ــه  ــد، ک ــداث ش ــرای وی اح ــی ب ــه و آرامگاه ــس از آن، بقع ــد. پ ــن گردی ــوالد دف ــتان تخت ف قبرس

امــروزه بــه »تکیــه فاضــل هنــدی« یــا »فاضــل اصفهانــی« شــهرت دارد.

نتیجه گیری

دســتاورد ایــن تحقیــق روشــن شــدن آثــار قرآنــی تفســیرگویان اواخــر عهــد صفــوی آرمیــده در 

قبرســتان تخت فــوالد اصفهــان اســت، کــه تاکنــون تحقیقــی شایســته ایــن بــزرگان و آثــار قرآنــی 

آنــان انجــام نشــده اســت؛ هرچنــد ایــن بــزرگان ســهم بزرگــی در تعالــی فرهنــگ و تمــدن اســامی 

ــا محوریــت تعالیــم شــیعه داشــته اند. شناســایی و معرفــی ایــن آثــار، مهم تریــن اقدامــی اســت  ب

ــور  ــزرگ کش ــای ب ــخه های کتابخانه ه ــت نس ــراوان در فهرس ــتجوی ف ــا جس ــش، ب ــن پژوه ــه ای ک

انجــام داده اســت. دربــاره برخــی از نســخ خطــی به دســت آمده از ایــن بــزرگان، توضیــح مختصــری 

ارائــه شــده و ویژگــی آن اثــر نیــز آمــده اســت. توجیــه ایــن اختصــار آن اســت کــه متأســفانه بیشــتر 

ایــن آثــار همچنــان مهجــور باقــی مانــده و یــا به اشــتباه بــه فــرد دیگــری منتســب شــده اســت. 

بررســی محتــوای ایــن آثــار نیــز حکایــت از آن دارد کــه بیشترشــان مضمونــی ادبــی و تاریخــی دارد 

و نویســندگان آنهــا در نثــر نــگارش خــود، از اســتدالل و براهیــن عقلــی اســتفاده کرده انــد.
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کتابنامه

الف( فهرست منابع چاپی
ــر تبلیغاتــی انقــاب 	  ــار حکمــای الهــی ایران،تهــران: دفت آشتیانی،ســیدجال الدین )1375(، منتخباتــی از آث

اســامی.

اســتوری،چارلز آمبــروز)1362(، ادبیــات فارســی برمبنــای اســتوری،مصحح و مترجــم ا.بــرگل، تهران : موسســه 	 
مطالعــات و تحقیقــات فرهنگی.

افنــدى، میــرزا عبــداهلل )1401(، ریــاض العلمــاء، بــه کوشــش ســیداحمد حســینى، قــم: کتابخانــه آیــت اهلل 	 
مرعشــى.

امین، سید محسن )1986(، أعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف.	 

تهرانی، شیخ آقابزرگ )1408(،  الذریعة إلی تصانیف الشیعة، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.	 

تهرانی، شیخ آقابزرگ )1411(، طبقات أعالم الشیعة )الروضة النضرة(،بیروت: موسسة فقه الشیعة.	 

ــى 	  ــش على نق ــه کوش ــرة(، ب ــب المنتش ــیعة )الکواک ــالم الش ــات أع ــزرگ )1372(، طبق ــیخ آقاب ــی، ش تهران
ــران. ــران: دانشــگاه ته ــزوى، ته من

جعفریان،  رسول )1381(، شرح احوال و آثار فاضل اصفهانی، قم: انتشارات انصاریان.	 

حّر عاملى، محمدحسن )1362(، أمل اآلمل، به کوشش سیداحمد حسینى، قم: دار الکتاب االسامى.	 

حزیــن الهیجــى، شــیخ محمدعلــى )1375(، تاریــخ و ســفرنامه حزیــن، تحقیــق علــى دوانــى، تهــران: مرکــز 	 
اســناد انقــاب اســامى.

حسینی اشکوری، سیداحمد )1422(، تراجم الرجال، قم: کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.	 

خاتون آبــادی، میرمحمدرضــا )1386(، خزائــن األنــوار و معــادن األخبــار، تصحیــح و تحقیــق مریــم ایمانــی 	 
خوشــخو، تهــران: میــراث مکتــوب.

درایتی، مصطفی )1389(، فهرست واره دست نوشته های ایران، تهران: بی جا.	 

دوانى، على )1372(، مفاخر اسالم، مرکز فرهنگى قبله، تهران: چاپ سهند.	 

رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم )1342(، آتشکده اردستان، تهران: چاپ اتحاد.	 

زنوزی، میرزا محمدحسن )1378(، ریاض الجنة، تحقیق علی رفیعی، قم: بی جا.	 

زنوزی، میرزا محمدحسن )1378(، ریاض الجّنة، قم: کتابخانه بزرگ آیت اهلل مرعشی نجفی.	 

سمامی حائری، محمد )1361(، بزرگان رامسر، قم: چاپخانه خّیام.	 

ــه 	  ــود در کتابخان ــوط، موج ــتانی، مخط ــادق اردس ــا محمدص ــی )1378(، موالن ــتانی، مرتض ــفیعی اردس ش
تخت فــوالد.

صدوقــی ُســها، منوچهــر )1359(، تاریــخ حکمــا و عرفــا: متأخریــن صــدر المتألهیــن، تهــران: انجمــن حکمــت 	 
و فلســفه ایــران.

عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم )1382(، طبقات مفّسران شیعه، قم: نوید اسام.	 

ــی 	  ــازمان فرهنگ ــان: س ــدی(، اصفه ــل هن ــه فاض ــاهیر تکی ــت )مش ــزار فضیل ــم )1388(، گل ــمی، رحی قاس
ــان. ــی اصفه تفریح

ــا 	  ــه ت ــد صفوی ــوی از عه ــه  های عل ــده ای از حماس ــه )گزی ــیدعلی )1381(، حیدرنام ــاری، س ــفی خوانس کاش
ــا. ــران: بی ج ــر(، ته ــر حاض عص

ــان: 	  ــم، اصفه ــر منتظرالقائ ــر اصغ ــر دکت ــر نظ ــی )1394(، دانشــنامه تخت فوالد،زی کرباســی زاده اصفهانی،عل
ســازمان فرهنگــی تفریحــی اصفهــان.
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گزی، شیخ عبدالکریم )1371(، تذکرة القبور، به کوشش ناصر باقری بیدهندی، قم: بی جا.	 

محّدث نوری، میرزاحسین )1378(، خاتمة مستدرک الوسائل، قم: بی جا.	 

مدّرس تبریزی، میرزامحمد )1374(، ریحانة األدب، تهران: انتشارات خّیام.	 

مهــدوی، ســیدمصلح الدین )1348(، دانشــمندان و بــزرگان اصفهــان، اصفهــان: کتاب فروشــی ثقفــی 	 
ــان. اصفه

مهــدوی، ســیدمصلح الدین )1370(، ســیری در تخت فــوالد، اصفهــان: انجمــن کتابخانه هــای عمومــی 	 
ــان. اصفه

ــان، 	  ــم روضاتی ــح مری ــع، تصحی ــان بدی ــاله بی ــک )1381(، رس ــن میرزابی ــب ب ــکی، ابوطال ــوی فندرس موس
ــان.  ــم، شــعبه اصفه ــه ق ــات اســامی حــوزه علمی ــر تبلیغ ــان: دفت اصفه

 	

هدایت، رضاقلی خان )1339(، روضة الصفای ناصری، قم:  کتابخانه های خّیام و پیروز.	 

ب( فهرست نسخه های خطی
اســتادی،رضا )1373(، فهرســت هــزار و پانصــد نســخه خطــی اهدایــی رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت 	 

اهلل خامنــه ای بــه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی، قــم.

انوار، سّیدعبداهلل )1365(، فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران، تهران: نشر کتابخانه ملی.	 

حســینی اشــکوری، ســیداحمد )1371(، فهرســت نســخه های خطــی کتابخانــه عمومــی حضــرت آیــت اهلل 	 
العظمــی مرعشــی، زیــر نظــر ســیدمحمد مرعشــی، قــم: کتابخانــه آیــت اهلل مرعشــی نجفــی.

ــران: 	  ــک، ته ــه مل ــی کتابخان ــخه های خط ــت نس ــار )1361(، فهرس ــرج افش ــی و ای ــژوه، محمدتق دانش پ
ــک. ــه مل کتابخان

روضاتی، سیدمحمدعلی )1389(، فهرست کتب خطی اصفهان، اصفهان: بی جا.	 

ــه 	  ــی کتابخان ــخه های خط ــت نس ــی )1388(، فهرس ــان بابل ــل حافظی ــی و ابوالفض ــی، عل ــی خوی صدرای
ــا. ــران: بی ج ــی، ته ــت اهلل گلپایگان ــی آی عموم


