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سلطان طغرل سلجوقى 377
طلعت 378
طبرانى سليمان (صاحب معاجم) 378
طبرى 379
ابو سليمان داود ظاهرى 379
ظريف (شاعر اصفهانى) 382
ّللا ظهير الدّين 382
خواجه عبد ّ
ظهير الدّين (شاعر) 383
عارض اصفهانى (شاعر) 383
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص19 :
ميرزا مح ّمد تقى (شاعر المتخلص به عارف) 384
عاشق 384
سيّد ميرزا على رضا عاملى (شيخ االسّلم اصفهان) 385
سيد حيدر عاملى 386
آقا صدر الدّين عاملى (ذيل خانواده نجفىها) 386
عامى 386
عبّاس قلى ميرزا 387
بديع الزمان عباسى 387
ّللا بن شاكر معدانى 388
عبد ّ
ّللا بن مح ّمد شيخ نجم الدّين اصفهانى 388
عبد ّ
عبد الباقى دانشمند تبريزى 388
عبد الجبّار و درويش عبدى 391
عذرى 391
عرفان 392

عشرتى 393
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على بن حمزه 394
على بن سهل اصفهانى 394
على بن مح ّمد قاسانى 396
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص20 :
فانى (شاعر) 405
فتحى 405
فروغ الدّين اصفهانى (شاعر) 405
فروغى (شاعر منجّم) 406
ميرزا مح ّمد على خان فروغى 407
ميرزا مح ّمد حسين ذكاء الملك فروغى 408
فرهنگ (شاعر) 408
فريب (شاعر) اصفهانى 409
فريبى 410
ّ
مّل صالح فريدنى 410

حاج سيّد مح ّمد فريدنى 411
(مدرس و فقيه) 415
آميرزا عبد المجيد فريدنى
ّ
آخوند ّ
مّل مح ّمد باقر فشاركى 415
آسيّد مح ّمد فشاركى 416
آقا رضى فقيه خوانسارى 418
شيخ ابو طالب فقيه گيّلنى 418
فكرى 418
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ميرزا طاهر قايينى (منجّم و رياضىدان) 419
قاسم بن مح ّمد ديمرتى اصفهانى (محدّث) 420
قاسمى 420
شيخ جعفر قاضى شيخ االسّلم 420
ّللا اصفهانى 421
ّللا روزبهان بن فضل ّ
قاضى فضل ّ
ميرزا ابراهيم قاضى ماربينى خوزانى 421
قتيبه بن مهران آزادانى 422
قرينى 422
قطره 422
آمح ّمد رضا قمشهاى 423
ّللا قمشهاى (حكيم) 423
ميرزا نصر ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص21 :
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سيّد قاسم قهپايهاى رجالى 424
احمد كاتب 425
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ّ
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سيّد درويش كافى نجفآبادى 429
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حاج سيّد مح ّمد كتابفروش 444
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آسيّد مح ّمد كربّليى اصولى 451
كربّليى عنايت ظريف 452
سيد حسين عز الدّين كركى 455
شيخ حسين كركى حكيم اديب طبيب اخبارى 455
آقا مح ّمد على كرمانشاهى 455
ّ
مّل حسين كرمانى 456
كّلمى 456
كمال الدّين اسماعيل 457
حاجى مح ّمد حسن كمپانى 460
شيخ على نقى كمرهاى 461
ميرزا مح ّمد كوزهكنانى 461
مّل على كوسارى اصفهانى ّ
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استاد رجبعلى گلزار 462
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص22 :
گلستانهها 465
ميرزا عّلء الدّين گلستانه 465

ميرزا على اكبر گلستانه 466
گوهرشاد 466
آقا مح ّمد مهدى گيّلنى 467
ّللا گيّلنى 467
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ليث بن سعد فهمى 469
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1
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ميرزا مح ّمد مانى (شاعر) 472
مايل (شاعر) 473
مّل هاشم مباركه [اى] 473
آقا هادى مترجم 474
شمس الدّين ابو الثناء محمود متفنن كبير 475
ابراهيم متوكلى 475
مجد الدّين همگر شيرازى 476
خانواده مجلسى 476
ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى 478
ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى 479
آقا سيّد حسين مجمر اردستانى 485
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مجير الدّين بيلقانى 486
ّللا خان محاسبزاده 488
ميرزا اسد ّ
محراب بيك 488
شيخ عبد الحسين محّلتى 489
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص23 :
ّللا 489
مح ّمد بن سليمان بن عبد ّ
ّللا 489
ّللا بن مملك ابو عبد ّ
مح ّمد بن عبد ّ
مح ّمد بن معمر حافظ قرشى اصفهانى 489
مح ّمد بن يعقوب ناصح 490
مح ّمد بن يوسف بن سعدان 490
ّللا 491
مح ّمد مهدى بن حبيب ّ
محمود بن جرير 491
مدامى (شاعر) 491
مدرس اسفه [اى] 491
آسيّد حسن ّ
مدرس 492
آمير مح ّمد تقى ّ
مدرس محله نوى مير مح ّمد صادقى 492
مير سيّد حسن ّ
مير سيّد حسن مدنى 494
ميرزا ابو الحسن مديسهاى اصفهانى 495
آقا محمد على مذهب اصفهانى 496
احمد امام مرذوقى 496
مرشد 496
ميرزا مح ّمد اسماعيل مرشد 497
زوارهاى 497
مرشدى ّ
مژدك 498
احمد عزيز الدّين مستوفى 499
مسرور 500

ميرزا مسكين (شاعر) 500
مشتاق 501
ميرزا مح ّمد ملقب به مشتاق عليشاه 501
مشرب 502
مشرف اصفهانى 502
ّللا خان مشير الملك انصارى 503
ميرزا حبيب ّ
حاج ميرزا باقر خان مشير الملك (فاطمى نايينى) 508
مصاحب نايينى 514
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص24 :
مظفر بن احمد طبيب 514
مظلوم 515
حاج شيخ مح ّمد باقر معاصر (ذيل خانواده نجفىها) 515
مفلح 516
ّ
مّل ابو الحسن الشريف الفقيه العاملى 516
صادق ّ
مّل رجب 516
ّ
مّل محراب 517
مّل مح ّمد حسين ّ
ّ
ّللا 518
مّل ولى ّ
ّ
مّل مح ّمد زمان تبريزى 520
ّ
مّل هادى بىدين 521
مح ّمد ميربهاء الدّين 522
ملولى 523
مير مح ّمد صادق منجم 523
ميرزا احمد منجمباشى اصفهانى 523
ميرزا مح ّمد حسن منجمباشى و سلسله ايشان 524
ميرزا عبد الوهاب منجّمباشى 525
شيخ على منشار 525

منشى 526
خواجه جّلل منشى (شاعر) 526
ي منشى اصفهانى 527
امير نظام الدّين عبد الح ّ
ميرزا مح ّمد رضا منشى الممالك 527
منظر (شاعر كّلنترى) 527
موحّد 528
شيخ مح ّمد على مؤذّن 528
موسى بن عبد الملك اصفهانى 529
مولى 529
مونس (شاعر) 529
حسن مهابادى افضل الدّين 530
مهجور (شاعر) 530
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص25 :
مهرى عرب 530
مير ابراهيم 531
مير ابو صالح 532
ميرداماد 532
ميررشيدا 536
ميرزا ابراهيم بن خليفه سلطان 536
ميرزا ابو طالب (صاحب حاشيه سيوطى) 536
ميرزا اشتها 537
ميرزا باقر (شاعر) 539
ميرزا جواد شاعر (چهارمحالى) 540
ميرزا حسن بن دوست مح ّمد 540
ميرزا حسن بن ّ
مّل على نورى 541
ميرزا شاه حسين 541

ميرزا قاضى شيخ االسّلم 542
ميرزا قشمشم 542
ميرزا قوام الدّين مح ّمد بن مح ّمد مهدى الحسينى السيفى القزوينى 543
ميرزا مح ّمد على بن ميرزا مظفّر 544
ميرزا نورا 545
ميرزا هادى 546
مير سيّد رضا (شاعر) 546
مير شاه قوام الدّين 546
ميرصبرى 546
الرزاق 547
مير عبد ّ
مير عبد المجيد 547
مير عماد قزوينى ملقّب به عماد الملك 548
مير فاضل هندى 556
مير ابو القاسم فندرسكى حسين موسوى 557
مير مح ّمد ميرلوحى 561
مير مح ّمد صادق 562
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص26 :
مير مح ّمد باقر مير مح ّمد صادقى 562
مير مح ّمد امين 562
مير مح ّمد على 562
ّللا ميسى 563
شيخ لطف ّ
ّ
مّل حسن نايينى 565
ميرزا مح ّمد على نايينى خوشنويس 566
ميرزا رفيعا نايينى (متكلم حكيم) 566
ناصرخسرو علوى 567
ناصر (عارف شاعر) 568

ناصر عرب 569
ناصرى 569
ميرزا صادق ناطق (شاعر) 569
نامى 570
ميرزا مهدى نايب الصدر 571
نايب جعفر ورزشكار 571
نجات 571
حاجى ّ
مّل عبد الرحيم نجفآبادى 572
آميرزا مح ّمد حسن نجفى 572
حاج سيّد اسماعيل صدر نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573
 حاج شيخ اسماعيل نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 شيخ جعفر نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 آقا جّلل نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 حاجى آقا جمال نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 حاج ميرزا عبد الحسين نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 حاج شيخ كمال الدّين نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 573 شيخ مح ّمد حسين نجفى صاحب فصول (ذيل خانواده نجفىها) 573 شيخ مح ّمد الرضا نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 574 حاجى شيخ مح ّمد على نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 574رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص27 :
 حاج شيخ مهدى نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 574ّللا نجفى (ذيل خانواده نجفىها) 574
 حاج شيخ نور ّمحمود نجم الدّين اصفهانى 574
حاج ميرزا عبد الغفّار نجم الدوله 574
ميرزا محمود خان نجم الملك 577

ابو المعالى نحاس اصفهانى 577
نديم 578
سيّد بدران نسّابه 578
سيّد عبد الوهاب (نشاط) 578
نشاط آقا مح ّمد 580
نشاطى گرجى اصفهانى 580
نصيب 581
مح ّمد نصير الدّين ثانى 582
نظام اصفهانى 582
آقا مح ّمد حسن نقاش زرگر اصفهانى 583
ّللا نمازى 583
آقا شريعت حاج شيخ فتح ّ
ميرزا مح ّمد صادق نمازى 584
ميرزا باقر نواب (حكيم مفسر) 584
ّ
مّل مح ّمد على نور على شاه 584
نورى 589
ّ
مّل على نورى 590
نياز شاعر جوشقانى 592
نيازى 592
نيكى 593
واحد 593
حاج سيّد حسن واعظ كاشى 594
وامق (شاعر) 596
آمح ّمد كاظم واله 596
واله 598
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص28 :
واهب 599

وحشت بختيارى 600
ّ
مّل حسن وحيد دستگردى 600
وفاء 602
سيّد احمد هاتف (شاعر) 602
ّللا بن حسين اصفهانى 603
هبت ّ
ّللا بن داود 604
هبت ّ
امير خليل هراتى خطاط 604
حاج ميرزا حسين نايب الصدر (ذيل خانواده هرندىها) 605
بديع الزمان هرندى (ذيل خانواده هرندىها) 605
عبد الباقى هرندى (ذيل خانواده هرندىها) 605
ميرزا عبد الحسين هرندى (ذيل خانواده هرندىها) 605
ميرزا عبد العلى هرندى (ذيل خانواده هرندىها) 605
حاجى ّ
ّللا هرندى (ذيل خانواده هرندىها) 605
مّل عبد ّ
حاج مح ّمد حسين نايب الصدر (ذيل خانواده هرندىها) 605
آقا مح ّمد باقر هزارجريبى حكيم 605
آقا مح ّمد على هزارجريبى 605
هماى شيرازى 606
هميون (شاعر فريدنى اصفهانى) 607
يارى اصفهانى (شاعر) 608
موالنا شرف الدّين على يزدى مع ّمايى 609
مدرس 611
شيخ على يزدى ّ
يعقوب تركمان آققوينلو 612
سلسله خاتونآبادىها 613
سلسله امام جمعههاى اصفهان 639
سلسله امام جمعههاى تهران 639
سلسله تكمهدوزهاى چهارسوق على قلى آقا 640

سلسلة النسب مجلسىها 641
نجفىها 661
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص29 :
خانواده شيخ مح ّمد تقى (خانواده من) 661
فرزندان حاج شيخ مح ّمد تقى 673
خانواده هرندىها 684
«شجرهنامه خانواده هرندىها» 688
تعليقات 690
فهرست نامها 751
فهرست مكانها 780
فهرست كتابها 791
فهرست منابع و مآخذ (مورد استفاده مصحح) 793
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص31 :
سخن ستاد نكوداشت
شهر اصفهان از معتبرترين شهرهاى جهان اسّلم است كه جايگاه ويژه و شهرت خاصى دارد .اين شهر را از ديرباز نصف
جهان گفتهاند .اين نام نه تنها به دليل زيبايىهاى طبيعى ،كه زايندهرود به شهر هديه كرده است ،بلكه به علت آثار هنرى و نقش
سياسى ،اقتصادى و فرهنگىاش به آن اطّلق شده است.
اين اقليم زادگاه خّلقيتها و انديشههاى بلندى است كه ساليان دراز درخشيده و در عرصهى تمدن ايران و اسّلم نقش بزرگى
آفريده است .اين شهر را از ديرباز مهد هنر و ساكنان آن را مردمانى هنرپرور دانستهاند كه به هوشمندى ،ذكاوت و هنرمندى
شهرهى آفاق بودهاند .وجود مراكز بزرگ علمى همچون نظاميه و حوزههاى علميه ،فعاليتهاى هزاران هنرمند در  85رشته از
صنايع دستى ،وجود شش هزار اثر تاريخى و مذهبى ،كه برخى از آنها در فهرست آثار تاريخى جهان به ثبت رسيده است ،و
صدها جاذبهى گردشگرى و ثبت اصفهان بهعنوان هفتمين قطب گردشگرى جهان موجب شده است كه اين شهر بر تارك تمدن
بشرى بدرخشد .درخشش اصفهان در ادوار مختلف تاريخ ايران و اسّلم بر هيچكس پوشيده نيست.
نزديكترين شاهد اين مدعا ،نقش اين شهر در پيروزى انقّلب اسّلمى و در دوران دفاع مقدس است.
در اين خطهى تابناك عالمان و انديشمندان بزرگى ظهور نمودهاند كه سهم برجستهاى در تمدن اسّلم و ايران برعهده داشتهاند .در
زمرهى اين بزرگان مىتوان از راغب اصفهانى ،ابو الفرج اصفهانى ،ابو نعيم اصفهانى ،صاحب بن عباد ،عّلمه محمد باقر
مجلسى ،شيخ بهائى ،آقا حسين و آقا جمال خوانسارى ،صائب و غيره نام برد.
انتخاب اصفهان بهعنوان پايتخت فرهنگى جهان اسّلم در سال  2006م از سوى چهارمين نشست وزراى فرهنگ كشورهاى
عضو سازمان كنفرانس اسّلمى ،تأييد ديگرى بر شكوه و اعتبار فرهنگ و هنر اين شهر در دوران اسّلمى است .اين فرصت را
بايد به نيكويى دريافت و از آن در مسير معرفى و اعتّلى فرهنگ اصفهان و ايران اسّلمى و تعامل هوشمندانه با جهان معاصر
بهره برد.
ستاد نكوداشت اصفهان ،پايتخت فرهنگى جهان اسّلم با همكارى مركز اصفهانشناسى و خانه ملل بر آن است با انتشار آثار
گوناگون زمينهى بهرهگيرى پژوهشگران و عّلقهمندان را از مطالعات مربوط به اصفهان فراهم نمايد تا از اين راه زواياى پيدا و

پنهان اين شهر را به نمايش درآورد .اميد است كه مركز با چاپ اين آثار زمينهاى را فراهم كند كه عّلقهمندان و پژوهشگران تا
اندازهاى پاسخ پرسشهاى خويش را پيرامون اصفهان به دست آورند و بدينترتيب ،با هويت فرهنگى اين شهر بيشتر و بهتر آشنا
گردند.
ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسّلم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص33 :
پيشگفتار
شهر تاريخى اصفهان از گذشتههاى دور جزو مراكز علمى و فرهنگى ايران بشمار مىآمده است .حوزه علمى اين شهر به رشته
يا رشتههاى خاص محدود نبوده و زمينههاى مختلف علوم عقلى و نقلى را شامل مىشده است.
دانشمندان نامدارى در علوم گوناگون در اصفهان مىزيستهاند كه موجب شده است از قرن سوم هجرى كتابهاى متعددى در
مورد آنها نوشته شود يا بخش قابل توجهى از كتابهايى كه درباره تاريخ اصفهان به تحرير درمىآمد به آنان اختصاص داده
شود .مهمترين اين آثار متعلق به سدههاى چهارم به بعد است .در بين آنها كتاب" ذكر اخبار اصفهان" تأليف حافظ ابو نعيم
(درگذشته به سال  430ه -ق) از اهميت بسيارى برخوردار است .در يكى دو قرن اخير نيز كتابهاى متعددى درباره مشاهير و
رجال اصفهان نگاشته شده است كه از آن جمله مىتوان به" تذكرة القبور" مرحوم آخوند مّل عبد الكريم جزى اصفهانى "،تاريخ
مقابر اصفهان" سيد عبد الحجة بّلغى "،رجال اصفهان" مرحوم سيد مصلح الدّين مهدوى و" تاريخ اصفهان" مرحوم جّلل الدّين
همايى اشاره كرد.
از آثار مهمى كه در آغاز قرن حاضر نوشته شده و تاكنون به صورت خطى بوده است ،كتاب" رجال و مشاهير اصفهان" تأليف
مرحوم مير سيد على جناب است كه با توجه به ويژگىهاى اين اثر ،چاپ آن ضرورى به نظر مىرسيد مؤلف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص34 :
اين كتاب فردى آگاه به تاريخ و رجال و مشاهير اصفهان بوده است .بيشتر آثار مكتوب او مربوط به اصفهان است و مىتوان
گفت از اصفهانشناسانى است كه اطّلعات وى درباره اين شهر منحصربهفرد بوده است .در اين كتاب اطّلعاتى راجع به
مشاهير و رجال اصفهان آمده است كه در آثار ديگر نمىتوان يافت و همين امر ،ضرورت چاپ اين اثر را دوچندان مىكند .اين
اطّلعات از دو جهت قابل اهميت است :اول اينكه نام و شرح حال برخى از دانشمندانى كه در اين اثر آمده است ،در آثار ديگر
وجود ندارد و ديگر آنكه برخى از مطالبى كه پيرامون شمارى از رجال آمده است ،در آثار ديگر يافت نمىشود و نويسنده اين
اطّلعات را از منابع شفاهى يا منابع كتبى متعددى كه در اختيار داشته ،برداشت نموده است .اين اثر با زحمات چندينساله محقق
و كارشناس پژوهشى مركز ،سركار خانم رضوان پورعصار تدوين و تصحيح شده است كه الزم است از تّلش ايشان تقدير و
تشكر گردد.
با وجود محاسن اين اثر نقدهايى بر آن وارد است كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مىشود:
بعضى از اشخاصى را كه شرح حال آنان در اين كتاب آمده است ،نمىتوان جزو مصاديق مشاهير به شمار آورد؛ مانند مّل جعفر
خروسباز و ميرزا قشمشم.
در بيان احوال برخى از مشاهير و دانشمندان بيشتر تكيه بر حرفهاى عوامانه مشهور در بين مردم شده و به جنبههاى علمى،
فرهنگى و مذهبى آنها كمتر اشارت رفته است.
مواردى نيز به برخى از مشاهير و علما دينى و دانشمندان نسبت داده شده است كه جاى تأمل و بررسى دارد و نشر آنها تنها به
منظور حفظ امانت بوده است و دليل تأييد نظر نويسنده نمىباشد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص35 :
انتشار اين اثر با سال نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسّلم مقارن شده است كه مىتوان گفت تعداد بسيار مفاخر و
مشاهير فرهنگى ،سياسى ،اجتماعى و مذهبى اصفهان ،اين اثر را شهره آفاق و نگين ايران و جهان اسّلم كرده و موجب شده
است كه بهعنوان پايتخت فرهنگى جهان اسّلم برگزيده شود .انتشار اين كتاب پس از فراز و نشيبهاى بسيار سرانجام با حمايت

و سرمايه ستاد نكوداشت اصفهان پايتخت فرهنگى جهان اسّلم ،توسط مركز اصفهانشناسى و خانه ملل جامه عمل به خود
پوشانيد.
در پايان الزم است از همه عزيزانى كه در انتشار اين اثر سهيم بودهاند تشكر و قدردانى شود:
جناب آقاى سيد مرتضى بختيارى استاندار و رئيس ستاد نكوداشت اصفهان ،جناب آقاى دكتر سيد مرتضى سقائياننژاد شهردار
اصفهان و دبير ستاد نكوداشت اصفهان ،جناب آقاى على قاسمزاده مديرعامل سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان و
مسئول دبيرخانه ستاد نكوداشت اصفهان ،جناب آقاى سيد مسعود حسين ميرزايى مسئول هماهنگى و ارتباطات دبيرخانه ستاد
نكوداشت اصفهان.
همكاران مركز اصفهانشناسى و خانه ملل:
جناب آقاى محمد حسين رياحى مسئول پژوهشى مركز ،جناب آقاى عليرضا مساح مسئول اجرايى مركز ،جناب آقاى دكتر حسين
مسجدى ويراستار متن ،سركار خانم شهناز خواجه نمونهخوان متن و جناب آقاى مرتضى جنتيان ناظر فنى و مدير چاپ
مجموعه.
محققان و اساتيد بزرگوارى كه متن را مطالعه و داورى نمودند و در اينباره ديدگاهها و نظريههاى اصّلحى ارائه دادند:
حضرت حجة االسّلم و المسلمين رسول جعفريان ،حضرت حجة االسّلم و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص36 :
المسلمين هادى نجفى ،حضرت حجة االسّلم و المسلمين سيد احمد سجادى ،جناب آقاى دكتر اصغر منتظر القائم ،جناب آقاى رحيم
قاسمى و جناب آقاى غّلمرضا نصر اللهى.
دكتر محمد على چلونگر مدير مركز اصفهانشناسى و خانه ملل اسفندماه 1385
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص37 :
مقدمه
«تاريخ شريفترين علمى است كه بشر بدان پرداخته است».
زمانى كه براى نخستين بار عبارت فوق را از زبان انديشمندى بزرگ ،در ميان جمعى با صداى بلند مىخواندم ،شايد تا بدين
اندازه به شرافت اين علم پى نبرده بودم .ليك امروز پس از غوطهور شدن در درياى مواج تاريخ و باالخص به دنبال آشنا شدن با
اين گنجينه ارزشمند ،بدين باور رسيدهام كه شريفتر از علم تاريخ ،عالمانى بوده و هستند كه در راه پرداختن به اين مهم ،آيينه
ذهن را از تمامى پيشداورىها غبارروبى كرده و با فكرى سيال و توانا ،پا به جوالنگاه پرپيچ پرپيچوتاب تاريخ نهاده و با همتى
استوار به بررسى اليه به اليه انبار غنى اندوختههاى بشريت پرداخته و با برداشتى بديع و نو به بازتاب احوال گذشتگان
مىپردازند.
كه البتّه اين خود سخنى ديگر است.
در ميان اين بزرگواران ،كسانى كه از بين شاخههاى متعدد درخت كهنسال علم تاريخ ،بخش رجال و مشاهير آن را برگزيدهاند،
در واقع به يكى از متراكمترين ،پيچيدهترين و در عين حال پردردسرترين آنها دست يازيدهاند.
اينانى كه به خود جرأت داده و در اين وادى دست به قلم شدهاند ،خطرات بسيارى را بر جان و دل پذيرا گشتهاند و هستند
عزيزانى كه با بينشى فوقالعاده و وجدانى بيدار ،به كنكاش در زواياى پيدا و ناپيداى شخصيت اجتماعى ،فرهنگى و سياسى
پيشينيان خود پرداخته تا تصويرى شفاف را در برابر ديدگان خوانندگان هشيار ،منعكس سازند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص38 :

پرواضح است كه اين مهم تنها از عهده افرادى نادر كه به دور از هرگونه تعصب ،كجانديشى و از همه مهمتر ،قضاوتهاى
نابجا ،به شناخت نزديك به واقعيت ،از شخصيتهاى مورد نظر خويش مىرسند ،قابل برآمدن مىباشد .و اين در حالى است كه گاه
با سير در گفتهها و نوشتارهاى مختلف در خصوص اشخاص بر نام و جلوه شخصيتهاى تاريخى بسيار تكيه مىشود تا جايى كه
غلو و شخصيتپرستى كشيده و يا عمدا به دست فراموشى سپرده مىشوند.
كار به ّ
ليكن كمتر اتفاق افتاده كه به تجزيه و تحليل عارى از احساس آن چهرهها پرداخته شده و خصوصيات ،امتيازات و خّلقيتهاى
خاص آنها مورد ارزيابى قرار گيرد ،چه ،تحليل اگر با قضاوت ارزشى و ديدگاهى همراه نباشد ،به تحريف مىانجامد و اين
راهى است كه مكرر پيموده شده است.
نبايد از نظر دور داشت كه يكى از اهداف عمده مبحث شخصيتشناسى در علم تاريخ ،حفظ ،پرورش و تقويت حافظه تاريخى
بهعنوان يكى از عناصر اصلى تشكيلدهنده هويت هر ملتى است تا با تمسك بدان ،به حل مشكّلت و معضّلتى كه با آنها
دستبهگريبان است پرداخته و با نگاه به گذشته ،ريشههاى آنها را يافته و علل و عوامل به وجود آمدنشان را بشناسد .چه در
غير اين صورت اگر حلقه ارتباط فكرى ميان دو نسل برقرار نشود ،مبادله تجارب و اطّلعات و دانشها ناممكن گرديده و حتى
واقعيتهاى تاريخى بهگونهاى ديگر جلوهگر شد ،و در نتيجه باور و انديشه سياسى و اطّلعات تاريخى متأخر به علت عدم
دسترسى به منابع كافى و مطمئن اطّلعاتى و يا به دليل مخدوش شدن چهرههاى پويا و اصيل در تزلزل و ترديد قرار خواهد
گرفت .طبيعى است كه در چنين حالتى نسلى بدون حافظه تاريخى شكل گرفته و ديگر نمىتواند بر بستر محكمى از اندوختهها و
تجربيات پاى گذاشته و سريعتر و استوارتر بهسوى آينده درخشان گام نهد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص39 :
و شايد اغراق نباشد اگر ادعا نماييم كه مؤلف كتاب «رجال و مشاهير» نيز با تكيه بر موارد فوق به خلق اين اثر گرانبها پرداخته
تا راهگشاى توانمندى براى شيفتگان طريق از بودن تا شدن باشد.
جاى دارد كه با معرفى اجمالى از مؤلف اين اثر ،خوانندگان گرامى را با دورنمايى كلى از شخصيت وجودى آن بزرگمرد
عرصه فرهنگ ايران آشنا سازيم.
الزم به توضيح مىباشد كه شرح حال شيوا و بسيار جالبى به قلم مرحوم مير سيّد على جناب و به خط ايشان در اختيار اينجانب
قرار گرفت كه پس از بازنگرى و ايجاد ارتباط زمانى ميان مطالب و مرتب نمودن آن ،به دنبال اين مقدمه درج گرديده كه براى
آشنايى بيشتر در خصوص زندگانى آن شخصيت بزرگوار بدان نوشتار ارجاع مىدهيم.
مرحوم مير سيّد على جناب ،بنا بر آنچه خود در شرح احوال خويش آورده ،در ذيحجه سال  1287در اصفهان متولد گرديده و
پس از طى مراحل مختلف زندگانى و كسب علم ،از محضر اساتيد مختلف -از مكتبدار گرفته تا محضر بزرگانى همچون آخوند
مّل مهدى افشهجانى ،آقا ميرزا مح ّمد باقر ،جهانگيرخان قشقايى ،آقا ميرزا شيخ مح ّمد خان و  -...و علىرغم مرارتها و
مشكّلت زندگانى ،با انگيزهاى قوى ،ذهنى توانا و عزمى راسخ ،درگير پارهاى از فعاليتهاى اجتماعى مىگردد ،بهگونهاى كه
بخش مهمى از سالهاى عمر آن مرحوم ،با يكى از درخشانترين دورانهاى حيات سياسى -اجتماعى ايران يعنى عصر
مشروطيت و حشر و نشر با بسيارى از رجال و بزرگان آن زمان سپرى مىشود كه حاصل آن ،ارائه آثار نفيس فرهنگى و
انتشار روزنامهاى تحت عنوان" الجناب" به مديريت ايشان مىباشد .مرحوم صدر هاشمى مؤلف تاريخ جرايد و مجّلت در
خصوص اين نشريه مىنويسد:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص40 :
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 2جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

«الجناب ،يكى از روزنامههاى قديمى است كه در اصفهان به مديريت حاج مير سيّد على جناب تأسيس و هفتهاى يكمرتبه در
هشت صفحه به قطع  23در  46سانتيمتر با چاپ سنگى و خط نستعليق منتشر شده است .شماره اول روزنامه الجناب در شهر
شوال  1324قمرى انتشار يافته ...
الجناب در هر شماره در ضمن دو سطر كه در زير عنوان روزنامه چاپ شده ،بدين قسم معرفى شده است:
روزنامه اى است ملى ،كاشف از ناهت ملت نجيبه و باحث از اخبار علوم و منافع راجحه به ملت و متشكر از عنايت ايصال
اخبار و فصول و مواد علميه مقتضيه با آزادى از ادراج اين «روزنامه هفتگى» در عنوان قيد شده است.
از مّلحظه دو سطر فوق بر خوانندگان معلوم مىگردد كه مدير روزنامه تا چه اندازه ساعى بوده است كه عبارات را پيچيده و
مشكل بنويسد و در حقيقت معانى را فداى الفاظ بنمايد و جاى تعجب است كه طرز نگارش در مندرجات و مطالب روزنامه نيز
به كار رفته و شايد ازاينجهت روزنامه الجناب در ميان جرايد فارسى بىنظير و يا اقل كم ،كمنظير است .چنانچه اسم روزنامه
الجناب ،نيز تازگى دارد يعنى مصدر كردن (جناب) با الف و الم عربى.
و گويا كه مرحوم حاج مير سيّد على جناب عّلقه شديدى به استعمال الف و الم داشته ،چه نام كتاب وى نيز «االصفهان» است.
از روزنامه الجناب نگارنده تا نمره نهم آن مورخ  29ذىحجه 1324
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص41 :
قمرى كه پهلوى اين تاريخ (عدل مظفر) چاپ شده در دست دارد».
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و اما واالترين تّلش مرحوم مير سيّد على جناب ،تاليف اثر ارزشمند مجموعه" االصفهان" است كه چنانچه خوانندگان عزيز نيز
مستحضر مىباشند ،تنها بخش نخست كه در واقع مقدمهاى است بر كل اثر ،در زمان مؤلف چاپ گرديده ،بقيه آثار را به صورت
اوراق و دستنوشتههايى ،بازماندگان ايشان نگهدارى مىكردهاند .تا باالخره پس از گذشت حدود هفتاد سال ،با همت فرزندزاده
گرامى آن مرحوم ،جناب آقاى مهندس سيّد على جناب ،بخشهايى از اين مجموعه در اختيار نگارنده اين سطور قرار گرفت.
مجموعه االصفهان شامل مجلدات چندى است كه تعدادى از آنها از جمله همين مجلد" رجال و مشاهير" در اختيار نگارنده قرار
گرفته و به صورتى كه در پيش روست ،آماده چاپ و انتشار گرديده است.
ميزان جديت و عّلقه وافر آن مرحوم نسبت به انجام امور فرهنگى را همين بس كه براى تهيه كتب و مآخذ مورد نيازش،
بسيارى از امّلك خويش را به فروش رسانيد تا از وجه آن قادر به انجام اين مهم گردد.
مرحوم مير سيّد على جناب را اوالد چندى بود كه تعدادى از ايشان در قيد حيات مىباشند و بعضا به تبعيت از پدر بزرگوار
خويش ،در راه تعالى و پيشرفت فرهنگ ايران گامهاى بلندى برداشتهاند كه از آن جمله از همت واالى دختر بزرگ ايشان در
ايجاد مدرسه دخترانهاى مىتوان ياد كرد كه با توجّه به شرايط خاص اصفهان در آن عصر ،خود اقدامى بزرگ به شمار مىآمده
است.
همچنين از جناب آقاى دكتر كمال الدّين جناب ،فيزيكدان برجسته و استاد دانشگاه و صاحب تأليفات مىتوان نام برد ،خدايشان
موفق دارد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص42 :
در خاتمه الزم به توضيح است كه آن محقّق گرامى ،پس از طى حدود شصت و دو سال زندگانى پرتّلش ،و خلق آثارى گرانبها،
در اثر ابتّل به بيمارى يرقان در  29اسفندماه سال  1309دار فانى را وداع گفته و در امامزاده عبد هللا به خاك سپرده شد،
غفران و مرحمت الهى شامل حال او باد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص43 :
شيوه تصحيح اين تأليف:
 )*( 3ر .ك صدر هاشمى ،مح ّمد :تاريخ جرايد و مجّلت ايران ،ج اول ،خوارزمى ،ص .245 -7

در اوايل پاييز سال  ،1372مجموعه دستنوشتههاى محقّق ارجمند مرحوم مير سيّد على جناب ،جهت تدوين و تصحيح در
اختيار اينجانب قرار گرفت.
در خصوص نحوه تصحيح آنها ،پيشنهادات متفاوتى مطرح گرديد.
بارزترين آنها اين بود كه با مبنا قرار دادن شرح احوال رجال و مشاهير مرحوم جناب ،در خصوص يكيك شخصيتها ،تحقيقات
جامع و كاملى انجام گيرد ،كليه منابع و مآخذ بررسى گردد و در نهايت ،طى ارزيابى بيشتر ،در پانويس و در ذيل هر عنوان
مندرج شود ،بهگونهاى كه جاى هيچگونه شبهه و ابهامى در خصوص اشخاص ذكر شده باقى نماند و با اين اوصاف،
دايرةالمعارف كاملى از فهرست رجال و مشاهير آن زمان اصفهان حاصل آيد.
ليكن از آنجايى كه رجال و مشاهير مرحوم جناب ،خود در حكم منبع و مأخذى بسيار نفيس مىباشد بهويژه بخش مهمى از آنكه
درباره رجال همعصر مؤلف ،تعدادى از شخصيتهاى تاريخى ،خانوادههاى برجسته اصفهانى و نسبنامه آنان است .جاى دارد كه
به صورت يك منبع و مأخذ نيز تدوين و تصحيح گردد.
البتّه چنانچه پيشتر نيز اشارت رفت ،از آثار مرحوم مير سيّد على جناب ،تنها كتاب" االصفهان" كه در واقع مقدمه ساير مجلدات
بوده و در زمان مؤلف چاپ سنگى گرديده ،ساير آثار وى كه شامل بخشهاى متعدد و در حكم زيرمجموعههاى" االصفهان"
است ،تماما به صورت اوراق و دستنوشتههايى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص44 :
است كه قبل از انجام هرگونه اقدامى در جهت تصحيح و تحشيه ،نياز به تدوين و تنظيم دارد.
پس از پارهاى ارزيابىها ،جهت تحقق بخشيدن به اهداف مورد نظر ،بازنويسى اصل متون در مرتبه نخست اهميت قرار گرفت.
البتّه بخش قابل توجهى از اين اثر را ،به صورت مرتب ،منشى مرحوم جناب ،به رشته تحرير كشيده بود ،ليكن چنانكه از
صفحهبندى آنها برمىآيد ،مؤلف كتاب پس از بازنگرى مجدد ،مطالب جديدى را به خط خود و به صورت حاشيه در اطراف
اوراق به رشته تحرير درآورده بود كه گنجاندن آنها در اصل متن بعضا باعث ايجاد شكاف در رشته كّلم مىشد ،كه حتى
المقدور در ميان مطالب اصلى گنجانده و در ساير موارد نيز با ذكر كلمه" مؤلف" در پانويس يا تعليقات درج گرديد .بنابراين كليه
توضيحات حاشيهاى مرحوم مير سيد على جناب اعم از آنهايى كه در پاورقىها آورده شده و چه بخشى كه در تعليقات درج
گرديده ،با قيد كلمهى «مؤلف» نسبت به توضيحات و حواشى مصحح تميز داده شده است.
مورد ديگر آن بود كه بخشهاى بعدى اين اثر با فواصل زمانى و نامرتب تحويل اينجانب شد كه اين امر نيز نه تنها باعث به
درازا كشيده شدن زمان تصحيح ،بلكه عمدتا به دليل تكرار برخى مطالب ،عدم هماهنگى محتوا با عنوان و جابهجايى و ناخوانا
بودن كلمات ،صرف زمانى مضاعف و صبر بسيار را جهت پيوند مطالب جديد با آنچه از قبل تنظيم و تدوين گرديده بود،
مىطلبيد.
نكته ديگر آنكه در اصل اوراق ،رجال عموما برحسب نام كوچكشان فهرست شده بودند كه اين خود باعث ايجاد مشكّلتى در
مراجعات مىشد ،لذا عناوين كليه شخصيتها براساس نام اشهر آنها مرتب گرديد.
و اما در خصوص محتواى مطالب اين اثر ،ذكر چند نكته الزم مىنمايد.
نخست آنكه مرحوم مير سيّد على جناب با بسيارى از شخصيتهاى برجسته هم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص45 :
عصر ،از نزديك آشنا بوده و با آنها حشر و نشر داشته ازاينرو هرآنچه كه در شرح احوال ايشان از قلم نغز و تواناى او
تراوش نموده و بر اوراق جارى گشته در حد خود منحصربهفرد مىباشد كه شايد بتوان ادعا نمود كه در كمتر اثرى بتوان نظير
آن را يافت.
شيوه نگارش مؤلف در اين اثر بدانگونه بوده است كه به نام منابع مورد استناد خويش در داخل متن كتاب اشاره نموده است ،لذا
به دو دليل اساسى ،نخست جهت برطرف نمودن پارهاى اشكاالت و ناخوانىها و ثانيا ،براى ذكر آدرس دقيق مطالب مورد استفاده
مؤلف در پانويسها ،مراجعه بدانها ضرورى مىنمود تا بدينطريق شيوه نگارش معمول زمان مؤلف و عدم ذكر آدرس دقيق
مطالب اخذ شده به سبك نوشتارى رايج در اين زمان برگردانده شده و بر اعتبار و صحت محتواى اثر افزوده گردد .البتّه اين
روش در مورد شخصيتهاى متقدم از دوران مؤلف كه شرح احوال آنها را عينا و يا به صورت خّلصه شده از پارهاى كتب

تذكره و منابع ذكر نموده ،كاربرد بيشترى دربرداشته است .همچنين مآخذى نيز بودهاند كه الزم مىنمود جهت تكميل برخى
مطالب و ايراد پارهاى توضيحات ،بدانها مراجعه گردد ،آنها نيز در پاورقىها مشخص شدهاند.
مشخصه ديگر اين تأليف ،ديدگاه ،نگرش و تحليل خاص مؤلف آن است كه نه تنها به تمجيد و ستايش افراطى از رجال و مشاهير
نپرداخته ،بلكه به دور از هرگونه تعصب و حب و بغض ،اعمال و كردار ايشان را مورد ارزيابى قرار داده و در خصوص
بسيارى ،بهويژه شخصيتهاى تاريخى معاصر خويش به ابراز نظر پرداخته است.
نگارنده اين سطور ،برحسب وظيفه ،كمال مساعى خويش را در حفظ امانت به كار بسته و كليه مطالب را بدون هيچگونه دخل و
تصرفى ،عينا بازنويسى نموده و چنانچه نياز به افزودن كلمه و يا حتى حرفى بوده ،مشخص
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص46 :
نموده است.
به لحاظ زياد بودن عناوين ،تحليل افكار و آثار بزرگان متقدم از دوران مؤلف ،اعم از فيلسوف ،فقيه ،مورخ ،شاعر ،هنرمند،
خطاط و  ...كمتر مورد ارزيابى عميق صاحب اثر قرار گرفته كه البتّه اين امر ،نقصى است فراگير كه اصوال هر تذكرهنويسى
با آن دستبهگريبان بوده و هست .ليكن چنانكه پيشتر از اين نيز اشارت رفت ،اهميت اصلى و ويژه اين تأليف ،دربرداشتن
شرح حال بزرگان معاصر با مؤلف ،و ديدگاههاى ايشان در خصوص هركدام و نظر او درباره خانوادههاى معروف اصفهان در
آن عصر است كه به رشته تحرير كشيده شده است و در ساير موارد به همان توضيحات تذكرهنويسان بسنده شده است .البتّه در
خصوص نظريات مؤلف راجع به پارهاى شخصيتها ،يك نكته را نبايد از نظر دور داشت كه اين نظريات عموما با تكيه بر اسناد
و منابع موجود زمان آن مرحوم ابراز گرديده و كمتر جاى شك و شبهه باقى گذاشته ،لذا دقت و تعمق بيشترى را از جانب
خوانندگان محترم مىطلبد.
نكته بسيار مهمى ديگرى كه نبايد از نظر خوانندگان گرامى پوشيده بماند ،توضيحاتى است كه در خصوص خانوادههاى مندرج
در بخش پايانى كتاب ،مدون گرديده است كه از خّلل آنها مىتوان به دورنماى روشنى از تاريخ اصفهان دوره ناصرى و قبل
از آن تا پايان عصر قاجار دستيافت.
عزيزانى كه با امر تصحيح و تحشيه نسخ خطى آشنايى دارند ،خود واقفند كه گاه تصحيح يك اثر بسى دشوارتر از تأليف مىشود.
زيرا مصحح ،موظف به پيگيرى و دنبالهروى بىوقفه قلم مؤلف بوده و در تمامى پيچوخمهاى راه ،در جستجوى گرهگشايى از
رموز ،ابهامات و ناخوانىها با تكيه بر منابع و مآخذ مىباشد .و اين در حالى است كه مؤلف ،متعهد و مسئول در قبال مؤلفات
خويش است و مصحح ،مقيد است كه در ضمن احياى آن اثر ،از هرگونه سهو و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص47 :
اشتباهى پرهيز نموده و با رعايت كامل اصول و موازين امانتدارى ،به تصحيح آن بپردازد .مسأله مهم ديگر آن است كه مؤلف
محترم مطابق با شيوه نوشتارى زمان خويش ،از قواعد خاصى در نوشتن پيروى نموده كه در حال حاضر ديگر صحيح
نمىباشد .مثّل در بسيارى موارد از واژه" خوا" به جاى" خا" استفاده كرده مانند ":برخواست" به جاى" برخاست" و يا در
بسيارى از اشعار ،كلمه" چه" به جاى" چو" آمده و بسيارى موارد مشابه ديگر كه به لحاظ امّليى و يا رعايت اصول نگارش و
انشا محل اشكال مىباشد كه در هنگام تدوين نوشتهجات آن مرحوم ،اين اشكاالت برطرف گرديده و مصحح نيازى به ذكر موارد
مذكور در پاورقىها نديده است.
و اما در خاتمه كّلم ذكر نكاتى ديگر را نيز ضرورى مىداند .بهطورى كه خوانندگان گرامى مّلحظه خواهند فرمود :برخى از
شرححال ها به قلم صاحبان عناوين ،به رشته تحرير درآمده و بنا به درخواست مرحوم جناب براى ايشان ارسال گرديده كه اين
خود از جمله ويژگىهاى ديگر اين اثر و از داليل ارزشمند بودن آن است.
ثانيا در خصوص سلسله نسب خانوادههايى كه در بخش پايانى تدوين گشته ،نيز متذكر مىشود كه اين شجرهنامهها را نيز بنا بر
درخواست مرحوم جناب ،يكى از افراد همان خانواده تنظيم و در اختيار مؤلف قرار گرفته است.
خانواده هرندىها ناقص است و تّلش و پىگيرى جهت تكميل آن نيز با عدم موفقيت روبرو شد .البتّه شجرهنامه ناقصى از اين
خانواده به دست آمد كه آن نيز ناقص بود ،ليكن به نظر رسيد درج همان مقدار در پايان كتاب ،چندان خالى از فايده نباشد.

فهرست اعّلم شامل سه بخش ،نام اشخاص ،نام جايها ،و عناوين منابع و مآخذ مىباشد .الزم به توضيح است كه منابع و مآخذ
براساس عناوين آنها به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص48 :
صورت الفبايى و با ذكر نام مؤلف مرتب گرديده است .به نظر مىرسد اين شيوه در خصوص فهرست از بسيارى جوانب براى
محققين و پژوهشگران مفيد فايده افتد .نكته ديگر آنكه اين فهرست ،شامل كليه منابعى است كه به نحوى ،اسمى از آنها در اين
كتاب آمده ،اعم از منابعى كه مؤلف از آنها استفاده كرده و مصحح نيز به آنها مراجعه نموده باشد و يا امكان دسترسى بدانها
وجود نداشته است و هم ساير منابعى كه صرفا جهت تكميل و تحشيه مورد استفاده قرار گرفته است.
در پايان جاى دارد ،ضمن تشكر از جناب آقاى مهندس سيّد على جناب ،نواده گرامى آن مرحوم كه لطف فرموده و آثار ايشان را
در اختيار اينجانب قرار دادند ،كمال تشكر و قدردانى را دارم .از جناب آقاى قاسم مديرعامل محترم سازمان فرهنگى تفريحى
شهردارى و نيز جناب آقاى دكتر چلونگر مديريت محترم مركز اصفهانشناسى و خانه ملل كه سهم بسزايى را در جهت احياى
يكى از ميراث بسيار ارزشمند و گرانبهاى فرهنگى شهر اصفهان برعهده داشتهاند تشكر و سپاس صميمانه نموده و اذعان نمايم
كه براثر سعى و تّلش بىوقفه اين دو عزيز ،باالخره مرحله چاپ و انتشار اين كتاب پشت سر گذارده و در سايه عنايات
بارىتعالى به زيور طبع آراسته گرديد.
همچنين از جناب آقاى محمد على نريمانى كه در طول اين سالها با متانت و بردبارى بسيار ،زحمت تايپ و غلطگيريهاى مكرر
اين كتاب را بر دوش كشيدند سپاسگزارى نموده ،سّلمتى و توفيق روزافزون همه اين گراميان را از درگاه ايزد منان خواهانم و
در خاتمه از حضور گرامى تمام خوانندگان فرزانه ،استدعا دارد كه اشكاالت و نواقص را بر اين بنده كمترين معبود يكتا
ببخشايند و با ابراز نظريات و انتقادات مشفقانه و ارشادهاى راهگشا ،مرا در رفع كاستىها يارى فرمايند.
رضوان پورعصار
تابستان 1385
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص49 :
شرح حال مؤلف به قلم آن مرحوم
«در اصفهان ،ذيحجه سال  1287متولد شده است .اوقات طفوليت كه كامّل تحت نظر بود ،در مكتبخانه گذارده شد .به سبب
وجههاى كه مكتبدار -اسمش جان جان بگم بود -نزد زنها داشت از اينكه حروف را از مخارج ادا مىساخت و ادعيه و ختم
زيادى براى حاجات زنها ياد مىدا [ده] است .به همين علت اشتغال به دعا ،كمتر توجهى به شاگردان داشت كه قريب پنجاه طفل
ذكور و اناث بودند .در اينجا چند كلمه را كه ابتداى كتاب الفباء نوشته بودند و همه روز و همهوقت در مكتب مكرر ،همه
مىخواندند ،او هم حفظ نمود .اين كلمات عبارت بود از ":هو الفتاح العليم؛
فر هما
بس مبارك بود چو ّ

اول كارها به نام خدا

بعد از مدتى كه پدر از او امتحان كرد و معلوم شد نتيجهاى از اين مكتب نمىبرد ،او را به مكتبدار مردانهاى سپرد [كه] اسمش
ميرزا مح ّمد على خوشنويس بود.
معموال مكتبدار ،صبح را در زورخانه ورزش مىرفت و بعد از آن مىآمد به مكتبخانه ،ناشتايى مفصلى مىكرد و مشغول
مىشد به كتابت پارهاى ادعيه و حرزها روى كاغذ پوست آهو جهت تعارف دادن به اعيان و گرفتن انعام.
نزديك ظهر كه خسته مىشد چون در منزل بزرگى كه داشت بعضى تجّار ،كيسهگيرى تنباكو مىكردند و جهت اين كار عمله زياد
داشت ،مىرفت به سركشى كار آنها تا عصر وقت رفتن بازار ،جهت محاسبه با تجّار.
اطفال در اين مكتبخانه مانند سابق مىبايست هركدام چند نفر را تعليم و مواظبت كنند و دروس خود را هم [از] شاگردان اسبق
از خود تحصيل كنند.

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص50 :
در اين مكتبخانه ،كتاب الفبايى كه متضمن حروف مقطعه با صداى زير و زبر و غيره [باشد] بود و كتاب" پنجل هم" كه
متضمن چند سوره كوچك قرآن بود بهطور خواندن و نوشتن ،چند سرمشق معين را ياد گرفت .اين وقت هشتسالگى طفرهاى
پيش آمد از مسافرت به شيراز و فوت پدر و مراجعت به اصفهان كه مدتى طول كشيد.
وقتى كه آقا مح ّمد مهدى ارباب از هند تيغ خشزنى خشخاش را با دستور گرفتن شيره ترياك بعد از خشزنى كه تا آنوقت معمول
اصفهان نبود سوقات آورد -طريقه قديمه اينطور بود كه گرز خشخاش و برگ آن را مىپختند و آب آن را صافكرده
مىجوشاندند تا غليظ گردد و ترياك همان بود .بعضى هم وقت استعمال ،چند دانه گرز را مىپختند و آب آن را استعمال
مىكردند -زراعت ترياك بسيار قليل ،در سمت سميرم و غيره مىشده است و ساير بلوك هيچ اطّلعى از زرع آن نداشتهاند.
مير مح ّمد حسين گرگ يراق 4با تجّار نيلفروش احمدآبادى تشكيل مؤسسهاى را مىنمايد به رياست آقا مح ّمد مهدى ارباب [و]
جهت تشويق زارعين و ترويج زرع خشخاش به اينطور مقرر مىدارند كه هر زارعى ترياك كشت كند از قرار هر جريبى پنج
تومان اعتبار استقراض از اين مؤسسه مىداشته و مىگرفته است .و پس از [به] دست آمدن محصول ترياك هريك من [شش كيلو]
هفت -هشت تومان از او مىخريدهاند .در مدتى قليل ترقى فوقالعادهاى در اين محصول پيدا مىشود و اين سرمايه و مساعدت،
از مير مح ّمد حسين مىشود .مير مح ّمد حسين معتقد بوده است كه تاجر نمىبايست ملك و زراعت داشته باشد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص51 :
در سال هزار و دويست و شصت از عيال او ،مير مح ّمد باقر تولّد مىشود.
اوايل عمر ،مير مح ّمد باقر بهطور معموله عموم تاجرزادگان آنوقت ،مشغول تحصيل علوم ادبى و فقه اصول مىگردد در
مدرسه جده بزرگ ،و به سبب بودن چند فيلسوف و رياضىدان در آن مدرسه ،مخفيانه نزد آنها هم تحصيل مىكند؛ كامّل از
تحصيّلت مير مح ّمد باقر ّ
اطّلعى ندارم ،زيرا سن مؤلف در زمان او [در ايام] طفوليت بود.
[در سال هزار و] دويست و هشتاد كه مير مح ّمد حسين فوت شده است ،عّلوه بر تجارت شخصى متكفل و وكيل كارهاى
خريدوفروش چند كمپانى بزرگ مىشود .نظر به اينكه تجّار اروپايى تا آن تاريخ در اصفهان تجارتخانه مستقلى نداشتند ،اغلب
كارهاى آنها با او بوده است .قانون گمرك آنوقت نسبت به اجناس تجارتخانه فقط يك صدى پنج در سرحد بوده است كه
مىدادهاند و جنس آنها در تمام خاك ايران جواز داشته است كه ديگر چيزى نمىپرداختهاند هرجا مىرفته است .ليكن تجّار داخله
در گمرك سرحد يك فقره صدى دو و نيم مىدادهاند ،از آنجا هم به هر شهرى مىرسيده است باز صدى دو و نيم ديگر مىدادهاند
حتى اگر پنج يا چهار شتر نقل و انتقال مىيافته است .از اين بابت تجّار داخله با خارجه نمىتوانستهاند رقابت كنند و ناچار
مىشدهاند با آنها بست و بندى بگذارند و مالالتجاره خود را به اسم وكالت از آنها وارد سازند .تا [اينكه] يكى از تجّار اصفهان،
تجّار كمپانى و لنديزى را تشويق مىكند به تأسيس تجارتخانهاى در اصفهان -در حدود هزار و دويست و نود -زيرا خارجىها تا
آن زمان از سكونت در داخله مملكت پرهيز داشتهاند و تجّار داخله از اين حيث فايده بسيارى مىبردهاند و تجّار داخله هم از اين
راه و هم از اينكه تجّار خارجه از سكونت در داخله مملكت پرهيز داشتهاند ،استفاده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص52 :
ك ّلى مىكردهاند .تا در حدود هزار و دويست و نود ،يك نفر تاجر اصفهانى ،5كمپانى و لنديزى را تشويق مىكند به تأسيس
تجارتخانه در اصفهان و به همين سبب ،آن تاجر را مردم "،ولنديزى" مىگويند .به فاصله كمى چندين تجارتخانه خارجه به
اصفهان مىآيد و رشته اغلب تجارتخانهها از دست اصفهانىها گرفته مىشود و جزيى رمقى كه جهت تجارت اصفهان باقى
مىماند ،در هزار و سيصد و هفت به سبب تأسيس بانك شاهى كامّل قطع مىشود.
[مير مح ّمد باقر] چند فقره مسافرت به خارج مىكند و افكار تازهاى پيدا مىكند[ ،بهطورى] كه مصمم مىشود از اصفهان قطع
عّلقه كند .قبل از حركت دادن خانواده كه دو فرزند و يك مادر بوديم ،براى انتخاب محل مهاجرت كه مناسب كسب خود و تعليم
و تربيت اوالدش باشد ،از ايران بيرون رفت .اتفاقا طوفان دريا او را مريض كرد و اطباى فرنگى صّلح ديده بودند كه به داخله
ايران معاودت كند تا اصّلح مزاج او بشود ،موقتا به شيراز آمد و خانواده خود را هم به آنجا جلب كرد تا آنكه در شوال هزار و
دويست و نود و هفت در شيراز فوت [و جنازه وى] حمل به مشهد نجف گرديد.

 )*( 4مير مح ّمد حسين گرگ يراق ،ج ّد پدرى مرحوم جناب بوده است.
 )*( 5منظور از اين تاجر اصفهانى ،مير مح ّمد باقر ،پدر مرحوم جناب است.

دو فرزند از او ،يكى مير سيّد مح ّمد جناب ،والدت او در رجب هزار و دويست و هشتاد و پنج و ديگر مير سيّد على جناب
(مؤلف) متولد در اواخر ذيحجه هزار و دويست و هشتاد و هفت ،باقى ماند.
همان روز حاكم شيراز ،فرهاد ميرزا معتمد الدوله تمام متروكات او را توقيف كرد و روز بعد قريب يكصد صندوق ترياك
تيارىشده ،6موجودى در منزل را بهعنوان اينكه حاج ابو القاسم بوشهرى ،مدعى به جناب مىباشد ،ضبط
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص53 :
كرد و حمل به بوشهر ساخت و روز ديگر فرستاد درب حجره تجارتى را با انبارها باز كردند ،به اسم اينكه مىخواهند ثبت
تخلفات بكنند .اوال موقع فوت پدر ،دفاتر و نوشتهجات او كه مايه ثروت تجّار مىباشد مفقود گرديد ،بعد هم به موجب رسم معمول
كه اموال صغار را مىبايست بزرگان و از ما بهتران ضبط كنند ،در موضوع اموال تخلفات ،اختّلفى شديد ميانه اعاظم پيدا شد،
زيرا بعضى مىخواستند متوفّى را در مقابل دعواى هر مدعى برىء الذمه سازند ،چنانچه -حكومت شيراز همان روز  28شوال
 1298يكصد صندوق تيارىشده موجود را بهعنوان اينكه حاج ابو القاسم بوشهرى ادعا دارد -يك وجهى كه نسبت به ساير اموال
جزيى بوده ،ضبط و حمل بوشهر ساخت ،يا براى احتمال اينكه بر ذمه متوفّى باشد مبلغى را ضبط مىكردند تا يقين كنند به برائت
ذمه او؛ بعضى هم به عنوان اينكه حقوق الهى بر ذمه متوفّى باشد ،مبلغى را ضبط مىكردند؛ بعضى [را] هم بهعنوان اينكه
صغير ،قابل نگاهدارى مال خود نيست مبلغى بهطور قرض بردند كه بعد از رشد ،مسترد سازند.
خّلصه با وجودى كه حاج ميرزا كريم كه ملتفت همه پيشآمدها بود و شبانه [و] مخفيانه قريب هزار تومان كه در منزل موجود
بود حمل به منزل خود ساخت و چند سال بعد باز به متوليان امور صغير رسانيد كه شايد محفوظ باشد از دستبرد ،ليكن آن هم شد
به اينطور كه پس از چندين سال كه اين مبلغ را در صندوقهاى آهنى در منزل خود متوليان ضبط كرده بودند ،موقعى كه صغير
بزرگ شده بود و جهت مخارج سفر مكه و غيره ناچار بود از آن وجه بردارد .وقتى درب صندوقها را باز نمودند غير از چند
كيسه كه در آنها يكصد و چند تومان قران مسكوك امير شير عليخانى افغانى بود -قبل از اين تاريخ قرانهاى افغانى در ايران
رايج بود و در اين مدت چند سال ،هر قرانى يكصد دينار كسر پيدا كرده بود و رواج نداشت -چيزى ديگرى باقى نبود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص54 :
متوليان مدعى شدند كه از اثر معجز يك حديث چنين شده است و موضوع حديث اين است كه هرگاه خمس مبلغى اندوخته را
كسى ندهد ،خداوند جن و ملك را مأمور مىكند به قدر آن خمس زكات آن وجه [را] بردارند و چون صغير حقوق را نداده است،
آنها بردارند .و در جواب اعتراض از اينكه چرا باقى را نبردهاند ،اظهار داشتند ،بقيه س ّكه سنّى و كافر بوده است ،پرهيز كردند.
خّلصه رندان حقپرست ،طورى چپاول كردند كه چند ماه بعد در اصفهان ،دو نفر صغير ،مريض شده بودند و غذا و دواى آنها
را فضل الهى از غير متروكات پدر آنها كه در دست بزرگان بود از راههاى غيبى مىرسانيد تا بعد از مدتى ،چون اين وضع در
شهر مطرح مجالس شده بود ،متوليان و متصرفين ،انجمن تشكيل دادند و محض حفظ صورت ،مختصر يوميّه مقرر كردند [تا] به
صغار برسانند ،تا بعد از مراجعت از سفر عربستان كه ديگر صغار كبير بودند و قرض زيادى از آن مسافرت حاصل كرده
بودند ،خواستند مستقيما در امور خود دخالت كنند.
پس از آن به مناسبت اينكه خالوهاى او اهل علم بودند و كفيل امور او بودند ،شخص مقدس فاضلى ،آخوند مّل مهدى افشهجانى،
را مراقب تربيت او كردند .اين معلم بعد از مختصر تدريس فارسى او را مشغول كرد به تحصيل نحو و صرف عربى تا آنكه
مغنى و شرح شمسيه را خواند مشغولش ساخت به معالم و قوانين و مختصر رياضى و فقه و غيره .و به سبب آنكه معلم جهت
تحصيل مسافرت به نجف كرد ،مجبور شد كه در خارج منزل تحصيل كند .در مدرسه شاهزادهها حجرهاى گرفت و نزد خالوى
خود فقه خارج و نزد آقا ميرزا مح ّمد باقر ،كتب طب از موجز و شرح نفيسى در شرح اسباب تا قانون شيخ [را] تحصيل مىكرد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص55 :
نظر به اينكه فقه بدون اصول نمىشد ،چندى را مشغول شد نزد آقا ميرزا حسن آقا ميرزا ابراهيم به مباحثه فوائد و اصول خارج،
و نزد جهانگير خان ،عرفان و اسفار و غيره تحصيل كند .در اين احوال كه صداى علوم جديد بلند شده بود .ضمنا نزد آقا ميرزا
شيخ مح ّمد خان دكتر ،تحصيل فيزيك و جغرافى كرد .على خان ناظم العلوم آنوقت در اصفهان بود و جهت بعضى ،ترجمه و
تدريس هيئت جديد مىكرد .قدرى هم به توسط آن ترجمهها و جزوههاى شاگردان على خان مستفيد شد.

 -)**( 6تيار كردن :آماده و مهيا كردن ،حاضر كردن ر .ك لغتنامه دهخدا ج .5

وقتى خود مؤلف تحصيل مىكرد از روى كتابهاى او [مير مح ّمد باقر ،پدر مؤلف] ،اتفاقا چند حاشيه از مير مح ّمد باقر مّلحظه
شد ،از قبيل يادداشت يا توضيح عبارت مشكلى بر كتاب اسفار و شرح لمعه و قوانين و ترسيم يك نيمكرهء فلكى با دواير و چند
ستاره در افق اصفهان .ديگر يك انبار اسباب از او مخلف شده بود كه چون متوليان امور مؤلف كه صغير بود نمىدانستند براى
چيست ،درهم و برهم مانند كثافات منزل مهمل گذارده بودند .تا وقتى مؤلف برحسب اتفاق در آن اطاق تاريك بدهواى كثيف،
چيزى را جستجو مىكرد ،بعد از ديدن اصطّلحات طبيعى و رياضى قديم و جديد و غيره ،يك دستگاه چرخ الماس عالى كه
صنعت اصفهان بود و حاليّه در مدرسه متوسطه است ،دو دستگاه عكاسى كه شايد قبل از اين در اصفهان نياورده بودند و پيه
زيادى با ساير لوازم چراغ الكتريكى و چراغهاى بزرگ و كوچك .تعجب اينجاست كه يك طرف آن انبار ،چند صندوق قنديل
بلور كه با پيه روشن مىكرده است جهت ميهمانى و جشن ،چنانچه معمول آن زمان بوده است و هنوز چراغهاى نفطى و المپ
را نمىشناختهاند ،گذارده بود مجاور اسباب الكتريك و هنوز هم بقيه نمونه آنها هست .و اسطرالب ممتاز كه تماما داللت داشت
[بر اين] كه يك نفر تاجرزاده كه فقط صبح ،وقت ،جهت تحصيل داشته و بعد مشغول كاسبى مىشده ،در مدت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص56 :
كم مىبايست زحمت زيادى كشيده باشد تا با اينگونه علوم و صنايع مربوط و مصطلح شده باشد.
[و اما] شاگردان ناظم العلوم سرمايه علمى زياد چون نداشتند و به خود ناظم العلوم دسترسى نداشتند در بعضى مطالب مشكله يا
عبارات مبهمه ،يك ماه و دو ماه معطل مىشدند تا باالخره به توسط يك نفر از آشنايان حاج ميرزا عبد الغفار نجم الدوله مطلب
خود را جهت نجم الدوله مىنوشت و نجم الدوله يا شخصا جواب را توضيح مىنوشت يا به توسط آقا ميرزا سليمان خان معلم
رياضيات دار الفنون مىنوشت.
در اين اوقات نجم الدوله نسخه قانون ناصرى را با رساله مثلثات كروى كه قدرى از اين رساله به خط خود نجم الدوله و باقى به
خط آقا ميرزا سليمان خان مىباشد جهت مساعدت فرستاد .تحرير اقليدس [و] مقاله دويم زيج الغ بيك را در همين اوقات نزد حاج
مّل هادى سدهاى ساكن مدرسه درب كوشك تحصيل نمود.
با آنكه حاجى ّ
مّل هادى كليتا از تدريس رياضيات و غيره خوددارى مىكرد و ليكن جهت دعاگو [مؤلف] به اينطور كه ابتدا،
مسأله را سؤال كنم ايشان جواب مطالب را بيان مىكردند كه خّلف التزام نشده باشد ،حتى علوم مخفيه مانند رمل و جفر و اعداد
و غيره را بهطور بيان موضوع و فايده و مسايل واضح ساختند كه بطّلن آنها مدلل باشد و نيز جغرافيا و كيفيت سطح دواير
كروى را ايشان بيان نمودند ،ليكن معتقد بودند كه هركس مدعى باشد به وجود امريكا و ينگىدنيا ،كافر است زيرا مدعى شده
است كه از اين طرف زمين به آن طرف مىتوان رفت ،در حالتى كه كوه قاف با آن وصف و عظمت دور اين طرف زمين را
گرفته است و كسى نمىتواند از آن عبور كند.
در سال [ 1309قمرى] به حجاز مشرف شد و [هنگام] مراجعت در نجف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص57 :
چند مسأله از اصول را در محضر آخوند ّ
مّل مح ّمد كاظم [يزدى] ديد و نوشت و هم در نجف نزد حاج سرهنگ -فرزند سپهدار
كه اوايل سلطنت ناصرى در اصفهان حكومت و در بلواى بزرگ طرفيت داشت -تحصيل پارهاى از شعب رياضى را نمود .در
[سالهاى] [ 1314 ،1313 ،1312قمرى] در طهران ،زبان فرانسه و معارف و نقشهكشى و مصاحبت با پارهاى از احزاب و
ملل متنوعه جهت استكشاف امتياز آنها.
[و اما] سبب اينكه مير سيّد على جناب اصفهانى "،سپاهاننامه" [ -االصفهان] را فراهم ساخت:
وقت سحرى در ح ّمام ملكآباد طهران ،جوانى با حالت خراب و لحنى شورانگيز اين شعر را مىخواند:
رسيدم بر لب آب صفاهان

نشستم گريه بسيار كردم

كه هركس مىشنيد منقلب مىگشت ،مخصوصا كسى كه در اصفاهان عّلقه قلبى داشت ،چنانچه افتد و خوانى ،و در تعقيب آن
حالت هميشه مايل بود بهانه بجويد و از اصفهان گفتگويى كند تا پس از چندين سال متذكر شد كه صورت اصفهان را نقل كند
روى يك صفحه و هرجا شود برد و هركس بتواند ديد ،و اقدام نمود به برداشتن نقشه شهر ،ابتدا از گلدسته مسجد جمعه ،گلدسته

مسجد شاه را قراول گرفت و امتداد زاويه آن با امتداد ... 7به گلدسته مسجد بيدآباد معين ساخت .بعد از آن رفت در صحراى
دامنه كوه صفه از باالى برج هزار جريب محلى كه نوك گلدسته مسجد شاه با نوك گلدسته مسجد جمعه در يك خط واقع بود معلوم
كرد و از آنجا روى امتداد خطى كه با خط و اصل دو گلدسته ،زاويه مكمل زاويه اول را احداث كرد[ ،آنگاه] فاصله به فاصله
بيرق گذارد تا رسيد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص58 :
مقابل دروازه شهر نو فرحآباد ،باالى تپهاى كه امتداد بيرقها با خطى كه گلدسته مسجد بيدآباد ديده مىشد زاويهاى مساوى زاويه
اول پيدا كرد و بيرق آخر را نصب نمود ،معلوم است كه امتداد و فاصله بيرق اول تا اين بيرق آخر مساوى و موازى مىشود با
خط واصل ميان گلدسته مسجد جمعه و بيدآباد ،اين خط قريب يكهزار و هشتصد متر است .اين خط را به چهل و پنج سانتىمتر
كوچك كرد و روى صفحه گذارد و يك سر آن مسجد جمعه و سر ديگر مسجد بيدآباد نوشته [شد].
از دو طرف اين خط ،دو زاويه كه بعضى گلدستههاى مسجدها و عمارات مرتفع با اين داشتند معلوم مىكرد و زاويه سيم را هم
محض امتحان از خود آن نقطه را روى صفحه معين كرد .و با اين دقت محيط شهر و نقاط مهمه شهر را روى كاغذ آورد و
شروع كرد به مساحت خيابانها و كوچهها و پيچها .در اين وقت از مّلحظه پارهاى احصائيههاى مهم كه در كنار نقشه شهرها
مثل نقشه... 8
قديم و شهر كهنه طهران ثبت است ،در نظر گرفت كه احصائيه مساجد و مدارس و ح ّمامها و كاروانسراهاى اصفهان را با
مساحت و تاريخ بنا در رساله مختصرى ثبت و ضميمه نقشه سازد و با تأييد و تفضّل الهى مشغول گشت در تاريخ شوال 1342
[قمرى] ،درحالىكه نمىدانست اسم شهر را با سين يا صاد بايد نوشت و هيچگونه اسبابى نداشت غير از اطمينان به اينكه اقدام و
استقامت را خداوند يگانه راه چاره قرار داده است .و اينك مطابق فهرست ،قريب هشتاد هزار كتابت حاضر گشته و هيچيكى از
فقرات آن را نمىتوان تمام داشت ،زيرا چنانچه هركدام در اول امر تصادفا به خاطر مىرسيد و مورد تحقيق مىشد مكمل آنها
هم اتفاقى شده است و شايد بشود».
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص59 :
حاج مح ّمد جعفرآبادهاى 1
نزد آسيّد مح ّمد مجاهد و حاجى كرباسى و سيّد رشتى تحصيل كرده اجازه داشت .مسجد او  2در اصفهان در محلّه نيمآورد
معروف است .جمعيّت نماز با عنوانى داشته بعضى از كتب مختصره را مانند" الفيه" و" قانون چه" و" زبده" شيخ و" مختصر
نافع" و" تهذيب"  3تفتازانى و" تجريد" خواجه و مختصر تلخيص حفظ داشته  .4گويند كه چون تحت الشعاع سيّد رشتى واقع شد
شهرتى نكرد ،در شوخى و حاضرجوابى تالى آقا جمال خوانسارى او را شمردهاند ،و مراتب زهد و وارستگى او بيشتر از
مراتب علميه او جالب توجّه بوده است .با دستگيرى خلق در سال هزار و دويست و هشتاد وفات كرد ،در تخت پوالد در تكيهاى
كه به اسم اوست مدفون شد.
آتش (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" است .از اوست:
در گردن ديگرى ميفكن

دستى كه به خون من خضاب است

ّ
توطن جسته .منصب نايب الصدرى داشته .در مراتب الهى و طب و طبيعى بهره وافى داشته.
اصلش از حلّه ،در فريدن اصفهان
9
متّصف به اخّلق حميده بوده [است] .
آذر بيگدلى (شاعر)
 )*( 7در اصل ناخوانا
 )*( 8در اصل ناخوانا
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 5مدّتى واله و نكهت تخلّص مىكرده بعد آذر را انتخاب نمود .اسمش لطفعلى بيك  6پسر آقا خان .تولّدش در اصفهان در سنه
هزار و صد و سى و چهار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص60 :
هجرى آخرين سال سلطنت صفويه .به سبب انقّلبات خانواده او به قم كوچيدند .در موقع جلوس نادر كه پدر او به حكومت الر و
بنادر فارس معيّن شد به خاك فارس حركت كردند .و پس از دو سال و وفات پدر با ع ّم خود حاج مح ّمد بيك از مرز عراق به
حجاز رفته و مراجعت به عراق نمود و يك سال بعد از آن به مشهد رفته ،مقارن مراجعت نادر از فتح هندوستان و عزيمت او به
تسخير لگزيه آذر [به] همراهى اردوى نادرى از راه مازندران به آذربايجان رفت.
از آنجا مراجعت به عراق و ساكن موطن خود اصفهان گرديد .پس از قتل نادر شاه مدّتى را در خدمت على شاه و ابراهيم شاه و
شاه اسماعيل و شاه سليمان به خدمات ديوانى گذرانيد.
در اثناى تغييرات اين ايّام دچار صدمات طاقتفرسايى گرديده كه در نتيجه آن نه از خدمت ديوانى بلكه از زندگانى دنيايى
صرفنظر نموده در كسوت فقر و درويشى داخل شد .و در اين اثنا مّلقات جماعتى از بزرگان برايش دست داد و داراى طبع
موزونى چون بود ،با مناسبت وضع حال به گفتن شعر مايل گرديد و فنون شعر را از مير سيّد على مشتاق آموخت.
ديوانى داشته مشتمل بر هفت هزار بيت كه در غارت اصفهان به يغما رفته و پس از سوختگى دماغ از اين سبب ،خاطر خود را
به جمع آتشكده پرداخت و در مدّت يك قرن به نام كريم خان وكيل ،كتاب آتشكده را تمام ساخت .وفات او در سنه هزار و صد و
نود و پنج هجرى بوده [است].
در ابتداى مّلحظه كتاب آتشكده و انتخاباتى كه آذر از اشعار شعرا نموده در صورتى كه بهطور كلى اين اشعار ،پايينتر از مقام
صاحبان اوست تو ّهم مىشود كه در اينطور انتخاب تع ّمدى داشته و توهين آنها را مىخواسته ،ليكن پس از ديدن منتخباتى كه از
اشعار خود نموده مخصوصا دو شعر اوليه آنها كه نوشته:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص61 :

خداوندا درى از جود بگشاى

رهى كان بايدم بنمود بنماى

از آن در سوى خود كش محملم را

از آن ره كوى خود كن منزلم را

معلوم مىگردد كه بكلّى از سليقه و طبع شعر عارى بوده و اگر كلمات موزونى اين شخص كه ايليّت بر مزاجش غلبه داشته از او
سر زده در اثر معاشرت با بزرگان سخن بوده .از اوست:
كنون كه لقمه جوين است و خرقه پشمين است

به من از اين چه رسيد و مرا از آن چه گشاد

كه من نبودم و بودند شهدنوش ،آباء

كه من نباشم و باشند حلهپوش ،اوالد

***
مرا كه با سر مخمور شد مقام به قم

مرا كه با لب تشنه رهم به كوفه فتاد

چه سود از اينكه سبيل است باده در شيراز

چه سود از اينكه روان است دجله در بغداد

آزاد حبشى
نامش الماس و مملوك ميرزا سيّد مح ّمد سحاب .چون طبعى موزون داشت و آثار ذوق از وجودش سر زد ،فتحعلى شاه او را
خريده و آزاد نمود و به قدر احتياج برايش مقررى ساخت .10از اوست:
سرود عاشقى مشنو ز مرغى

كه از دامش هواى آشيان است

غم عشقش مباد آن بيدلى را

كه فريادش ز جور دلستان است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص62 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص62
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص62 :
آشفته
مردى است آگاه ،با اصحاب ذوق و عرفان در صحبت و معاشرت همراز و همراه .اغلب موزونانش در مناقب ائمه طاهرين (ع)
و [ى] از معاصرين ناصر الدّين شاه [بوده است] از اوست در مطارحه  7با غزل خواجه گفته است:
از ازل قبله صاحبنظران روى تو بود

عارفان را همه محراب دل ،ابه روى تو بود

دام دلهاى پريشان و بّلى جانها

سنبل پرشكن و نرگس جادوى تو بود

آفرين
اسمش زين العابدين ،اهل اصفهان ،وفات او در سنه هزار و صد و بيست و پنج ،12از اوست:
ز كشتيم خبرى نيست اينقدر دانم

كه تخته پاره چندى به ساحل افتاده است

آقا احمد ( -1224قرن )13
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فرزند آقا مح ّمد على كرمانشاهى فرزند آقا [مح ّمد] باقر اصفهانى بهبهانى.
مؤلّف مرآة االحوال شرحى راجع به خانواده خود مىنويسد خّلصه اينكه:
ّللا قلى
وقتى آقا مح ّمد على فرزند آقا مح ّمد باقر بهبهانى از كرمانشاه مىخواسته است عبور كند اهالى كرمانشاه و مخصوصا ّ
خان زنگنه حكمران كرمانشاه كه سابقه بر مراتب فضل و علم او داشتهاند در مقام خواهش برمىآيند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص63 :
كه او را نگاه دارند و او تحاشى مىكرده است.
باالخره جمعيّت و حكومت ،از آقا باقر درخواست مىكنند كه قدغن كند آقا مح ّمد على در آنجا توقف كند و مىكند و مىشود .آقا
ّللاوردى بيك را در آنجا تزويج مىكند .آقا احمد فرزند آقا مح ّمد على از اين صبيّه به وجود مىآيد.
مح ّمد على صبيّه ّ
ّللا وردى بيك فرزند مهدى قلى بيك بيگدلى است از امراى نادر شاه كه مأمور تعمير صحن و تذهيب قبه نجف شد از طرف نادر
ّ
شاه .اسم او در كتيبه سردرب جلوى صحن نوشته شده است .در" آتشكده" آذر بيگدلى مىنويسد:
مهدى قلى بيك خالوزاده فقير مىباشد و تذهيب و تعمير آنجا و تذهيب گنبد كربّل برحسب امر نادر شاه به اهتمام او مقرر شد .و
او از امراى نادر شاه و مأمور تعمير صحن و قبه نجف اشرف از طرف نادر شاه شده است .و اسم او در كتيبه سردرب طوس
نوشته شده [است] آقا احمد پسر آقا مح ّمد على از اين صبيه است.
آقا تقى (شاعر)
فرزند آقا ملك معروف ،در عهد جهانگير پادشاه به هند رفت در خدمت شاهزاده پرويز بوده است .13مشهور است به مير شاه،
ّللا فوت شده  .8از اوست:
در عهد دولت ابراهيم قطب شاه وكيل الدوله بوده ،بعد از سفر بيت ّ
لطف با غير غايتى دارد

جور با ما نهايتى دارد

گوش بر حرف معى تا چند

هركه بينى حكايتى دارد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص64 :
آقا خان
تولّد آقاى محاسب الدوله آقا خان سنه هزار و دويست و هفتاد و چهار.
فرزند حسين قلى خان فرزند ميرزا مح ّمد خان فرزند بيگلر خان كه تمام در اداره كشيك خانه سلطنتى بودند .ابتدا در مدرسه شيخ
ّ
مطّلى آن و بعد طّلى علمى شير و
عبد الحسين تحصيل نموده بعد وارد مدرسه دار الفنون مىگردند .نشان نقره علمى و بعد
خورشيد و بعد رقم سرهنگى نظامى .پنجاه تومان اضافه مواجب و بعد سرتيپ به مناسبت ترجمه تاريخ مصر؛ و بعد ميرپنج و
محاسب الدوله.
اسّلف او در انقّلب سلطنت دچار زحمات شدند بنابراين ميرزا آقا خان را از طفوليت به تحصيل گذاشتند .تا سن دوازدهسالگى
در مدرسه شيخ عبد الحسين طهران و بعد در مدرسه دار الفنون به تحصيل مشغول بود .پس از فراغت از درسهاى ابتدايى،
رئيس مدرسه از اولياى او سؤال مىكند كه او را وارد كدام شعبه از تحصيل بنمايند .اينطور هم معمول بوده است كه اولياى
صلين انتخاب تحصيّلت بعد از ابتدايى را مىكردهاند و اغلب يا نظام يا طب را داوطلب مىشدهاند و يا زبان فرانسه ،و شعبه
مح ّ
صل داشته و كّلس آنها خلوت بود.
مهندسى و رياضى و انگليسى در آنوقت كمتر مح ّ
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اوليا هم اختيار انتخاب را با مدرسه مىگذارند و مدرسه او را به شعبه مهندس و انگليسى كه خلوت بود وارد مىسازند و برحسب
امتحانات خوبى كه مىداده است در چندين مرتبه داراى نشانهاى متعدد مىشود از قبيل نشان نقره علمى و بعد م ّ
طّلى آن و بعد
شير و خورشيد طّل كه مدرسه جهت تشويق مىداده است.
صلين جهت تشويق مواجب داده مىشده است ،ساليانه هم يكصد و پنجاه تومان
و بهعّلوه سالى دوازده تومان كه به عموم مح ّ
مواجب از مدرسه دارا مىگردد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص65 :
صلين 14كمتر بود
صلين رياضيات عالى مدرسه كه شاگردان مخصوص حاجى نجم الدوله بودند و عدّه آنها نسبت به ساير مح ّ
مح ّ
يكى از آنها همين ميرزا آقا خان بوده است .كّلسهاى پايينتر رياضى را چهار نفر از شاگردان سابق مدرسه تدريس مىكردند
و به سبب آنكه كفايت الحساب نجم الدوله تازه از طبع خارج شده بوده است بعد براى ترويج درس گفتن از روى [آنها] ،آنها را
جزو دستور كّلسهاى رياضى مىخواستند بكنند و اين چهار نفر معلّمين رياضى 15قبول نكرده بودند و استعفا مىدهند و چهار
نفر ديگر به جاى آنها معين مىگردند كه يكى از آنها آقا ميرزا آقا خان است و از اين تاريخ جزو معلّمين مدرسه دار الفنون
مىشود.
در اين اوقات ناصر الدّين شاه به خيال استخراج معادن ايران مىافتد و چند نفر براى انجام اين كار از انگليسىها استخدام مىكند
كه از جمله آنها شيندلر باشد و به تقريبى با ميرزا آقا خان آميزش پيدا مىكند و از وزارت علوم و رئيس مدرسه تقاضا مىنمايد
كه آميرزا آقا خان را به اداره استخراج معادن بسپارد و از اين به بعد داخل اداره استخراج معادن مىگردد و از مدرسه خارج
مىشود .قبل از خارج شدن از مدرسه ،ناصر الدّين شاه كتاب تاريخ مصر را به رئيس مدرسه دار الفنون مىدهد كه ترجمه شود،
محول به آميرزا آقا خان مىسازد كه با داشتن اصطّلحات سياسى و مطالب مشكله
ترجمه اين كتاب را رئيس مدرسه دار الفنون ّ
خوب از عهده ترجمه آن برمىآيد .وقتى ترجمه را به توسط امين السلطان براى شاه مىبرد سالى يكصد تومان مواجب عّلوه بر
حقوق سابقه با منصب سرهنگى به او داده مىشود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص66 :
برحسب اتّفاق موقعى كه در اداره معدن كار مىنمايد تأسيس بانك شاهنشاهى در ايران مىشود كه باز شيندلر معروف  9در آنجا
دخالت داشته.
هنگام تأسيس شعبه بانك شاهنشاهى در اصفهان شيندلر با ميرزا آقا خان متفقا در سال  1306 -7ه .ق به اصفهان آمده تأسيس
بانك را كرده و پس از چند ماه متفقا معاودت به طهران مىكنند .تا اينكه در شعبه بانك اصفهان اتّفاقاتى به روز مىكند و مطالبات
زيادى جهت بانك پيدا مىشود كه وصول آنها مشكل بوده و بانك محتاج مىشود به يك نفر مأمور كه از طرف دولت جهت
وصول اين مطالبات به اصفهان روانه شود و از طرف ديگر اين مأمور دولت مىبايست سابقه به اوضاع بانك كه اداره تجارتى
است داشته باشد و در وصول مطالبات خارج از حدود كسب و تجارت اقدامى نكند كه باعث انزجار گردد با جهات ديگر؛ از
طرف دولت با معرفى بانك ،آقا ميرزا آقا خان به اين سمت ،معين و به اصفهان فرستاده مىشود -حدود سنه  -1313در اين
ضمن كه مشغول جمعآورى مطالبات مىگردد به سبب احتياج بانك به يك نفر نويسنده مطلع كه از عهده وظايف مخصوصه هم
مىتواند برآيد و هم انگليسىدان و امتحان شده و مطمئن باشد آميرزا آقا خان را جهت امورات بانك اصفهان معين مىسازد .در
اوايل توقف اصفهان با مّلحظات چندى به لقب محاسب الدوله و منصب سرتيپى نايل مىگردد.
در ايّام بودن در بانك ،نظامنامهاى جهت اجزاى بانك مقرر مىگردد كه از جمله مواد آن اين بود :هريك از اجزاى بانك مىتواند
صدى پنج از حقوق خود را ماهيانه در بانك بگذارد كه در وقت انفصال از بانك آن مبلغ را با فرع ماهيانه دريافت دارد.
و در سال هزار و سيصد و چهل و يك ،به سبب علّت مزاج و خستگى از كار ،از اشتغال به كارهاى بانك استعفا مىدهد و در
مقابل زحمات و درستى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص67 :
مدّت شغل ،بانك هم يك وجهى به عّلوه ذخيره سابق به او هديه داده خارج مىگردد .زمانى كه در بانك مشغول بوده عهدهدار
بعضى از مشاغل خارجى هم مىشده كه از جمله آنها تأسيس و اداره ساختن دو مدرسه علميّه و ايتام است كه هنوز مشغول و
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برقرار است ،ديگر تأسيس انجمن مركزى است و رياست آن در اوايل مشروطيت كه در اصفهان انجمنهاى متعدّد تأسيس شده
بود و از هر انجمنى دو نفر عضو در اين انجمن ،عضويت داشتند از براى متحد ساختن انجمنها با يكديگر .در خارج از مدرسه
هم گاهگاهى با مساعدت وقت تدريس رياضيات عالى از مثلثات و جبر و مقابله و غيره مىكرد.
در سال 16رياست معارف اصفهان با او شد و همهساله موقع امتحانات از امتحانات ابتدايى تا امتحانات سال ششم متوسطه رئيس
هيئت ممتحنه و ممتحن خصوصى نيز بود.
در سال چون رئيس و امين وظايف اصفهان نتوانسته بود از عهده وصول و ايصال حقوقات برآيد و مبلغ عمده خسارت به ارباب
وظايف و دولت وارد شده بود به تقريبى محاسب الدوله دو سال در اين كار مباشرت نمود.
ديگر موقعى كه مح ّمد على شاه رياست ايل بختيارى را از صمصام السلطنه گردانيد به سردار ظفر ،و سردار ظفر به بختيارى
ورود كرد جهت تقويت خياالت مح ّمد على ميرزا بر ضد مشروطيت و صمصام السلطنه هم با ضرغام السلطنه متحد شد و
خواست تقويت مشروطيت كند بر ضد سردار ظفر و اقبال الدوله حاكم اصفهان و به كلّى از كيفيت اقدام به اين كار بىخبر بود و
محاسب الدوله هم با ضرغام السلطنه در مسلك درويشى و فقر هممسلك بود و هم معروف بود به درستى و ّ
اطّلع بر امور
سياسى ،ناچار حضرات بختيارى در اين خصوص از او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص68 :
كسب تكليف مىكردند و او ايشان را راهنمايى مىكرد ،حتّى بعد از ورود به اصفهان مساعدت مالى هم به آنها كرد و هم
اقدامات بعد آنها ،به مشورت او مىشد.
ّللا نجفى رياست آن را داشت ،بعد
ديگر انجمن واليتى اصفهان كه بعد از آمدن بختيارى به اصفهان تأسيس شد و حاج شيخ نور ّ
از چندى رياست آن انجمن را آميرزا آقا خان عهدهدار گرديد.
ديگر انجمن نظار جهت انتخابات وكّلى دارالشورى به رياست او بوده.
ديگر رياست انجمن معارف كه براى رسيدگى عايدات ملى و مخارج معارفى منعقد شده بود با او بود .ديگر رياست بلديه در
هزار و سيصد و چهل و پنج و بعد رياست كمسيون بلديه با او شد.
آقا مجتهد
ذيل خانواده نجفىها
آقا مح ّمد شيخ زين الدّين
فرزند شيخ زين الدّين است ،كه طايفه بزرگى حاليّه از اوالد او در اصفهان به شيخ زين الدّينى معروف هستند .آقا مح ّمد شيخ زين
الدّين از بزرگان فقها ( )1190 -1160بودهاند و وقتى هم به سبب سستى كار خاتونآبادىها[ ،سمت] امام جمعه [گى] را به
موجب نوشته تذكره ،اوالد مجلسى دارا شدند .حاج مح ّمد حسين ،حسين على شاه ،نواده شيخ زين الدّين ،تحصيل فقه نزد خالوى
خود ،آقا مح ّمد نمود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص69 :
آقا مح ّمد صادق
سيّدى پاكاعتقاد .نزد ّ
مّل مح ّمد صادق اردستانى كه فيلسوف زمان و سليمان اوان بوده ،تحصيل حكمت و تربيت اخّلق كرده.
زمان نادر شاه ،رضا قلى ميرزا او را شكنجه زيادى نموده پس از شفا يافتن به ارض اقدس رفته در مراجعت در طهران وفات
نموده .گاهى شعر هم مىگفته ،از اوست:
به غير قاصد آن يار بىوفا كه نيامد
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دگر ز دورى او بر سرم چهها كه نيامد

***
ما غافل و عمر گذرانى است كه رفت

دزدان به كمين كاروانى است كه رفت

دردا كه اجل رسيد اينك كه رسيد

افسوس كه عمر رفت ،اين است كه رفت

و نيز:
راه مسافران خودى عين منزل است

دريا براى قافله موج ،ساحل است

آقا نجاتعلى
نصرآبادى جرقويه اصفهانى ،از مريدان صابر على .به سبب رياضاتش معروف بوده و در سنه هزار و دويست و هشتاد و شش
وفات يافت.
آمنه
مّل مح ّمد تقى مجلسى و زوجه ّ
دختر ّ
مّل مح ّمد صالح مازندرانى است.
در كتب رجال او را اهل علم و فضل شمردهاند .حواشى بر شرح لمعه نوشته است كه بعضى امضا آمنه را مساهله و غفلت
كرده" منه" خواندهاند .در صورتى كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص70 :
شرح لمعه حاشيه منه (از شهيد) ندارد.
آميرزا حسن آميرزا ابراهيم
ّللا رشتى و ديگر علماى نجف تحصيل
پدر او به محررى در مسجد نو بازار اشتغال داشت .آميرزا حسن نزد حاجى ميرزا حبيب ّ
كرده بود .در اصفهان تدريس اصول و فقه خارج مىكرد ،در نهى از منكر بىاختيار بود و شببيدارى را مواظبت داشت ،در
محله در دشت ،نزديك مسجد جمعه منزل داشت و امامت مىكرد.
غالبا به سبب نهى از منكراتى كه از بستگان حاجى ميرزا هاشم امامجمعه صادر مىشد باعث تغيّر امامجمعه بود ،مخصوصا در
موضوع چند مسجد كه يهودىها و غيره بهعنوان خريد از امامجمعه تصرف كرده و از صورت مسجديّت انداخته بودند ،آميرزا
حسن كوشش نمود و آنها را مسترد داشت .از آن جمله مسجدى بود كه كهنهچينها تصرف داشتند ،و آميرزا حسن در مذاكره با
امامجمعه و مقام استرداد آنها مشغول بود كه شايد بتواند امامجمعه را راضى كند و مسجد را برگرداند ،كه ناگهان حاجى ميرزا
هاشم امامجمعه ،شب ششم ماه رمضان بهطور فجأة وفات كرد .همان روز برحسب حكم آميرزا حسن جمعيّت زيادى از مردم به
آنجا رفتند و مسجد را از دست كهنهچينها گرفتند .در اثر اظهار ارادت متمولين از تجّار و ساير طبقات در آنروز در خراب
كردن آثار موجوده و بناى مسجد ،كوششى به عمل آمد كه ليالى احياء همان ماه رمضان در شبستان آن ،مسجد جديد البناء با آجر
و گچ به پا داشته شد .و نام آن را مسجد سّلم گذاردند.
و چندين مدرسه را هم او در زمان حيات از تصرف امامجمعه خارج ساخت ،و چندين شرابخانه را مانند جوى آب روان ساخت.
وفات او در سال هزار و سيصد و بيست و چهار واقع شد.

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص71 :
آيتى (شاعر)
گويند اوقات خود را به مكتبدارى مىگذرانيد چنانچه [صاحب] آتشكده [گويد] خط نستعليق را هم خوب مىنوشته .اواخر صفويه
و اوايل [دوران] نادر [شاه مىزيسته است].
همين شعر از او ديده شده:
ميان ما و سگ يار فرق بسيار است

چرا كه ما سگ اوييم و او سگ يار است
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ابدال (شاعر)
ّاول حال در اصفهان ّ
عطارى مىكرده .آخر االمر گرفتار فقر و مرض عشق مىشود تا در تبريز هم مدّتى سر و پابرهنه
18
مىگشته .باالخره از معاصى تائب مىشود.
همين يك شعر از او ديده شده:
گبران همه گرد من چو خويشان

من گبر توام ميان ايشان

ابراهيم بن عيسى
اصفهانى ،از تربيتيافتگان معروف كرخى است .وفات او دويست و چهل و هفت.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص72 :
ابو القاسم اسماعيل بن على بن الحسين
اصّل اهل نيشابور و در اصفهان سكونت داشته ،از ارباب اسناد حديث است .وفات او در سنه پانصد و پنجاه و يك و متجاوز از
يكصد سال عمر داشته [است].
اسعد ابو الفتوح عجلى
فقيه شافعى و واعظ معروف اصفهان ،در مرتبه علم و زهد و ترك دنيا شهرتى داشت و گذران خود را به كسب صحافى مىنمود.
ّللا جوزدانيه 19سماع حديث نمود ،و هم نزد جماعت ديگرى
در شهر اصفهان كه وطن او بود .و نزد ا ّم ابراهيم فاطمه دختر عبد ّ
از علماى مثل حافظ ابو القاسم اسماعيل و غانم جلودى و احمد و غيره .در سنه پانصد و پنجاه و هفت به بغداد رفته ،نزد علماى
آنجا مخصوصا ابو الفتح معروف به ابن بسطى سماع حديث نمود ،و باز مراجعت به اصفهان كرده متبحّر در علوم و شهرت
يافت .تصنيفات زيادى كرد كه از آن جمله است :شرح مشكّلت و جيز و وسيط غزالى و غيره.
در زمان خود اعتماد اهل اصفهان در فتوى به او بوده ،در سنه ششصد وفات كرده و چون از بزرگان مشايخ صوفيه بوده است،
مقبره او شهرتى داشته ،تا زمان صاحب روضات الجنات كه چنين نوشته [ 10است].
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ابو ايّوب سليمان بن داود
اسم او سليمان بن داود سنقرى از اهل اصفهان بوده ،از معاريف رجال حديث است .از او روايت مىنمايند قاسم كاسوال و حسن
سماغه .بعضى از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص73 :
ارباب حديث او را ثقه نوشتهاند.
ابو بكر مح ّمد بن داود ظاهرى
پس از فوت ابو سليمان داود ،فرزند او به جاى او نشست .و در فنون ادبيّه و علم ،محسود اقران بود .از معاريف آن زمان،
مناظره با او را افتخار خود مىدانستند و شهرت علمى در زمان خود پيدا كرده بود ،تأليفاتى در ادبيات و غيره داشته .وفات او
دويست و نود و هفت ،بعد از چهل و دو سال عمر بوده [است].
ابو بكر اصفهانى
از سلسله مشايخ بزرگ طيفوريه است ،قريب دويست سال بعد از ابو يزيد بسطامى.
ابو على حسين بن سينا
اهل بخارا بوده و در بّلد و شهرهاى مختلف جهت تحصيل علم و شغل سكونت نمود .نوشتهاند كه به سبب خدمتى كه به امير
نوح سامانى كرده بود اجازه يافت كه در كتابخانه او آزادانه رفت و آمد كند .اين كتابخانه داراى كتابهاى بسيار بىمثل و مانند
بوده ،ابو على اغلب آن كتابها را استنساخ كرده اتّفاقا پس از مدّتى آن كتابخانه به سبب مجهولى آتش گرفت و همه كتابها
سوخت .چون بو على سينا پس از اين ،تأليفات زيادى را منتشر ساخت متهم شد به اينكه كتابخانه را او آتش زده تا مطالب
ديگران را به اسم خود منتشر سازد.
در ضمن گردش بّلد در اصفهان به خدمت ابو جعفر عّلء الدوله كاكويه رسيد ،و حكمت عّليى را به اسم او تأليف نمود .11
ابن اثير مىنويسد در ضمن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص74 :
وقايع چهارصد و بيست و هشت كه در اين سال ابن سينا در اصفهان وفات نمود .و باز مىنويسد چون ابو جعفر فاسد العقيدة بود،
ابو على سينا در شهر اصفهان كه متعلق به ابو جعفر بود كتب فلسفه خود را تأليف نمود  ،12زيرا كتب او مشتمل است بر
الحادنويسى بر ضد شرايع اسّلم كه در غير سايه عّل الدوله براى او ممكن نبود نوشتن آنها13 .
اگرچه ابن اثير بهطور توهين اين جمله را نوشته ،ليكن حقيقتا از مفاخر اصفهان مىتوان شمرد كه تأليفات ابن سينا در آنجا نوشته
شده باشد .از ابن سينا دو قصيده معروف است يكى در نفس و ديگرى در ذكر تجربيات خود او ،كه هر دو جالب تو ّجه ارباب
دانش مىباشد ،و مطلع اول اين است:
هبطت اليك من المح ّل االرفع

ورقاء ذات ّ
تعزز و تمنّع

و مطلع ديگرى:
ّللا فى نظم حسن
بدأت بسم ّ

جربت فى طول الزمن
اذكر ما ّ

و پنجاه و هشت سال مدّت زندگانى او بوده است .و بسيارى از عمر خود را در آوارگى و فّلكت گذرانده[ ،است].
ابو على در ديباچهى دانشنامه نوشته كه مشتمل بر منطق و طبيعى و هندسه و غيره است ":اما بعد فرمان بزرگ خداوند ما ملك
عدل مؤيد منصور عضد الدّين عّلء الدوله كاكويه فخر الملك و تاج االئمه ابو جعفر مح ّمد بن وشمنير (وشمنير) وشمنير از مولى
امير المؤمنين زندگانيش در ازدياد و بخت پيروز دبادهيش بر افزون آمد به من بنده و خادم درگاه وى كه يافتهام اندر خدمت وى
همه گامهاى خويش از ايمنى و بزرگى و شكوه و كفايت او پرداختن به علم .......
از اوست:
دل گرچه در اين باديه بسيار شتافت

يك موى ندانست ولى موى شكافت

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص75 :

اندر دل من هزار خورشيد بتافت

ذرهاى راه نيافت
آخر به كمال ّ

ابى بكر بن فورك
مح ّمد بن فورك از متكلمين اصولى و اديب نحوى است و واعظ معروفى است و از علماى معروف اصفهان است ،مدّتى را در
عراق اقامت و تدريس داشت پس از آن متوجّه رى گرديد .اهل نيشابور آمدن او را به رى شنيدند به التماس او را جلب به
نيشابور كردند و در آنجا خانه و مدرسه براى او ساختند .و زمانى را در آنجا نشر علوم داد ،جماعتى از فقها به بركت او
مستفيض شدند ،تأليفات او در اصول دين و فقه و معانى قرآن قريب به صد مصنّف رسيد.
وقتى او را به غزنه دعوت كردند و در آنجا مناظراتى نموده ،با كراميّه  14ضدّيتها داشته .هنگام مراجعت به نيشابور مسموم
شد [و] وفات نمود ،در سنه چهارصد و شش.
ابو على ابن مسكويه
ابو على احمد بن مح ّمد بن يعقوب ابن مسكويه ،اصّل اهل رى بوده و در اصفهان سكونت و وفات نموده .صاحب معجم االدباء
نوشته است كه مسكويه مجوسى بوده است و اسّلم اختيار نموده ،و علوم اوايل را نيكو مىدانسته و كتاب" تجارب االمم" را با
ساير كتب ديگر تأليف كرده ،و نيز نوشته است كه مخزن كتب ابن عميد سپرده به او بوده كه او را خازن گفتهاند.
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از معاريف حكما بلكه مىتوان گفت در مرتبه جامعيّت اخّلق و حكمت شخص اول بوده است در اين دور؛ روزگار خود را در
مصاحبت وزراى بزرگ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص76 :
مانند مهلبى وزير معز الدوله و ابن عميد وزير ركن الدوله و فرزند او ابو الفتح خان ،و سّلطينى نامور كه مشيّد مذهب شيعه
بوده چون عضد الدوله و صمصام الدوله بسر برد .تأليفات او در حكمت و معارف و سياسات و فنون مختلفه با آنكه بسيار بوده
است مختصرى از آنها امروز ديده مىشود ،چون:
علو مقام او از آنها ظاهر مىگردد .15
" طهارت العروق" و" تجارب االمم" و" فوز سعادت" ،كه باز مراتب دانش و ّ
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تفوق اخّلقى و استادى ابن
براى مقايسه مراتب اين ابو على فيلسوف با ابو على ابن سينا فيلسوف ،حكايتى معروف است كه ّ
مسكويه بر ابن سينا ظاهر مىگردد :در كتب تواريخ مىنويسند كه ابن سينا وقتى به مجلس درس ابن مسكويه حاضر شد و بهطور
امتحان جوزى مقابل ابن مسكويه انداخت و از مساحت او پرسيد ،در جواب او ،ابن مسكويه چند ورق كه مشتمل بر كيفيت تهذيب
و اخّلق بود جلو او گذارد و گفت با اينها اخّلق خود را از رذايل پاك ساز تا بعد جواب تو را بگويم .اين حركت كودكانه ابن
سينا نزد آن مرد كامل كهنسال كاشف است از اينكه در مرتبه شاگردى ابن مسكويه بوده است.21.
سال وفات او پس از آنكه مورخين اختّلف زيادى در او نوشتهاند ،نزديكتر به حقيقت را سنه چهارصد و بيست دانستهاند .و
مسلما از معمرين بوده است ،مقبره او را تا نزديك به اين تاريخ هزار و سيصد و چهل و سه كه عبارت باشد از زمان صاحب
روضات الجنات كه تقريبا شصت سال قبل باشد نوشتهاند در محله خواجو موجود است و معروف ،لكن امروزه اثرى از او باقى
نيست.
از ميرداماد حكايت شده كه ابن مسكويه شيعه اهل بيت بوده و استدالل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص77 :
ّللا عليه را كه صادر
كرده به عبارت او در بحث شجاعت از كتاب طهارت العروق ،از اينكه گفته گوش دار كّلم امام اجل سّلم ّ
شده است از حقيقت شجاعت جهت اصحابش:
«انكم ان لم تقتلوا تموتوا و الذى نفس ابن ابى طالب بيده اللف ضربه بالسيف على الراس اهون من ميتته على الفراش».
ابن منده 22االديب مح ّمد و خانواده او
ّللا مح ّمد بن يحيى بن منده حافظ مشهور صاحب كتاب «تاريخ اصفهان» يكى از حفاظ ثقه ،خانواده او بزرگ و جماعتى
ابو عبد ّ
از علماى از اين خانواده بيرون آمدند .حافظ منده در سنه سيصد و يك وفات نمود.
يحيى ابن منده
مبرزين اصحاب حديث است .نسب او را
ابو زكريّا يحيى بن عبد الوهاب از اوالد منده از حافظين حديث مشهور است و يكى از ّ
ّللا مح ّمد بن ابى مح ّمد اسحاق بن ابى
اينطور به ابن منده رسانيدهاند :ابو زكريّا يحيى بن ابى عمر و عبد الوهاب بن ابى عبد ّ
يعقوب مح ّمد بن يحيى ابن منده.
مورخين اين نسب را محض جّللت قدر به اينطور تعبير كردهاند كه ابو زكريا محدّث بن محدّث بن محدّث بن مح ّدث بن محدّث
بن محدّث كه اول آنها همين يحيى و آخر آنها يحيى ابن منده است ،كه هر شش نفر اهل علم و حديث بودهاند .امتيازاتى از انواع
فضائل علم و ادب جهت خود و جماعتى از شيوخ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص78 :
اصفهانيين ابتكار و برقرار كرده بود .خانواده ابن منذه كه سالهاى 23دراز داراى بزرگان فقه و حديث بودهاند به اين يحيى خاتمه
يافت ،و ديگر اهل علمى مانند آن در اين خانواده نيست.
وفات او در سنه پانصد و دوازده در اصفهان كه نيز مولد او بوده در چهارصد و سى و چهار .بّلد بسيارى را جهت اخذ حديث
از مشايخ آنجاها گردش نموده و تاريخى جهت اصفهان تصنيف نموده عّلوه بر كتب ديگر ،و نزد  16پدر خود ابا عمر و
عموهاى خود ابو الحسن و ابو القاسم استماع حديث نموده ،ابتداى اين خانواده از يحيى ابن منده ج ّد ششم اين يحيى شروع شد و
خاتمه آنها به اين يحيى اتّفاق افتاده كه مشهور آفاق بوده ،و ابو عمر و عبد الوهاب حافظ و فاضل معروفى است .وفات او را ابن
اثير در حوادث چهارصد و هفتاد و پنج نوشته [است].
عبد الرحمن ابن منده حافظ
يكى ديگر از خانواده ابن منده مىباشد ،از اين قرار :عبد الرحمن بن مح ّمد بن اسحاق بن مح ّمد بن يحيى بن منده اصفهانى.
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 )*( 22به فتح ميم و سكون نون.
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اين ابو القاسم عبد الرحمن فرزند ابى عبد هللا از حافظين مشهور و بزرگان علماى معروف بوده ،تصانيف بسيارى داشته است كه
از آن جمله «تاريخ اصفهان» است.
الرحمانيه .در
طايفهاى داشته از اهل اصفهان كه در اعتقادات ،خود را منصوب به او مىكرده بودند و معروف بودهاند به عبد ّ
سنه چهارصد و هفتاد وفات نمود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص79 :
ابو الشرف
از علماى زمان مجلسى است كه مجلسى از او روايت مىكند.
ابو العباس
احمد بن مح ّمد بن على اصفهانى ،راوى از نجم الدّين رازى ،كه او از نجم الدّين كبرى روايت مىكند و هم از خود نجم الدّين
كبرى روايت كرده [است].
عبد الواحد ابو الغريب
ّللا خفيف دوستى داشتى .وقتى در
اصفهانى ،منصوب به مذهب حلوليّه ،وفاتش در سنه سيصد و بيست و دو .با شيخ ابو عبد ّ
شيراز او را عارضه پيدا شد وصيّت كرد مرا در گورستان گبران دفن كنيد ،پرسيدند چرا؟ جواب گفت :كه از خدا خواسته بودم
كه اگر مرا نزد تو قدرى هست مرا در طرسوس مرگ رسان ،و حال مىفهمم كه چون اينجا بميرم مرا نزد خدا قدرى نيست.
اتّفاقا پس از چندى صحّت يافت و به طرسوس شتافت ،و در آنجا ديدندش كه هر دو ران وى آماس كرده بود و مىشكافت و چرك
و خون از وى بسيار مىرفت .حالتش پرسيدند جواب داد كه حالتم را مىبينيد ليكن هيچ نگفتهام كه مسنّى الضّر -ظاهرا تعريض
به حضرت ايوب مىنمايد -كه صبر خود را پيش از او مىداند.
ابو الفرج (صاحب اغانى)
ّللا بن مح ّمد بن مروان بن حكم اموى كاتب
على بن الحسين بن مح ّمد بن احمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد ّ
اصفهانى.
صاحب" مجالس المؤمنين" از بسيارى از مورخين مانند يافعى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص80 :
ابن خلّكان و ابن كثير شامى و ديگران ذكر مىكند كه آنها به سبب اشعار نيك و آثار بزرگى ابو الفرج ،در ذكر او احترام و
تعظيم و در آخر مبالغه از مدح و اظهار حسرت و تأسف كردهاند بر اينكه شيعه بوده است.
از نسل بنى اميّه ،شيعه و دوستدار آل ابى طالب پيدا شدن مسأله شگفتى است 24.معروف است كه صاحب بن عباد ،حمل بسى بار
كتاب در سفر مىكرد ،چون كتاب «اغانى» را ديد ديگر چيزى غير از او برنداشت.
تولّدش در سنه دويست و هشتاد و چهار هجرى ،و وفاتش در سال سيصد و پنجاه و شش هجرى است.
اهل رجال كه آن را از علماى شيعه شمردهاند نيز تعجب مىكنند كه از نسل مروان اموى آخر ملوك بنى اميّه ،شيعه باشد.
معروفيت او به سبب كتاب اغانى شده است ،كه در فن خود و جامعيت فنون نظير ندارد ،هرچند در علوم متفرقه كتب بسيار
تأليف كرده است .نسخه اغانى را جهت سيف الدوله حمدان فرستاد ،هزار دينار به او جايزه فرستاد و عذرخواهى مىكرد .به
وزير مهلبى  17هم كه حقيقتا مربى اهل علم بوده مّلزمت داشته .سبب عمده موافقت ابو الفرج با مهلبى ظاهرا همان رسم مهلبى
26
بوده است بر معاشرت فضّل و باطنا اينكه هر دو نفر -ابو الفرج و مهلبى -در تشيع و ترويج آن مذهب هممسلك و  25...بودهاند.

مروجين و حامىهاى شيعه و تشيع بوده ،جاى
 )*( 24با مّلحظه آنكه مخدوم او مهلبى و مخدوم مخدوم او معز الدوله فرزند ركن الدوله از ّ
تعجب نيست (.مؤلف)
 -)**( 25نتوانستم بخوانم

ابو الفرج درك صحبت بسيارى از دانشمندان را كرد تا در علم تاريخ و نسب و كتابت و شعر و اغانى و سير و احاديث مسنده،
در زمان خود بىنظير
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص81 :
گرديد.
پسر ناصر الدوله ابو تغلب كتاب اغانى را مشترى شد ،از براى او به ده هزار درهم خريدارى كردند ،وقتى كتاب را ديد اظهار
نمود به فروشنده كتاب ظلم شده است چه حق او ده هزار دينار بوده [است].
ابو الفرج غالبا چركين بوده ،لباسهاى او شسته نمىشد تا از شدّت چرك مندرس و تباه مىگرديد .وضع كثافت غالبا اسباب نفرت
اشخاص بوده كه با او معاشرت مىكردند ،بعضى مانند وزير مهلبى كه در امر ظرافت افراط مىنموده ،چنانچه گويند بر سر
سفره در طرف راستش غّلمى مىايستاده با سى قاشق از بلور و غّلم ديگر در طرف چپ ،هروقت وزير مهلبى با قاشق بلورين
غذايى تناول مىكرده قاشق را به غّلم دست چپ مىداد و قاشق جديدى جهت تناول لقمه ديگر مىگرفته و پس از تناول لقمه باز
به غّلم مىداده كه مبادا قاشقى را كه در دهان كرده در ظرف خوراك فروبرد يا دومرتبه در دهن كند .با اين وضع مواظبت به
نظافت و پاكيزگى ،با ابو الفرج كه نهايت كثافت داشته و مراقبتى از خود نمىكرده ،چنانچه از دهن او لقمه نيمجويده در ظرف
خوراك مىافتاد و اعتنايى نمىكرد ،فقط وزير مهلبى در چنين حالتى ظرف او را امر مىكرد از سر سفره بردارند و ظرف
ديگرى از همان خوراك جلو او گذارند ،محض مراتب دانش ابو الفرج ،وزير تحمل كثافت او را مىنمود و چون نظير اينگونه
مكرر در سر سفره مهلبى واقع شد ،مقرر كرد دو سفره جهت او بگسترانند يكى عمومى و ديگر مخصوص .بااينحال احترام كه
مهلبى از ابو الفرج داشت باز ابو الفرج عادت خود را كه بدگويى بود در حق مهلبى مرعى مىداشت و مهلبى را هجو كرده
است.
اين ابو الفرج اصفهانى غير از ابو الفرج كاتب رازى است كه انشاى ديوان عضد الدوله ديلمى به عهده او بود ،و در اسم و كنيه
و نسب و شأن و مسلك و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص82 :
مقام با يكديگر كمال مشاركت را دارند.
از صابى روايت كردهاند كه وقتى با ابو على انبارى و ديگرى جهت مّلقات و تحقيق حال ابو الفرج به منزل او رفتيم نزديك
درب منزل او غّلمى روانه كرديم كه اجازه ورود تحصيل كند ،وقتى غّلم در را كوبيد و مىبايست برحسب رسم ،گربه ابو
الفرج كه اسم او" يقق" بود عقب در فرياد كند و بعد از او خود ابو الفرج يا غّلمش براى گشودن در بيايند .هيچكدام صدايى
نكردند تا اينكه كوبيدن در مكرر شد و از داخل خانه صدايى كردند تأمل كنيد ،و پس از آن شخص ابو الفرج در را گشود و دست
تصور نموديم مشغول خوراك بوده است .ابو الفرج سبب دير آمدن خود را و آلودگى دست را اينطور اظهار
او آلودگى داشت كه
ّ
كرد كه يقق را حالت قولنجى عارض شده بود و مشغول حقنه او بودم .ما از شنيدن اين كيفيت و ديدن اين حالت با خود گفتيم كه
ديگر بيش از اين تحقيق الزم نيست.
از غرايب حاالت او باز" معجم االدباء" ياقوت حموى از تنوخى روايت مىكند كه چون ابو الفرج عادت به پرخورى داشت،
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هروقت سنگينى در شكم خود احساس مىنمود پنج درم فلفل خريده مىساييد و كفلمه مىكرد.
و باز حكايت از صحبتهاى ابو الفرج ،مهلبى در حالت مستى ذكر كرده كه معلوم مىشود كه يكى از مزاحهاى بزرگان آن
عصر ردوبدل كردن فحش بوده ،مانند پارهاى از ظرفاى امروزه!.
ابو الفرج حكايت كرده كه در مدّت پنجاه سال كتاب اغانى را نوشتم ،و اولين نسخه كه استنساخ شد براى سيف الدوله فرستادم.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص83 :
ابو دلف 28قاسم بن عيسى بن معقل عجلى

 )***( 26ر .ك :مجالس المؤمنين ،ج  ،1ص 560
 )*( 27ر .ك :معجم االدباء ،ج  ،2ص .754
 )*( 28به ضم دال و فتح الم.

پس از فوت پدر ،شهر كرج را كه از بناهاى عيسى بوده به اتمام رسانيد .18
از جمله سرداران امين عباسى بود ،پس از شكست امين در كرج گوشهنشين شد ،سرداران مأمون او را دعوت به بيعت مأمون
كردند نپذيرفت و گفت بيعت امين را بىدليل نمىشكنم ،تا وقتى كه مأمون او را خواست و كمال وحشت را حاصل نمود،
خويشانش به او گفتند در منزل خود تو آرام باش ،ماها در حفظ تو جان خود را نثار خواهيم كرد .ابو دلف راضى به زحمت
كسان خود نشده جان خود را به خطر انداخته نزد مأمون رفت ،اتفاقا مأمون او را عفو كرد .مدتى مّلزم معتصم و الواثق بود.
فرزند او ،دلف وقتى در مجلسى اظهار عداوت على عليه السّلم را نمود و گفت حديثى كه از پيغمبر روايت شده كه دشمن على
(ع) اوالد زنا يا حيض مىباشد ،من مسلّم ندارم چه پدرم در حفظ حرم خود نهايت كوشش مىكند و با اين وصف من كه طينتى
پاك دارم دشمن على (ع) هستم ،ابو دلف كه اين صحبتها را در خارج شنيد وارد گشته تصديق حديث را نمود و حكايتى گفت،
كه با مادر دلف در وقتى كه خريده بودم و هنوز استبراء نشده نزديك شدم.
ابن خلكان نوشته كه يكى از سرداران مأمون بوده است و پس از مأمون نزد معتصم بوده [است].
عكوك 29شاعر معروف ،ابو دلف را در اشعار خود بسيار مدح نمود تا باالخره هم مأمون عباسى به سبب اين دو بيت كه در مدح
ابو دلف گفته حسادت برده حكم نمود كه او را بگيرند ،بيچاره به هرجايى مىگريخت مأمورين از دنبال
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص84 :
او بودند تا در شام دستگيرش ساختند ،وقتى كه نزد مأمون رسيد به او پرخاش كرد كه آيا در اين شعر كه گفته:
كل من فى االرض من عرب

بين باديه الى حضره

مستعير منه مكرمه

يكتسيها يوم مفتخره

آيا من هم از او كسب افتخار مىكنم؟
عكوك عذرخواهى نمود كه مقام خّلفت باالتر از امثال و اقران ابو دلف است ،و عذرخواهى زيادى نمود كه خداوند شماها را به
خود اختصاص داده از ميانه بندگان و قرآن در خانواده شما نازل شده.
مأمون گفت تو احدى را استثنا نكرده ليكن به اين شعر خون تو را نمىريزم ،بلكه به شعر ديگر تو در مدح ابو دلف كفر تو ثابت
مىگردد و خون تو هدر مىشود كه مىگويى:
انت الذى تنزل االيّام منزلها

و تنقل الدهر من حال الى حال

و ما مددت مدى طرف الى احد

اال قضيت بارزاق و آجال

و اين خداست و بس.
حكم داد كه زبان او را از قفايش درآوردند ،در سال دويست و سيزده.
و در ترجمه ابو مسلم نوشته شده كه از تربيتيافتگان ج ّد ابو دلف بوده و مباشرت امّلك آنها را در سمت فريدن داشته ،و
باالخره هم به سبب ارتباط با اين خانواده كه بر ضد آل اميّه تبليغات داشتند درك ابراهيم امام را نمود و رسيد به آنجا كه رسيد.
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(**) به فتح عين و كاف و تشديد واو (.مؤلف)

اوالد ابو دلف سالها در اصفهان سلطنت داشتند مانند :عبد العزيز ،عمر عبد العزيز ،احمد عبد العزيز و غيره كه در حوادث
ّللا ماكوال صاحب كتاب" اكمال" در تتّبع اسماى
مه ّمه اصفهان حاالت آنها ذكر شده [است] .و نيز مانند ابو نصر على بن هبة ّ
اعّلم مشتبه كه در فضل مشهور بودهاند از اوالد او هستند ،چنانچه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص85 :
مراتب علميّه خود ابو دلف مشهور و معروف است كه در فنون مختلفه تأليفات داشته ،مانند :كتاب" سياست الملوك" "،كتاب
سّلح" "،كتاب صيد" و غير ذلك .و ادبا و فضّل از او استفاده مىكردند ،و در مرتبه سخاوت مشهور بوده و شعرا مانند ابى تمام
طايى و [ابو] بكر بن نطاح بسيار قصايد در مدح او گفتهاند.
چنانچه آخرى گفته:
يا طالبا للكيميا و علمه

مدح ابن عيسى الكيمياء االعظم

خود ابو دلف اشعار را يقه داشته است.
و شجاعت ابو دلف نيز متضمن حكاياتى است ،ابن خلّكان مىنويسد كه چون ابو دلف در مرض موتش بسترى شده بود و كسى را
اجازه ورود بر او نمىدادند ،روزى برحسب اتّفاق از دربان خود سؤال نمود از اشخاصى كه درب خانه او مىباشند ،دربان
جواب داد كه جماعتى از اشراف هاشميين خراسان چندين روز است كه درب خانه منتظر اجازه هستند ،ابو دلف نشست و
اشراف را طلبيد و از آنها سؤال نمود سبب آمدن آنها را ،در جواب اظهار داشتند كه چون روزگار بر ما سخت شده بود و
سخاوت تو را شنيديم به اينجا آمديم.
ابو دلف خزانهدار خود را امر داد تا صندوقى حاضر ساخت و بيست كيسه كه هريك داراى هزار دينار بود بيرون آورده به آنها
تسليم كرد ،كه هريك داراى دو كيسه شدند ،بعد از آن مخارج سفر آنها را هم تا خراسان بالتّمام پرداخت و سفارش نمود تا ورود
منزل خودتان اين كيسهها را باز نسازيد تا در آنجا به مصرف احتياجات شما برسد ،و در مقابل از هريك شما خواهش مىكنم به
ّللا (ص) ،و
خط خودتان بنويسيد كه فّلن بن فّلن  ...تا منتهى كنيد به على بن ابى طالب (ع) با ذكر جده خود فاطمه بنت رسول ّ
ّللا ما را سختى روزگار و تنگى معاش از وطن مألوف بسوى ابو دلف عجلى كشانيد و او هريك
پس از آن بنويسيد كه يا رسول ّ
از ما را دو هزار دينار بخشش نمود محض احترام تو و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص86 :
تحصيل رضايتت و اميد به شفاعتت.
مكتوبات را چون هريك نوشته و تسليم او نمودند به متولى امير كفن و دفن خود سفارش داد تا اوراق را در كفن او گذارند.
غلو نداشته باشد ولدزنا خواهد بود .مأمون عباسى ابو دلف را وقتى به شام تبعيد نموده
ابو دلف گفته است كه اگر كسى در تشيّع ّ
است ،چنانچه مافروخى اشعار ابو دلف را در آنوقت كه اظهار اشتياق به وطن خود اصفهان داشته است درج كرده [است].
ابو دلف عجلى از طائفه بنى تيم بوده است ،جماعتى از طايفه بنى تيم به اصفهان آمده در تيران مجاور شهر منزل داشتند كه بناى
اصلى مسجد جمعه از آنهاست .قسمت ديگرى كه عجلىها بودند كرج را ساختند و در آنجا سكونت كردند كه خانواده ابو دلف
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باشند .و دستهاى از بنى تيم در بغداد بودهاند.
ابو دلف بناى شهر كرج را تمام ساخت كه پدر او تأسيس نموده بود و محل سكونت خود قرار داد .كرج از مضافات اصفهان بوده
31
است ،چنانچه بندار اديب را تصريح نمودهاند كه توطن در كرج اصفهان داشته [است].

 ")*( 30وفيات االعيان" ،حاالت ابو مسلم ،ص .144
 )**( 31حسين بن احمد بن آواى :ترجمه محاسن اصفهان ،ص .44 -5

ابو دلف ابتداى امر از سردارهاى امين بود ،پس از شكست امين ،مأمون او را خوصات و نزد او رفت ،وقتى هم او را به همين
جرم تبعيد به شام كرد.
ابو دلف عّلوه بر زمان خّلفت امين و مأمون در زمان معتصم هم امارت و سردارى داشته [است].
با مراتب شجاعت و حكومت و رياستى كه دارا بوده ،با اهل علم و ادب بسيار معاشرت و مجالست داشته ،و خود او اديبى فاضل
و موسيقىدانى كامل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص87 :
بوده .وقتى ابو دلف به صيد و شكار رفته بود جماعتى از بهادران كرد كه در واليت او قطع طريق مىنمودند با او تصادف
كردند ،بر آنها حمله نموده ني زه خود را به پشت يكى زد كه از سينه او بيرون رفته به پشت ديگرى كه جلو او مىرفت جا گرفته
هر دو از اسب به زير افتادند .ابو بكر بن ّ
نطاح در اين باب گفته:
قالوا و ينظم فارسين بطعنه

يوم الهياج و ما تراه كليّل

و نيز از يافعى روايت كرده ،احمد بن ابى صّلح با وجود كراهت منظر گرفتار فقر شد زوجه او روزى به او گفت فضل و ادب
را قدرى نمانده ،شمشير و نيزه خود را بردار و همراه مردم به غزا برو شايد از غنيمت چيزى بياورى ،احمد در جواب او
اشعارى گفته كه از جمله آنها اين بود.
ظننت ان نزال القرن من خلق

و ّ
ان قلبى فى جنبى ابى دولف
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چون اين اشعار به ابو دلف رسيد هزار دينار جهت او فرستاد.
روزى ابو دلف نزد مأمون رفت ،مأمون به او گفت آيا شاعر تو را ستوده است به اين اشعار كه :انما الدنيا ابو دلف (الخ)
جواب گفت اين را نشنيدم ولى مقصود شاعر از اين شعر كه گفته است:
ابو دلف يا اكذب الناس كلهم (الخ) مرا قصد نمود .مأمون را اين حسن جواب خوش آمد و نيز از تذكره ابن معتز نقل [شده] كه ابو
بكر بن ّ
نطاح قصيده در مدح ابو دلف گفته بر او خواند كه از جمله اشعارش اين بود:
و من يفتقر منا يصل بحسامه

و من يفتقر من سائر الناس يسأل

ابو دلف به او گفت ،شيوه طلب و سؤال با اين شعر منافات دارد ،ابو بكر خجل شد و گفت اگر از اسبان و نيزهها و شمشيرهاى
تو ،من داشتم صدق سخن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص88 :
بر تو ظاهر مىكردم .ابو دلف آنچه را خواست از اسب و اسلحه به او داد با پانصد دينار و گفت :برو افتخار خود را ظاهر كن.
ابو بكر از مجلس بيرون آمده راه همدان پيش گرفت در راه ديد مالى براى خزانه ابو دلف مىبرند و جمعى سوار با آن مال

تصور مىكنى زدوخورد با دم شمشير از عادات من مىباشد بااينكه قلب من است كه ميانه دو پهلوى ابو دلف باشد (.مؤلف)
 )*( 32آيا
ّ

همراه مىباشند ،بر آن جماعت حمله كرد بعضى را كشت و بعضى را هزيمت داد و آن مال را ربود ،خبر چون به ابو دلف رسيد
خنديد و گفت ما او را بر سر اين كار داشتيم.
و نيز از تاريخ ابن كثير نوشته كه ابو نصر بن ماكوال صاحب كتاب" اكمال" از اوالد ابو دلف بود و قاضى جّلل ال ّدين قزوينى
خطيب دمشق خود را از اوالد ابو دلف مىدانسته [است].
و نيز از تذكره ابن معتز نقل كرده كه قرقور نام جوانى شجاع در اصفهان و واليتى كه در تحت حكومت ابو دولف بود قطع
طريق مىنمود و هر مرتبه مالى عظيم را كه به خزانه ابو دولف مىبردند گرفته و سپاهيان ابو دلف را كه همراه آن مال بودند
كشته بود ،و به سبب آنكه در جايى قرار نمىگرفت و جابجا مىشد گرفتارى آن مشكل شده و ابو دلف در آن كار حيران مانده ،تا
روزى ابو دلف به شكار رفته در عقب جانورى دويده از لشكر خود دور ماند ،در آن اثنا قرقور از دور پيدا شد ابو دلف دانست
كه روى گرداندن از او مشكل است ناچار بر قرقور حمله كرد و فرياد نمود كه از كمين بيرون آييد .قرقور را گمان وجود كمك
براى ابو دلف ترسناك ساخت روى به گريز نهاد ،و ابو دلف از عقب او دويده نيزه بر پشتش زد كه از سينهاش به درآمد ،سرش
را بريده به كرج آورد كه از اعمال او بود .از اين حكايت نيز مكشوف مىشود كه كرج از مضافات اصفهان است.
ابو مسلم معروف مروزى
اسم او عبد الرحمن فرزند مسلم يا عثمان خراسانى .نابغه سياست بود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص89 :
سلطنت را از آل اميّه به بنى عباس منتقل ساخت .بعضى او را ابراهيم پسر عثمان نوشتهاند از احفاد بوزرجمهر بختكانى فارسى؛
ابراهيم امام به او امر نمود كه اسم خود را -ابراهيم -تبديل كن به عبد الرحمن.
پدر او مسلم يا عثمان از اهل مرو و بلوكى بوده است كه آن را فندين 33مىگفتند از دهكده كه آن را سنجرد مىناميدند .در نسخهى
ابن خلّكان بدل فندين ،فريدن نوشته شده و فريدن نام بلوكى است در اصفهان كه يكى از دهات آن سنجرد به كسر سين و جيم
مىباشد ،و در نزديكى سنجرد آثار خرابهاى بسيارى است كه اهالى فريدن آن را كرج به كسر كاف مىنامند .و اين سه لغت
فريدن و سنجرد و كرج معلوم مىشود از متعلقات اصفهان بوده است ،و نسبت دادن فريدن و سنجرد را معين به دهات مرو دادن
ابن خلّكان در حاالت ابو مسلم شايد سهو شده باشد ،مثل اينكه صاحب معجم البلدان كاشان را كه وقتى جزو دهات اصفهان بوده و
مافروخى آن را از بلوكات اطراف اصفهان نوشته ،و بعد هم مستقل گشته و جداگانه به اسم شهرى نزديك قم ذكر او را كردهاند
تو ّهم نموده مىنويسد :كاشان اسم دو محلى است يكى از دهات اصفهان است و ديگرى شهرى است نزديك قم .و مافروخى مفضل
بن سعد در كتاب محاسن اصفهان كه قرب عهد او به ابو مسلم ،بيش از ابن خلّكان است مىنويسد :در تعداد اشخاص اصفهان و
34
ابو مسلم صاحب الدعوة نابغة من نوابغ بعض  ...تس ّمى فاتق بفناء الكرج من ولد.
مسلم ،مالك اين قريه و چند دهكده ديگر بوده ،و گاهى گوسفند و مواشى به كوفه برده تجارت مىكردند .وقتى از عامل آنجا-
مرو -بلوك فندين را مقاطعه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص90 :
نمود بالتمام و از عهده مال المقاطعه برنيامد ،عامل محل مأمور فرستاد كه او را به ديوان جلب نمايد ،مسلم هراسناك شده
كنيزكى" وشيكه" نامى را كه از كوفه همراه آورده بود و حامله بود با خود برداشت و عازم آذربايجان گرديد .در اثناى راه در
بلوك فاتق خود را به عيسى بن معقل بن عمير ،ج ّد ابو دلف عجلى رسانيد.
چندى را نزد او اقامت نمود ،اتّفاقا شبى را خوابى ديد كه براى بول نشسته است و آتشى از احليل او خارج شده به آسمان بلند
گشت و افق را گرفته زمين را روشن ساخت و در سمت شرق به زمين فرود آمد .خواب خود را براى عيسى حكايت كرد ،عيسى
تصور مىكنم كه جاريه تو به غّلمى آبستن باشد.
[گفت]
ّ
مسلم جاريه خود را نزد عيسى سپرده رهسپار آذربايجان شد و در آنجا وفات نمود .ابو مسلم در خانه عيسى متولد [شده] و نشو و
نما يافت .چون به ح ّد جوانى رسيد با اوالد عيسى به مكتب رفتند و داراى كماالت گشتند كه ابى مسلم در مرتبه ادبيت و فطانت
مشار اليه و مورد توجّه همهكس گشته بود .ابن خلّكان در شرح حال ابو دلف نوشته كه عيسى پدر او بناى كرج به فتحين را
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گذارد و ابى دلف تمام ساخت 35.و محل آن را ميانه همدان و اصفهان معين مىكند مانند صاحب قاموس .ولى برحسب مؤيداتى
كه در شرح حال ابو دلف ذكر شده  19اين محل جزو اصفهان بود ،چنانچه مافروخى هم نوشته كه ابو مسلم وقتى با يكى از
محدثين ،فاتحين اسّلم را ذكر مىنمود از او سؤال كرد وطن من اصفهان را كى فتح كرد؟ جواب داد :عبادله ،كه مقصود سه نفر
ّللا حاضرين فتح اصفهان بود .از اين جمله و اينكه خانواده ابو دلف در خاك اصفهان سكونت داشتهاند ،و ابو مسلم تولّد و
عبد ّ
نشو نماء در خانه آنها نمود و آن مشابهت لغات فريدن و سنجرد و كرج در سه مح ّل متصل به هم در اصفهان و جملهاى كه بعد
ذكر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص91 :
36

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص91
مىشود تأييد مىنمايد كه ابو مسلم اهل فريدن اصفهان بوده است.
وقتى عيسى و ادريس ،ابو مسلم را براى ضبط غلّه دهات خود مأمور مىسازند پس از چندى به سبب آنكه خراجى برعهده آنها
ّللا بوده است از آنها شكايت مىكند .خالد از كوفه مأمور
بود و نمىپرداختهاند ،حاكم اصفهان به والى عراقين كه خالد بن عبد ّ
ّ
مخصوص روانه مىكند آن دو نفر را گرفته به كوفه مىبرند و محبوس مىسازند .ابو مسلم كه از گرفتارى آنها مطلع مىشود
غلّهجات را فروخته قيمت آن را بار مىكند و به كوفه مىبرد براى عيسى و ادريس .عيسى بن معقل چون از آمدن او ّ
مطلع
مىشود به او دستور مىدهد كه در خانه شخصى او واقعه ميان طايفه بنى عجل منزل سازد و گاهگاهى نزد عيسى رفته لوازم
زندگى او را در مجلس تدارك كند.
در اين اوقات جماعتى از نقباء كه مأمور تبليغ بودند از طرف امام مح ّمد فرزند على نبيره عباس بن عبد المطلب با عدهاى از
شيعيان خراسانى به كوفه ورود مىكنند و در مجلس با عيسى و ادريس مراوده پيدا مىكنند و در اين ميانه ابو مسلم را مّلقات
مىنمايند كه در علم و ادب و وفور عقل و كياست انگشتنما و معروف بوده است .ميانه ابو مسلم و آنها دوستى و يكجهتى
حاصل شد از كيفيت تبليغ و دعوت آنها ،ابو مسلم ّ
مطلع مىگردد.
در اين اثنا عيسى و ادريس از مجلس فرار مىنمايند و ابو مسلم از تعهد پرستارى آنها فارغ مىشود .از خانهاى بنى عجل جدا
شده با خراسانىها پيوند نموده متفقا به م ّكه مىروند .نقباى [خراسان] ،ابو مسلم را خدمت ابراهيم فرزند امام مح ّمد مىرسانند با
بيست هزار دينار و دويست هزار درهم ،ابراهيم از مراتب كمال و عقل ابو مسلم خرسند شده او را نزد خود به خدمت در سفر و
حضر مخصوص مىسازد.
پس از چندى نقباى خراسان از ابراهيم امام درخواست مىكنند كه يك نفر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص92 :
را به همراه آنها به خراسان روانه كند تا در امر دعوت و ديگر كارها قيام و اقدام نمايد .ابراهيم امام اظهار مىدارد كه همه
حاالت اين اصفهانى را امتحان كردهام و او را شايسته اين كار ديدهام ،و او را روانه خراسان كرده مأمور به دعوت و تبليغ
مىسازد.
صل ذكر شده .مختصرى از
وقايع ابو مسلم در خراسان و اقدامات او در وقتى كه بنى اميّه خواب بودند در كتب تواريخ مف ّ
وضعيت خلقا و خلقا [او] از حيث ذات و صفات اينطور بوده:
ابتداى دعوت ابو مسلم را بعضى از مورخين از هيجدهسالگى نوشتهاند و بعضى ديگر از سى و سهسالگى ،جمع ميانه اين دو
روايت را اينطور مىتوان كرد كه در اول ورود ابو مسلم به خدمت آل عباس در سن هيجدهسالگى شده و پس از مدّتى كه به
خراسان مىرفته و مراجعت نزد امام مىكرده به طول انجاميده باشد تا هنگام استقّلل بامر ،در سن سى و سهسالگى شده باشد.
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 20زيرا ابن خلّكان نوشته پس از آنكه ابو مسلم مأمور به خراسان شد در خراسان سليمان بن كثير بن الخزاعى از طرف ابراهيم
امام دعوت مىنمود و ابو مسلم ميانه ابراهيم و سليمان رفت و آمد مىكرد.
ابو مسلم در اين مدّت كه دعوت مىنمود اسمى از امام ظاهر نمىساخت و هميشه مردم را دعوت مىكرد به يكى از اهل بيت
نبوت ،اين تدبير ابو مسلم در پنهان داشتن اسم امام ازآنجهت بوده كه مروان بن مح ّمد اجماال خبر شده بود كه دعوت به اسم يك
شخصى در خراسان منتشر شده و همىخواست آن را بشناسد تا او را تلف كند ،و ابو مسلم اسم او را ظاهر نكرده بود تا وقتى كه
مروان فهميد و ابراهيم را احضار كرده در حبس انداخت و هّلك نمود به اينكه او را در خيكى پر از نوره فروبرد و سر آن را
ّللا ملقّب به سفّاح برادر ابراهيم از اين تاريخ
بست تا هّلك شد در سال  .132ابو مسلم دعوت را براى ابو العباس عبد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص93 :
شروع نمود.
ابو مسلم كوتاهقد و گندمگون و نيكوصورت و خوشآبورنگ با چشمهاى سياه جبهه گشاد ،ريش نيكو و بلند مو ،كوتاه ساق،
صداى هموار فصاحت عربى و فارسى بوده ،خوشصحبت و شعر بسيارى روايت مىكرده ،امور را نيك مىدانسته هيچگاه خنده
و مزاح نكرد مگر در وقت لزوم ،صورت بهم نمىكشيد در هيچ حال ،اخبار فتوحات بزرگ برايش مىرسيد اثر خرسندى از او
ظاهر نمىشد.
حادثههاى عظيمى بر او وارد مىگشت و محزون ديده نمىشد خشمناك بود و حركتى نمىنمود ،نزد زنان بغير از سالى يكبار
نمىرفت و مىگفت اين كار ديوانگى است ،سالى يكبار براى انسان ديوانگى كافى است .نسبت به حرم از هركسى غيرتمندتر
بود ،احدى داخل قصر او نمىشد جز شخص او ،از براى قصر سوراخى بود كه احتياجات آنها را از آن سوراخ نزد اهل حرم
مىانداختند.
شب عروسى بر ماديانى عروس را سوار كردند و پس از سوارى او ،آن حيوان را امر كرد كشتند و زين او را آتش زدند كه
مردى بر او سوار نشود .نقل از مدائنى.
از او پرسيدند شجاعترين مردم كيست جواب گفت :هر طايفه در وقت اقبال داشتن دولت از هركسى طمعش كمتر بود و اطعامش
بيشتر.
وقتى به حج رفت از طرف او در ميانه حاج جار كشيدند و قدغن كردند كه احدى طبخ طعام نكند ،و به قدر كفايت تمام اردو و
كسانى كه همراه او بودند خوراك از خوردنى و نوشيدنى حاضر مىساخت .در رفتن و مراجعت ،اعرابى كه در بين راه او بودند
از واهمه آنچه شنيده بودند كه ،ابو مسلم بسيار خونريزى مىكند از كنار راه تماما گريخته بودند و هيچكس از آنها در منازل ديده
نمىشد.
گفتهاند كه ابو مسلم ششصد هزار نفر را با شكنجه تلف ساخت ،از بزرگى پرسيدند ابو مسلم بهتر بود يا حجاج ،جواب گفت:
نمىتوانم كسى را بگويم كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص94 :
ابو مسلم بهتر از او بود ،ولى حجاج بدتر از ابو مسلم بود .ابن خلّكان مىنويسد كه ابو مسلم چندين برادر ديگر داشت كه از جمله
آنها يسار ،ج ّد على بن حمزه بن عماره بن حمزة بن يسار اصفهانى است .اين نيز مؤيّدى است بر اينكه ابو مسلم و برادرانش
اهل اصفهان بودهاند.
و در ذيل همين قضيه نقل مىكند كه اهالى شهر جى اصفهان او را اصفهانى مىدانند ،و نوشته در دهكده ماوانه از بلوك فايق
تولّد شده و اهل شهر جى اصفهان دعوى مىكنند كه در اصفهان است.
ابو مسلم اظهار دعوت آل عباس را كرد در مرو ،و والى خراسان نصر بن سيار ليثى بود از طرف مروان آخر خلفاى بنى اميّه
در سال يكصد و بيست و نه هجرت ،و جمعيتى كه با او بود پنجاه نفر مىشد.
نصر بن سيار براى مروان واقعه را نوشت كه چون هنوز ابو مسلم استحكامى پيدا نكرده هرگاه مختصر مساعدتى از طرف
خّلفت به من بشود او را دفع خواهم داد ،ولى اگر قدرت گرفت هيچكس از عهده او برنيايد.

قوت مىگرفت ،تا مرتبهى دوم باز نصر به مروان خبر داد كه
مروان اين مراسله را بىجواب گذارد و ابو مسلم روز به روز ّ
كار ابو مسلم سخت شده ليكن اگر كمك بفرستى هنوز مىتوانم او را چاره كنم .در جواب اين مكتوب مروان اظهار داشت كه تو
در آنجا اوضاع را مشاهده مىكنى و ّ
اطّلعاتى به دست مىآورى كه من ملتفت آنها نيستم ،هرطور صّلح مىدانى شخصا اقدام
نما.
نصر بعد از مّلحظه اين جواب به ياران خود گفت مروان ما را از فرستادن كمك مأيوس نمود و مكتوب سوم را به او نوشت.
بعد از نرسيدن جواب و استحكام امر ابو مسلم ،نصر از خراسان گريخت به طرف عراق و در بين راه بدرود زندگانى كرد.
ابو مسلم در نيشابور على كرمانى را كشت و بر تخت رياست قرار گرفت و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص95 :
امارت او را مسلّم شد و صفحه خراسان برايش صاف گرديد.
ابو مسلم اردويى براى طرفيت مروان از خراسان فرستاد و سفاح در كوفه مستظهر گشته ظاهر شد و بيعت خّلفت از مردم
گرفت در ربيع االول صد و سى و دو.
قشون خراسان تعقيب از مروان نموده تا او را در خاك مصر مقتول ساختند و سرش را در عراق و خراسان گردانيدند.
از ابو مسلم پرسيدند به چه وسيلهاى بر بنى اميّه غلبه نمودى ،جواب گفت به اينكه هيچوقت كار امروز را به فردا نينداختم.
از مروان پرسيدند چه شد كه به اين ذلّت افتادى ،جواب داد بىاعتنايى به نوشتهجات نصر بن سيار در خراسان كه از من
مختصر كمكى خواست.
اغلب اين اشعار را مىخواند:
ادركت بالحزم و الكتمان ما عجزت

عنه ملوك بنى مروان اذ حسدوا
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ما زلت اسمى مليا 38فى ديار هم

و القوم فى ملكهم 39بالشام قد رقدوا

حتّى ضربتهم 40بالسيف فانتبهوا

عن نومة لم ينمها بعدهم احدوا

و من رعى غنما فى ارض مسبعه

فنام عنها تولّى رعيها االسد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص96 :
سفّاح به خّلفت استقّلل يافت با روزگارى فارغ و ابو مسلم را بسيار احترام مىگذاشت براى تدابير و اقداماتش تا در سنه صد و
سى و شش به علّت آبله درگذشت.
منصور دوانيقى برادر سفّاح جاى او نشست در ذيحجه صد و سى و شش در م ّكه .قضايا و امور بسيارى از ابو مسلم كه مغرور
بود به خدمات خود ،به خانواده عباس به روز كرد ،منصور هم كه خود را در امر خّلفت مستقل مىدانست كارهاى ابو مسلم به
نظرش خودسرانه مىآمد و از او رنجيدهخاطر شد.

 )*( 37در اصل :حشدوا
 )**( 38در اصل :كحجدى
 )***( 39در اصل :غفلته
 )****( 40در اصل ترقتهم

تا اينكه مصمم شد به كشتن ابو مسلم ،ليكن مدّتى را به ترديد گذرانيد كه با كسى مشورت بكند در اين كار ،يا به استبداد ،عزم
خود را مجرى دارد.
روزى اتّفاقا خياالت خود را و ترديدش را براى مسلم بن قتيبه اظهار داشت ،مسلم همينقدر جرئت كرد و اين آيه را خواند« :لَ ْو
سر را پنهان دارد و ديگر از او اظهارى نشد .ابو مسلم در اين
كانَ فِي ِهما آ ِل َهة ٌ إِ اال ا
س َدتا» ،منصور به او سفارش نمود كه اين ّ
ّللاُ لَفَ َ
وقت به حج رفته بود هنگام مراجعت در حيره منزل كرد  .21منصور در روميه مدائن بود ابو مسلم نزد منصور رفت در روميّه
شهر مدائن از بناهاى كسرى و احترامات زيادى ديد و به خرگاه خود معاودت كرد و روزهاى ديگر مكرر نزد منصور مىرفت
و منصور به او دلتنگى مىكرد از كارها.
تا روزى كه ابو مسلم براى مّلقات منصور آمده بود و منصور غايب بود ،گفتند كه مشغول وضوى نماز مىباشد و ابو مسلم زير
ايوان منتظر نشست .منصور جماعتى را در پشت تخت خود مخفى ساخت و به آنها دستور داد كه مادام با ابو مسلم شكايت و
دلتنگى مىكنم پنهان باشيد و همينكه دستها را به يكديگر كوفتم بر سر او بريزيد و گردنش را جدا سازيد.
بر روى تخت قرار گرفت و ابو مسلم را اجازه ورود داد ،در وقت صحبت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص97 :
شكايت و عتاب را بسيار كرد تا ابو مسلم در جواب او اظهار داشت پس از اين كوششها ،پس از اين اقدامات ،پس از اين
استقرار خّلفت در خانواده شما شايسته نيست كه اينطور مرا مورد خشم خود قرار دهى .منصور برآشفت و گفت همه اين كارها
به بخت و اقبال ماها شد كه اگر كنيزك سياهى به جاى تو بود همين كارها از او ظاهر شده بود .تويى كه در نوشتجاتت اسمت را
مقدم بر اسم من مىنويسى ،تويى كه عمه مرا خيال كردهاى تزويج كنى ،تو گمان كردهاى كه از اوالد عباس هستى .ابو مسلم
زمينه مطلب به دستش آمده دست منصور را گرفته مىفشرد و بوسه مىداد و عذرخواهى مىكرد تا بتواند به اين تدبير از اين دام
بيرون افتد و آنچه بايد كرد بكند .ولى منصور بيدارتر از اين بود كه چنين مار زخمخوردهاى را در اين هنگام رها سازد ،آخر
كّلمى را كه به او گفت به خود نفرين نمود اگر او را هّلك نسازم ،و دستها را به يكديگر كوفت كه جماعت روى ابو مسلم
ريختند و منصور فرياد مىزد و دشنام مىداد كه زودتر او را خّلص سازيد.
ابو مسلم اولين ضربتى كه به او رسيد به منصور رو كرد كه مرا نگاهدار براى دفع دشمنان خود .منصور جوابش گفت با حيات
تو هيچ ديگر مرا اميد زندگى نيست و كدام دشمن از براى من سختتر از تو است .پنجشنبه پنج روز به آخر شعبان مانده در سال
صد و سى و هفت اين واقعه اتّفاق افتاد.
پس از كشته شدن ابو مسلم جسد او را در گليمى پيچيدند و گذاشتند ،يكى از اعيان دولت بىخبر در آنوقت وارد شد منصور از
او پرسيد كه عقيده تو در خصوص كار من با ابو مسلم چيست؟ جواب داد كه اگر مويى از سر ابو مسلم به دست تو افتاد فورى
او را هّلك كن هّلك كن! هّلك كن! منصور گفت :اطاعت امر شما را كردهام اين است كشته او در ميان گليم افتاده .به منصور
گفت :امروز را تو بايست روز اول خّلفت خود حساب نمايى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص98 :
ابو المظفّر مح ّمد ابى وردى اصفهانى المعاوى
از اوالد معاويه االصغر ،از احفاد ابى سفيان اموى است .اديب شاعرى است معروف ،مورخين او را به علم انساب خبيرتر از
هركس شمردهاند ،حافظين ثقات از او روايت كردهاند و گفتهاند در علوم عديده وحيد زمان خود بوده .خود را معاوى مىنوشته
[است].
متصرف در فنون علم و عارف به
ابن منده در تاريخ اصفهان او را از جمله علماى اصفهان و فخر الرؤساء و افضل الدوله و
ّ
انساب عرب و وحيد عصر نوشته ،در اشعار خود مضامين و معانى [اى] را ايراد نموده كه شعراى اوايل از او عاجز بودند.
كتب بسيارى از تاليفات او نوشتهاند در تاريخ و انساب و لغت و غيره .نوشتهاند كه اشراف ،ممالك سلجوقيه را به او واگذارند و
نزد سلطان ابى شجاع مح ّمد بن ملكشاه حاضرش ساختند ،در وقتى كه سلطان بر سرير ملك بود ،ابو المظفّر ناگهان لرزه بر
اندامش افتاده بر زمين خورد و وفات نمود در سال پانصد و هفت .و نيز نوشته است كه در سنه پانصد و هفت مسموما در
اصفهان وفات نمود.
ابو المظفر داراى كبر و عزت نفسى بوده كه در نماز از خدا اينطور خواهش مىنموده ":اللّهم ملّكنى مشارق االرض و
مغاربها".

باّلل نوشته بود برحسب معمول خود كه معاوى امضا داشته باالى ورقه نوشته بود ":الخادم
وقتى ورقهاى به خليفه المستنصر ّ
المعاوى" ،خليفه را اين جمله خوش نيامده ميم آن را حك ساخته ورقه را بهسوى او عودت داد كه خوانده مىشده ":الخادم
العاوى".
اثرم فابجانى (خوابجانى)
كه در روزگار خود شهر به شهر گردش مىنموده جهت تحصيل لغات و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص99 :
تصحيح اشعار از اشخاص دانشمند جهت ضبط ،فابجان برحسب عادت تعريب معلوم مىشود كه باوجان باشد.
احمد بن مح ّمد حافظ سلفى
ابو طاهر احمد بن مح ّمد از اوالد ابراهيم سلفى ابراهيم كه داراى لب دو شقه بوده است عجم او را سهلبه مىگفتند و در تعريب
سلفى شده [است].
لقب حافظ صدر الدّين است از اشخاصى است كه حفظ حديث بسيار نموده ،مذهب شافعى داشته بزرگان و مشايخ حديث را
مّلقات كرده ،در اطراف بّلد در طلب حديث و فقه سير و گردشها كرده تا وقتى به اسكندريه رسيد و اقامت جست .از اطراف،
طّلب علم نزد او مجتمع شدند و ابو الحسن على بن سّلر وزير ظافر عبيدى جهت او مدرسه در اسكندريه بنا نمود كه در آنجا
تدريس مىكرد .جماعت بسيارى از او اجازه روايت حديث گرفتند.
در اصفهان سنه چهارصد و هفتاد و كسرى متولد شده ،و در اسكندريه سنه پانصد و هفتاد و شش وفات نمود.
كرانى اصفهانى
احمد بن علويّه ّ
داراى كتاب ... 41بوده و منادمت احمد از آل ابى دولف عجلى را داشته .از مشايخ صدوق است و دعاى عديله را در منتهى
المقال نوشته كه از منشآت اوست ،و داراى رسايلى است ،و هم قصيدهاى داشت [بالغ] بر هزار قافيه سين.
وقتى ابى حاتم سجستانى اين قصيده را ديد تعجّب نموده به اهل بصره خطاب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص100 :
تفوق يافتند ،و در اين زمان است كه مورخين مىنويسند اصفهان منزلگاه بزرگان اهل علم و ادب
كرده كه اهل اصفهان بر شما ّ
بوده [است].
احمد بن يعقوب برزويه
از علماى قرن چهارم بوده در اصفهان كه بسيارى از بزرگان از علماى اصفهان ،از او در آن زمان استفاده و اخذ روايت
مىنمودهاند ،و ابن شاذان يكى از روات اوست ،و اين قرن درخشان ،بهترين ايّام اصفهان بوده است از حيث علوم و عمران.
احمد ناصح نيز از علماى همين قرن بوده كه نزد ابن منده از بزرگان اهل دانش اصفهان اخذ علم كرده ،وفاتش سنه سيصد و
چهل و چندى.
فريد الدّين احول
صاحب" آتشكده" 42نوشته از جمله شعراى ّ
معزز اصفهان بوده است ،بعضى او را فرزند امامى هروى دانسته و پارهاى هم از
اقران او دانستهاند .از اوست:

 )*( 41در اصل ناخوانا
 )*( 42ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص 970 -6

پيوستن دوستان بسى آسان است

دشوار گسستن است و آخر آن است

مدّاح اتابك سعد بن زنگى و سلسله صاعديه بوده [است].
و از اوست:
اى نهاده بر دلم زان لعل شكربار بار

شكر خوبى را شكر زان لعل شكربار بار

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص101 :

جان شيرين در تنم اى خسرو خوبان رسد

گر بيابم بر در آن لعل شكربار بار

غمزه عيّار تو بر جان من آميخت تيغ

رحم كن بر من ،مشو با غمزه عيّار بار

اديب الدوله
ّ
متوطن شده ،كارآزمودگى و پاكدامنى و لياقت او
اسم او مح ّمد حسين خان ،از اهل اصفهان بوده و در طهران جهت تحصيّلت
مفوض شود ،و چون سالهاى دراز متصدى ناظمى مدرسه دار الفنون بوده
سبب شد كه نظامت مدرسه دار الفنون در اوايل به او ّ
صلين آن مدرسه كه اغلب از دانشمندان بزرگ ايران شدند نام نيكى پيدا كرد و سالهايى دراز با احترامى باالتر
و در تربيت مح ّ
از مقام خود در طهران زندگى نمود .وفات او در هزار و سيصد و ده و چند [بوده است].
آقا مح ّمد مهدى ارباب
در اوايل عمر و جوانى ،تجارت مىكرده است ،براى همين كار هم به هندوستان مىرود .در هندوستان آثار علوم اروپايى او را
جذب مىنمايد و به هوس مىافتد ،به اين مناسبت به جاى تحصيل پول ،سرمايه خود را هم مصروف مىكند و دانش اندوخته
مىسازد .پس از چهارده سال مراجعت به اصفهان مىنمايد و چند فقره رهآورد به اصفهان مىآورد ،يكى قالب جهت نقش قلمكار
كه در هندوستان مىساختند ،بود .و به اين سرمشق ،قلمكارسازى در اصفهان رواج يافت و سرآمد صنايع ديگر شد كه چندين
هزار نفر عمله روزانه از اين كار منتفع مىگشتند ،و از صادرات مهم بود تا حدود سنه هزار و سيصد و ده كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص102 :
ناگهانى منسوخ شد.
ديگر طرز خش زدن گرز خشخاش با تيغ مخصوص را در اصفهان تعليم نمود ،و تشويق رعايا را كرد به زراعت ترياك با
مساعدت سيّد جناب ج ّد مؤلّف و بعضى ديگر از تجّار ،به اينطور كه هر رعيتى ترياك كشت كند در مقابل هر جريب مبلغى
اعتبار معين نمودند ،داشته باشد و همان قدر به او قرض بدهند و در عوض ترياك از او مىخريدند .و بنابراين به عوض
ترياككارى مختصرى كه در سميرم مىشد و شيره آن را از جوشاندن گرز و برگ استخراج مىكردند ،در تمام بلوك زراعت
ترياك و خش زدن شايع شد.
ديگر نشر دادن قول به حركت زمين بود ،كه به واسطه ظاهر الصّلح بودن جرأت نمود و گفت و از تكفير محفوظ بود .و عمده
دليل مقبول او اين بود كه توجيه اختّلف حركات سيّارات از رجعت و استقامت و غيره با اصل حركت زمين سادهتر و خالى از
اشكال است ،نسبت به اصل ترديد و اصل خارج مركز سابقين ،نه از روى زاويه توكو و عدول نور بر ادله.

در تعقيب سقوطى كه بر او وارد شد بر زمين خورد و چهارده سال مريض و غير قادر بر حركت در بستر افتاد ،و تكفّل مخارج
او را فرزندش فروغى مىكرد .اواخر رسالهاى به اسم" نصف جهان [فى تعريف االصفهان]" در حاالت و تاريخ اصفهان نوشته،
وفاتش بعد از سنه  1310بعد از عمر طويل.
پلويى ّ
مّل مح ّمد صادق اردستانى
در عصر خود شخص اول حكما و جامع المعقول و المنقول بوده و فضّلى آن عصر افتخار به حضور در مجلس او مىنمودهاند،
از عرفا و اهل رياضت بوده [است].
شاه سلطان حسين صفوى پس از اذيّت و آزار بسيار ،از اصفهان حكم به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص103 :
اخراجش نمود .به سبب آنكه از صوفيه بود ،مجلسى حكم به تبعيد او كرده [بود].
در سنه هزار و صد و سى و چهار بدرود زندگانى نمود ،گويند ّ
مّل زعفرانى مراد محمود غلجايى افغان مكرر مىگفته ما هروقت
قصد آمدن ايران مىكرديم در عالم واقعه شيرى مانع مىشد تا شبى ديدم كه آن شير از اصفهان بيرون رفت ،فورا سوار شديم
آمديم تحقيق نموديم همان شب بوده كه موالنا را از شهر بيرون بردند.
باالخره در نزديك رودخانه منزل ساخت در كنار پل حسن بيك در راه تخت پوالد قبر اوست ،و چون معروف است كه هركس
سر قبر او فاتحه بخواند شام به خوردن پلو موفق مىشود ،آن را قبر پلويى مىگويند.
و در جنب قبر او ميرزا مح ّمد سعيد اردستانى متخلّص به فدا ،كه نيز شخص عالم بوده مدفون است .تعبير ديگر آنكه قبر او كه
نزديك پل بوده پلى گفته شد و در اثر كثرت استعمال پلويى گشته .اوالد و احفاد او در يزد و غيره هستند.
پير جمال اردستانى
صاحب تصانيف از نظم و نثر مىباشد ،در هشتصد و هفتاد و نه وفات يافته ،مقبره او در جوشقان 43اردستان معروف است ،و
اوالد او در آن بلوك به درويشى و شاعرى هنوز معروف هستند.
پير جمال الدّين مح ّمد مريد پير على اردستانى است ،نزد او تحصيل مراتب معنوى نموده ،در واليات سياحت كرده ،صاحب
چندين هزار بيت است.
گويند پس از شيخ عطار در نظم و مثنويات كسى از اهل حال با وى برابر نيست.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص104 :
از اوست22 :
آنچه من بينم اگر خلق جهان ديدى يقين

روز و شب همچون فلك سرگشته و جوياستى

زاهد امروز ار بديدى چشم پرآشوب دوست

كى در آن پژمردگىها وعده فرداستى

ايضا:
هر دل و هر همتى مسكن و جاييش هست

 )*( 43در اصل جشوقان.

زاغ به سرگين پرد ،باز بر شهريار

ايضا:
هر دلى كو نيست دايم دردناك

نيست واصل ،نيست داخل ،نيست پاك

پير مرتضى على اردستانى
منصوب است به اوالد انوشيروان ،مقبره او در محله قهوه از محّلت اردستان معروف است و زيارتگاه و محل تي ّمن و تب ّرك
اهالى است .از عرفاى بزرگ شمرده مىشود ،خانواده او در اردستان معروف هستند.
ميرزا مح ّمد سعيد اردستانى (فدا)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" اسمش ميرزا مح ّمد سعيد از اجلّه سادات حسينى اردستان و از احفاد حكيم الملك بانى مدرسه
نيمآورد.
مح ّمد شاه با وى توجّه داشته؛ مدفن او جنب پل خواجو و قبر ّ
مّل صادق اردستانى معروف به پلوئى است .از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص105 :

ما را كه جا به كنج قفس خوش بود چه غم

گر باغبان به باد دهد آشيان ما

و نيز:
كوثر كه جنّت راست .چو اشكى است كاندر آرزو

گاه خرام قد او از چشم طوبى ريخته

ّ
مّل على اكبر اژهاى
فرزند مح ّمد باقر از اهل اژه رويدشت كه اجه گفته مىشود .مراتب معقول و منقول را نزد اساتيد بزرگ تحصيل كرده ،اهل منبر
و موعظه و تدريس حكمت و فقه بوده ،داراى مرتبه قناعت و زهد ،در مسجد على امامت مىكرده [است].
تأليفاتى در انواع عبادات و نوافل دارد .وفاتش در سنه هزار و دويست و سى و دو ،امامت مسجد على ميدان كهنه هنوز در اوالد
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او باقى است.
اسعد بن عبد القاهر
محقّق فاضلى است .از مشايخ :محقّق طوسى و شيخ ميثم بحرانى و سيّد ابن طاوس از او بسيار نقل و روايت مىكنند ،مانند
كفعمى .از مصنفات او ،و -شيخ الوفاء در شرح دعاى صنمى قريش مشهور است و كتب ديگر.
اسماعيل بن مح ّمد بن فضل طلحى تيمى
 )*( 44ر .ك ":تذكره القبور" ،ص .26 -7

از اكابر علماى رجال و صاحب كتاب" سير سلف" كه در ّ
فن خود معروف است مىباشد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص106 :
خانواده او متّصل مىگردد به طلحه ،شفيق زبير و از طايفه بنى تيم كه در تيران اصفهان سكونت داشتند و بناى اوليه مسجد جامع
عتيق منصوب به اين طايفه تيم است.
اسير
اسمش ميرزا جّلل از او است
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بسكه مىترسم از جدايىها

مىگريزم از آشنايىها

اسيرى
پدر او زمان نادر شاه صاحب جمع زرگرخانه بوده ،از شغل پدرى دست برداشته پا در دائره فقر گذارده .آقا حسين خان نام
داشته ،اوقاتش را به خدمتگزارى فقرا مصروف داشته و به صحبت عرفا مشعوف بوده .درويشى است صاحب كمال ،مثنوى به
طرز بوستان شيخ سعدى قريب ده هزار بيت نظم كرده از اوست:
گرفتم اينكه گشايند پاىبسته ما

چه مىكنند به بالوپر شكسته ما

گواه اينكه نه رند و نه زاهديم ،بس است

پياله تهى و سبحه گسسته ما

ايضا:
نيكو به زن گفت دهقان ده

كه نانى به ايتام همسايه ده

كه چون ما نمانيم ز انعام ما

گرسنه نمانند ايتام ما23

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص107 :
اشراق فريدنى (شاعر)
نامش ميرزا عبد الرزاق ،فرزند حاج سيّد مح ّمد فريدنى .از شعراى زمان ناصر الدّين شاه .به اندازه قابليت تحصيل كماالت
كرده ،مدّتى را در اصفهان و طهران سرخيل قّلشان بود ،دعوى همه علوم را مىنمود حتّى شمشيرزنى ،عاقبت به هندوستان
رفت و هندو شد .چندى را در شيراز ،قبل از آن در منزل صاحب مجمع الفصحاء مىزيسته 46.از اوست:
از خدا برگشتگان را كار چندان سخت نيست

 )*( 45ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .923
 )*( 46ر .ك ".مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص ."134

سخت كار ما بود ،كاز ما خدا برگشته است

و نيز:
چون شاخ خشك نى ثمر ستم نه سايهاى

آتش به من زنيد كه در خورد آتشم

ميرزا زين العابدين اشرف الكتاب
در خط نسخ طورى خوش نوشت كه حقيقتا مايه افتخار زمان خود شد ،و قرآنهاى خط او را مبلغهاى گزافى هديه مىگذارند.
تخته زيارتنامهاى جهت يكى از امامزادههاى اصفهان نوشته و در آخر مىگويد كه متجاوز از يكصد سال تاكنون از عمرم رفته
و از بركت قرآننويسى محتاج به عينك نيستم .وفات او در سال هزار و دويست و نود و شش واقع گرديد.
جمال الدّين جواد اصفهانى
ابو جعفر مح ّمد بن على بن ابى منصور وزير صاحب موصل بوده ،ج ّد او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص108 :
ابو منصور ،يوزچران ملكشاه بوده .فرزند او على چون تعلّم آداب نمود داراى ه ّمت عالى شد و شهرت يافت داراى مناصب
بلندى گرديده با بزرگان وصلت نمود .وقتى كه جمال الدّين را پيدا كرد ه ّمت خود را بر تأديب و تهذيب او مصروف داشت تا در
تقرب يافت و در تكاليف خود به روز لياقت داد.
خدمت سلطان محمود سلجوقى ّ
وقتى اتابك زنگى والى موصل شد جمال الدّين را همراه خود برد و واليت نصيبين و جاهاى ديگر را به او واگذارد ،بعد از
مشاهده لياقت و كفايت او امورات خود را طورى به او واگذارد كه باالتر از او نمىشد و او را وزير خود نمود.
جمال الدّين داراى اخّلق نيك و حسن محاضره بوده ،در زمان اتابك زنگى كرم و جودى از او ظاهر نبود ،همينكه اتابك را در
قلعه جعبر كشتند بعضى از قشون عازم قتل وزير و نهب اموال او شدند ،جماعتى از امرا او را حمايت نموده به موصل نزد
سيف الدّين غازى بن اتابك بردند و باز داراى وزارت شد .در اين وقت جمال الدّين جود و كرم خود را ظاهر ساخت و در بذل
اموال مبالغه نمود ،به حدّى كه جواد علم او شد .جماعتى از شعرا ،مدّاح او بودند.
از آثار جميله او اجراى آب به عرفات است و پلههاى جبل را ساخت و سور مدينه را بنا گذارد ،تعمير خرابىهاى مسجد مدينه را
كرد ،همهساله اموال و لباس بسيارى جهت فقرا و واماندگان م ّكه حمل مىكرد ،و مدّت يك سال كفايت آنها را مىداد ،دفتر
مرسوماتى داشت به اسم ارباب حاجت كه نزد او مىآمدند ،انواع خيرات از او به روز نمود.
وقتى در موصل قحطى شد و او با مردم مواسات نمود كه براى او هيچ باقى نماد در صورتى كه عشر غله بّلد تيول او بوده
برحسب عادت وزراى سلجوقيه .مباشر او حكايت مىكند كه روزى وارد بر او شدم لباس به من داد كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص109 :
بفروشم و به مصرف فقرا برسانم ،وكيل به او گفته غير از اين لباس براى تو باقى نمانده اگر بفروشى شايد براى تبديل كردن
لباس محتاج گردى و حاضر نباشد ،جمال الدّين در جواب گفته از اين وقت سخت كه مىبينى ديگر وقتى بهتر پيدا نخواهم كرد از
براى احسان ،ولى لباس را همهوقت مىتوان پيدا كرد.
حكايات عجيبى در موضوع سخاوت از او نقل شده .47با حالت عزت مىزيست تا مخدوم او قاضى نيز وفات كرد و برادرش
قطب الدّين مودود به جاى او نشست و تيول جمال الدّين را بسيار ديد ،ازاينجهت او را گرفته حبس كرد و در حبس وفات نمود.
در سنه پانصد و پنجاه و نه ،در تشيع جنازه او از ناله فقرا و ايتام و ارامل  24هنگامه بر پا شده بود ،و از موصل به مكه و از
مكه به مدينه جنازه او را حمل نمودند و در هرجايى عزاداريهاى فوقالعاده جهت او بر پا شد.
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(*) مسجدى هم در ميدان كهنه اصفهان با كاشى عالى به اسم او هنوز مىباشد (.مؤلف)

فرزند او جّلل الدّين نيز از اهل علم و ادب و سخاوت و ممدوح شعرا بوده ،كتابى به اسم او نوشته شده كه جواهر و لئالى از
امّلى مولوى جّللى است.
معلوم مىشود كه در اين تاريخ -قرن ششم -محض احترام مقدّم بر اسم اشخاص لفظ مولوى  25گذارده مىشده و پس از مدّتى به
جاى مولوى ،موال گذاشته شده ،مانند قرن يازدهم .چنانچه صاحب رياض العلماء تعبير از علماى آن عصر را به موال نموده ،پس
از آن از زمان مجلسى به بعد موال تبديل به ّ
مّل شده  .26مثل اينكه سّلطين ايران را در ايّام ملكشاهيه به سلطان تعبير
مىكردهاند ،و در زمان تاتار به همان لفظ خان كه مستعمل آنها بوده ،و امير تيمور لفظ امير را براى خود انتخاب كرد .اخّلف
او به ميرزادگى و ميرزا كه در اول اسم خود قرار دادند ،و قبل از آنها آل مظفر لفظ شاه در جلو اسم خود استعمال كرده بودند.
صفويه هم تقليد دو دسته سابقه را نموده غير از سّلطين را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص110 :
معرفى كردند و سّلطين را با لفظ شاه جلو اسم معرفى كردند ،و قاجاريه متابعت نادر را
از طايفه خود به ميرزا در آخر اسم ّ
نموده شاه و ميرزا را بعد از ذكر اسم قرار دادند.
درويش حسينعلى اصفهانى
برحسب خواهش تيمور شاه بن احمد خان افغان از سيّد معصوم على شاه ،درويش را به كابل فرستادند و پس از بيست و دو سال
اقامت آنجا در سنه هزار و دويست و شانزده در پيشاور از اين عالم ارتحال نمود .از اهالى گورتان اصفهان بوده و داراى جمال
و آواز دلكش بوده [است].
آخوند ّ
مّل حيدر اصفهانى
مدرس كرده ،فلسفه و علوم عقليه را نزد آخوند ّ
ّللا ديده ،و طب و طبيعيات
مّل ولى ّ
تحصيل علوم شرعيّه را نزد مير سيّد حسن ّ
را از آخوند ّ
مّل عبد الجواد خراسانى گرفته .كتب متداوله زمان خود را در فنون مختلف تدريس مىكرده ،وفات او در سال هزار
و دويست و هشتاد و هشت واقع شد.
آقا مح ّمد رضاى اصفهانى
منور على شاه مأمور تبليغ احكام طريقتى در ايران شده بود و پس از رسيدن به خفر ،شخصى در بين نماز ،چماق به
از طرف ّ
پهلوى وى زد ،وفات كرد.
ّللا خان اصفهانى
ميرزا نصر ّ
صاحب «تاريخ تركتازان هند» كه به زبان درى در هندوستان تأليف نموده 27 ،و در آنجا به تعليم زبان فارسى شهرت داشته،
در سنه هزار و سيصد و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص111 :
هشت وفات يافته .در هندوستان لقب دولتيار جنگ يافته بود .از مريدين رحمت على شاه بوده و غزلياتى در مدح او سروده ،از
اوست:
يك جلوهاى نمودى ،جانها اسير كردى

يك جلوه دگر كن ،آزاد كن روانها

صاحبدالن خموشند در عشق تو و ليكن

ما داستان عشقت گفتيم باز به آنها

ميرزا مح ّمد اصفهانى (ناصر على)

ملقّب به ناصر على شاه مشهور به گلكار ،از مّلزمين كريم خان زند بوده و بعد مريد نور على شاه گرديد و به فقر مشرف شد.
بيرون شهرستان بهطور عريان روزگار مىگذرانيده تنها با يك شلوار اكتفا كرده بود ،و دائما در حال جذبه بود و بهنظر عوام
ديوانه مىآمد ،كرامات بسيارى به او نسبت داده شده از آن جمله مير افضل هندى كه خود مدعى علوم غريبه بوده با ناصر على
مباحثه كرده و كار آنها به مباهله كشيده و در خاتمه مير افضل وفات يافته ،از مناجات او است :الهى هر بّليى كه درويشان را
است مرا مبتّل كن تا ايشان تو را آسودهخاطر ياد كنند.
حاج مح ّمد حسين ملقّب به حسين على شاه نماز بر او گذارده .از اوست:
خراباتى كه رندان را مقام است

برو صوفى كه خامان را حرام است

مير عبد الباقى اصفهانى
از سادات اصفهان بوده ،به انواع فضائل و كماالت گوناگون در ميان اقران امتيازى داشته .شاه اسماعيل صفوى در قزوين
اوصاف او را شنيد از اصفهان او را طلبيد و به اشفاقات شاهانه خرسند ساخت .وقتى شاه اسماعيل شنيد كه از جمله هنرهاى مير
عبد الباقى طبّاخى است و انواع اطعمه را در نهايت نيكويى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص112 :
مىسازد او را گفت براى ما طبخى پسنديده حاضر ساز ،مير عبد الباقى به آشپزخانه شاهى رفت و نوعى از پختن مهيا كرده در
مايده شاه گذاشت ،چون شاه اسماعيل آن را ميل كرد به مير عبد الباقى گفت اين طعام بسيار نيكو بود و مقبول طبع ما شد ،مير
عبد الباقى كه طبع شعر نيز داشت براى تخلّص خود همان كلمه مقبول را انتخاب نمود چنانچه گفته:
به مقبولى كسى را دسترس نيست

قبول خاطر اندر دست كس نيست28

آخوند ّ
مّل علىمحمد اصفهانى (استاد رياضى)
معروف است به استخراج تقويم كه سالها مخصوص خاندان او بوده [است].
[در] سفرى كه شاهزاده على قلى ميرزا وزير علوم به اصفهان آمده و در محله نو منزل داشته ،براى تعليم اوالد خود يك نفر
مّل على مح ّمد را نزد او مىبرند ،بر مراتب علميه آخوند چون م ّ
آخوند مىطلبند ،به مناسبت همسايگى ،آخوند ّ
طلع مىگردد ديگر
از مفارقت او خوددارى نكرده به طهرانش مىبرد ،و چون كه مدرسه دار الفنون به سرپرستى شاهزاده اداره مىشده مساعدت
آخوند را در اين كار مغتنم مىشمارد.
آخوند كه هم او را بهطور استحقاق غياث الدّين جمشيد ثانى گفتند در فنون رياضى بىنظير بود ،و اختراعات فكريه او اگر
مصادف با انتشار رياضيات اروپايى در ايران نمىشد محير العقول بود.
چنانچه وقتى جداول لگاريتم موضوعه آخوند كه بر مبناى هفت بوده است يكى از معلّمين رياضى اروپايى مدرسه دار الفنون ديده
بود ،گفته بود از روى تعجّب كه غير از اختّلف مبنايى كه اين جدول با ساير جداول دارد هيچكس تصديق نمىكند كه آخوند
توانستهاند چنين جدولى بنويسند .وفات او در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص113 :
سال هزار و دويست و نود و سه واقع شد.

 )*( 48ر .ك :المآثر و اآلثار ،ص .199
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عبد المؤمن اصفهانى
فرزند صفى الدّين اصفهانى ،از مفاخر قرن هفتم بوده ،در فنون و علوم متنوعه فحلى بىهمتا به شمار مىرفته ،در ّ
فن كتابت به
درجهاى خوش مىنوشت كه هركس خط او را مىديد ،خط ابن ايّوب مىپنداشت .چونكه در آغاز جوانى از اصفهان به بغداد
رفته نزد ابن ايّوب استفاده كرده بود تا ّ
خطش ترقّى نموده به وطن خود اصفهان برگرديد.
عبد المؤمن اصفهانى در فن موسيقى بىبديل گشته و شبانهروز جمعى محض استفاده از سر انگشتان هنر و مسرت توأمش كسب
افاده مىكردند و در منزلش جمعى از فضّل و بزرگان شهر همواره حاضر بودند تا در سنه ششصد و چهل و شش وفات يافت.
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مير يحيى محى الدّين اصفهانى
انواع كماالت و حسن خط را دارا بود .از شاگردان مير عماد و خواهرزاده او بود .هفت قلم را كه نسخ و ثلث ،محقّق ،ريحان،
توقيع ،رقاع و تعليق باشد نيكو مىنوشت و نستعليق را خوب و شبيه مير مىنوشت.
وقتى شاهعباس از مير عماد ،شاگردى خواست كه در حسن كتابت و امّل و انشا و بّلغت كامل باشد ،مير عماد مير يحيى را
محول
ّ
معرفى نمود ،شاهعباس مير يحيى را بخواست و نوشتن كتاب كافى مح ّمد بن يعقوب كلينى را به او ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص114 :
نمود پس از اتمام كتاب ،حسن خط و صحّت كتابت او را به انعامات وافره بنواخت.
پس از اشفاقات شاهانه مير يحيى بيشازپيش در اكتساب علوم و حسن خط بكوشيد تا عاقبت پس از مير عمادّ ،
خطش از تمامى
خوشنويسان برترى يافت و از شاه لقب مير ثانى گرفت تا در سنه هزار و چهل درگذشت.
مح ّمد شمس الدّين اصولى اصفهانى
در اصفهان سنه ششصد و شانزده متولد شده .مورخين شام از او نوشتهاند كه وارد شام شد و با علماى آنجا مناظرهاى نمود بر
همه فايق آمد ،در ادبيّت و اصول فقه وحيد زمان خود بوده ،وفات او در ششصد و هفتاد و هشت.
اظهر تبريزى
ملقّب به استاد استادان ،از افاضل زمان بوده ،نزد حكيم جعفر مدّتها به كسب كماالت پرداخت .در تعليم خط شهرتى يافت و
سالها در اصفهان گذراند .وفاتش سنه هشتصد و هشتاد.
ميرزا حسن خان اعورى
ميرزا حسن خان اعورى فرزند مح ّمد حسين در سال  1264شمسى در طهران متولد شده ،در سن نهسالگى پدرش وفات يافته و
شغل پدر خود را كه استخدام بوده است در دست گرفت .تا اينكه در سال  1287در سن  24سالگى براى معالجه چشم به
اصفهان مسافرت نمود و به واسطه بعضى پيشآمدها ساكن اصفهان شده و عيالى براى خويش اختيار نمود و مشغول مدّاحى ائمه
اطهار (ع) گرديد :از اوست :غزل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص115 :

كسى كه گفت چو مه طلعت نكوى تو را

نديده است مگر آفتاب روى تو را

سياهروزتر از شام هجر و بخت من است

دلى كه خواست پريشان شكنج موى تو را

نموده هركه به محراب ابه روى تو نماز

ز طوف كعبه دهد امتياز كوى تو را
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ز خاك تيره كشد سر دوباره عظم زميم

نفس نفس شنود گر ز باد ،بوى تو را

به حسن و خلق و لطافت چو حور و غلمانى

مگر فرشته رحمت سرشته ،خوى تو را

ز جام عشق تو آنكس كه جرعهاى نوشيد

كشد به دوش ز جان هم چو من ،سبوى تو را

براى آنكه پريشان شوند چون مويت

كنم به مجمع ع ّ
شاق ،گفتگوى تو را

تو در دل منى و اى عجب كه من هردم

كنم ز هر خرابات ،جستجوى تو را

به آرزوى وصال تو اعورى جان داد

به خاك برده از آن روى آرزوى تو را

ايضا
به نگاه روى آن مه فلك ار ،بهشت ما را

دگر آرزو نباشد به گل بهشت ما را

صنما به خاك كويت شيردل مقيم و ترسم

ز حرم همىكشاند بهسوى كنشت ما را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص116 :

سزد ار به آستان تو دهم جان به حسرت

كه چنين ز كلك قدرت شده سرنوشت ما را

بجز از گياه مهرت ندمد ز مزرع دل

بكن اى سحاب رحمت گذرى بكشت ما را

چه بهطور دل تجلى كند آفتاب رويت

نبود بههيچرويى غم خوب و زشت ما را

من و كوى مىفروشان اگر آسمان گذارد

سر خم بود سّلمت كند ار كه خشت ما را

اگر از گل بهشتش به سرشت دست قدرت

ز گل محبت او به ازل سرشت ما را

به بهشت اعورى را دگر احتياج نبود

كه فضاى كوى جانان شده چون بهشت ما را

ميرزا حسين خان اعورىزاده
در سال  1291متولد شده موسوم به ميرزا حسين خان اعورىزاده ،از سن هفتسالگى مشغول تحصيل شده تا اينكه در سال
 1303شمسى به اخذ تصديقنامه ششساله ابتدايى نايل گرديد و در سال  1306به گرفتن سيكل دوره اول متوسطه با رتبه اوليه
موفق شد .حاليّه هم به تحصيّلت دوره دوم متوسطه مشغول است و اين غزل و قطعه ذيل را در سن شانزدهسالگى سروده است:
عنكبوتى به كرم ابريشم

گفت من در عمل ز تو پيشم

مستعد باشى همچو من در كار

كه به آنى تنم هزاران تار

كرم پيله چنين جوابش داد

مزن از كار بىنتيجه تو داد

گرچه سستى به كار من باشد

محكم و سخت تار من باشد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص117 :

تار تو ،سست و كار تو سخت است

راستى اين نشان بدبخت است

گر تو را هست كار محكم و كم

به كه كار زياد و نامحكم

عنكبوت است و كرم پيله و تار

مثل ما و اجنبى در كار

***
تا آشنا به زلف نمودى تو شانه را

در زير بار عشق تو داديم شانه را

چون مرغ در هواى تو پرواز مىكنم

چينم اگر ز خوشه وصل تو دانه را

همچون سمندر از تف آهم مگر شبى

آتش زند ز عشق تو اين آشيانه را

مجنون شدم ز جادوى چشم فسانگرت

اى ليلى زمانه بنه اين فسانه را

اطراف مهر روى تو بگرفته مشك ناب

يا ماه كرده هاله به شب گرد خانه را

بهر طوف كعبه كوى تو از صفا

بوسند گلرخان ،حجر آستانه را

اى بار بد ز خسرو و شيرين مكن تو شور

مجنونصفت ز ليلى من خوان ترانه را

هركس كه نوشد آب حيات از لبان تو

بيند چو خضر زندگى جاودانه را

ترسم دلى كه مخزن مهر و وفاى تو است

سازى به تير غمزه هدف آن نشانه را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص118 :
افسر
ميرزا عبد الرحيم افسر  29از خوشنويسان نستعليق اواخر ناصر الدّين شاه در اصفهان بود و اغلب بلكه همه خوشنويسان
امروزه اصفهان از شاگردان او هستند كه نزد او تعليم گرفتهاند ،شعر هم مىگفته و افسر تخلّص داشته .در سنه هزار و سيصد و
پنج وفات نموده [است].
از اوست در مديحه سيّد جناب پدر مؤلّف:

گرچه انسان نتوان گفت مرا ليك ،تو را

همچو انسان به سزا ،بنده احسانم من

و نيز از همين قطعه:
فرفر بينى با تقتق سينه گويى

خراطم يا مسگر كاشانم من
مرد ّ

اگرچه در نوشتن نستعليق شيوه شيرينى اختراع كرد ليكن گاهى مانند مير عماد قزوينى قطعه مىنوشت به همان شيوه با امضاى
مير عماد از روى قطعات و نوشتهجات مير عماد و كسى ديگر نمىتوانست امتياز قطعه مير را با قطعه افسر بدهد.
مكرر محض امتياز اين كار را كرده بود و قطعه مير را از كسى عاريه گرفته بود نظير آن را نوشته و مسترد داشته بود بدون
آنكه تميز بدهد .حتّى وقتى هم مىگفت و پهلوى يكديگر مىگذاشتند تميز ما بين آنها را كسى نمىداد.
حالت گوشهنشينى داشت ،خانواده او از سلف و خلف در مراتب شعر و شاعرى استاد بوده و هستند .مسكين پدر او و منعم
فرزندش معروف و مسلّم در استادى بوده و مىباشند و خود او نيز.
و در مطارحه غزل خواجه گفته است:
دوش بر گردن من سلسله از موى تو بود

دلم آشفتهتر از موى تو بر روى تو بود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص119 :

همهشب ،ديده من روشنى از روى تو داشت

همه دم ،دست من اندر شكن موى تو بود

افشان
ّللا ،اصلش از فروشان ماربين اصفهان ،فرزند آمح ّمد صادق متخلّص به پريشان .از اوست در مدح معتمد
اسمش ميرزا عبد ّ
الدوله:
اى منتظم از رأفت تو شهر بلوك

مرهون تو شيخ و شاب در حسن سلوك

مملوك تو گشت هركه گرديد آزاد

آزاد كسى شد كه تو را شد مملوك

افطس حسن
ذيل خانواده خاتونآبادىها

ّللا افندى رجالى
ميرزا عبد ّ
فرزند عيسى اصفهانى تبريزى است ،در ايّام حج با شريف م ّكه منافرتى حاصل كرده جهت شكايت به قسطنطنيه رفت تا در نتيجه
اقامت قسطنطنيه شريف را معزول مىسازد ،به سبب اين طول اقامت قسطنطنيه مشهور به افندى گشت.
افندى از مخصوصين مصاحبين مجلسى ثانى است بلكه تأليف مطالب رجاليّه مجلسى عموما منصوب به اوست ،عّلوه بر آنكه
ّللا جمع و مبيضّه ساخته .زحمات او در بسيار شدن تأليفات مجلسى
مجلّدات چندى از بحار را پس از فوت مجلسى ،ميرزا عبد ّ
معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص120 :
ّللا سياحت بسيارى در اطراف بّلد داخله ايران و خارج ايران از هندوستان و عثمانى و غيره كرده ،شخص متبع با
ميرزا عبد ّ
حافظه بوده است ،به هر شهرى كه رفته است اهتمام در مّلحظه كتب گوناگون نديده خود را داشته ،و در اين باب بصيرت
زيادى حاصل كرده ،يكى از علماى 50زمان او نوشته:
چندين كتاب در خانواده ما بود كه به سبب اسقاط شدن اول و آخر نه مؤلف او معلوم بود و نه مقدار افتاده اوراق آنها ،تا وقتى
ّللا افندى رسانيديم آنها را ،و او بهطور احاطه اسم مؤلف و مقدار ساقط شده هريك را مشخص نمود.
بهنظر ميرزا عبد ّ
ّللا در احواالت رجال و علما ّ
اطّلع كاملى داشته و كتاب «رياض العلماء» او در اين باب شاهد تتبّع اوست ،نزد
ميرزا عبد ّ
بسيارى از علما تحصيل كرده و اجازه يافته و تعبير از هريك به كلمه مىكند كه كامّل مقامات آن را مىنماياند ،مثّل از مجلسى
تعبير به استاد استناد مىنمايد ،و از ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى به استاد فاضل ،و از آقا حسين خوانسارى استاد محقّق ،و از موال
ميرزا شيروانى به استاد ّ
عّلمه .وفات او در حدود هزار و صد و سى قبل از فتنه افغان بود.
اكبر (شاعر)
اسمش ميرزا على اكبر از سادات حسينى ،اجدادش زمان صفويه به اصفهان آمدهاند ،سيّدى عزيز ،قانع [و] زراعت شيم بوده از
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اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص121 :

پرسى گرم ز ديده ،بود بىتو غرق خون

از حال دل مپرس كه گفتم كنايتى30

الحافظ ابو موسى مح ّمد بن ابى بكر اصفهانى
از اوالد ابى عيسى اصفهانى مدينى است ،از مشاهير حفاظ است و امام عصر خود بوده در حفظ  .31و در حديث و علوم متعلقه
به حديث تأليفات مفيده كرده .مدتى از اصفهان در طلب حديث مسافرت نمود و باز عود به اصفهان كرد.
والدت او سنه پانصد و يك در اصفهان ،وفاتش در سنه پانصد و هشتاد و يك نيز در اصفهان.
ابن خلّكان در وجه معروفيّت او به مدينى نوشته كه به سبب نسبت به مدينه اصفهان است ،و از سمعانى نقل كرده كه اين نسبت به
سوم مدينه نيشابور ،چهارم مدينه اصفهان ،پنجم مدينه مبارك به
چند مدينه داده شده ،اول مدينه رسول (ص) ،دوم مدينه مروّ ،
قزوين  ....از اينجا تأييد مىشود آنچه در اول كتاب االصفهان 52مأخوذ از سكه ضرب صد و نود و نه نوشته شده كه وقتى در
پهلوى جى بنيان اين شهر نو گرديد اسم آن را عربها مدينه االصفهان گذاردند.

ّللا شوشترى( مؤلف)
 )*( 50سيّد عبد ّ
 )**( 51مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .139
 )*( 52مير سيّد على جناب .االصفهان ،چاپ سنگى ،ص .7

الفت ميرزا كاظم
ّ
متوطن مىشود ،شعر را سهل مىگفته ،در زمان ناصر الدّين شاه حيات داشته و
از اهل نور بوده به اصفهان آمده مهاجرت و
وفات كرد .در مطارحه با خواجه گويد:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص122 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص122
كارم امروز بس آشفتهتر از موى تو بود

در كفم دوش مگر حلقه گيسوى تو بود

جوى خون دوش روان داشتم از ديده مگر

دل سرگشته به ياد قد دلجوى تو بود

 ميرزا مح ّمد تقى الماسى (ذيل خانواده خاتونآبادىها) حاج ميرزا حسن امامجمعه (ذيل خانواده خاتونآبادىها). ميرزا زين العابدين امامجمعه (ذيل خانواده خاتونآبادىها). مير سيّد مح ّمد امامجمعه (ذيل خانواده خاتونآبادىها). مير مح ّمد مهدى امامجمعه (ذيل خانواده خاتونآبادىها).امامزاده احمد (ع)
او را فرزند سيّد على پسر سيّد باقر از اوالد حضرت باقر (ع) نوشتهاند ،مقبره سيّد على در خارج شهر كاشان به اسم پشت مشهد
و مشهد قالى 54شوران مىباشد كه در هر سال روز معيّن جهت شستن قالى معمورى كه در آنجاست تيمنا و تبركا ازدحام مىكنند.
32
مقبره امامزاده سيّد احمد حاليّه در اصفهان معروف است كه در زمان پانصد و سى و هشت تعميرات شايانى جهت او شده و
تاكنون مشهور مانده است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص123 :
امامزاده اسماعيل ديباج
در تخته زيارتش او را اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن حسن (ع) نوشتهاند ،و ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى در شرح شيخيه فقيه به
مناسبت مدفن ّ
ّللا شوشترى مىنويسد كه او اسماعيل بن زيد بن حسن (ع) است ،در تواريخ و انساب جهت زيد بن حسن
مّل عبد ّ
فرزندى به اسم اسماعيل نوشته نشده است.
مح ّمد محسن امامى
 53جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) 1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.
معرب شالى (.مؤلف)
 )*( 54قالىّ ،

از مفاخر اصفهان در عهد صفويه بود ،در تحصيل ّ
خط نزد ميرزا ابو تراب شاگرد مير عماد زحمات بىپايان كشيده تا به اوج
اشتهار رسيد ،در نوشتن خط ثلث جلى دستش قوى شد .نزد شاه سليمان صفوى و شاه سلطان حسين كه سلطنت صفويه به عدم
تقرب داشت ،بيشتر كتيبههاى مقامات مقدسه را او نگاشته مانند :مسجد شاه سليمان متّصل به مسجد
لياقت آن پادشاه انقراض يافت ّ
شاه اصفهان ،در محراب او كتيبه نوشته است ":كتبه مح ّمد محسن االمامى هزار و هفتاد و پنج" .اين مح ّمد محسن پدر علينقى امام
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است.
مح ّمد رضا امامى اصفهانى
امام ّ
خطاطان اغلب و خوشنويسان ،در حسن خط ثلث جلى ،ثانى على رضا عباسى به شمار مىرفت .اين كاتب قوىدست توانا
در بيشتر كتيبههاى مسجد شاه اصفهان و ساير مساجد بزرگ و كوچك اصفهانّ ،
معرق قيمتى
خطش با كمال زيبايى در كاشىهاى ّ
و كاشىهاى آجرى يافت مىشود .در مسجد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص124 :
شاه اصفهان در محراب بيرون دست چپ نگاشته است ":كتبه مح ّمد رضا االمامى االصفهانى سنه هزار و هفتاد و هفت" .و از
تواريخ كتيبههاى آن برآيد مح ّمد رضا االمامى نسبت به ساير خوشنويسان معاصر خويش عمر طوالنى نموده ،زيرا در درب
مسجد شاهعباس كه پس از اتمام مسجد شيخ لطف هللا كه در سنه  1012تمام شدهّ ،
خط او موجود و بدون تاريخ است نوشته است
كه ":كتبه مح ّمد رضا االمامى" ،تا آنجايى كه در بيرون محراب نوشته ":كتبه مح ّمد رضا االمامى سنه هزار و هفتاد و هفت".
از اين قرار شصت سال كتابت كتيبهها را آن هم به ّ
خط ثلث جلى مىنموده و بهترين يادگارى از براى ابناى وطن قدرناشناس 33
ّ
خود نموده 56.در مسجد شيخ لطف هللا در محراب به خط نستعليق نوشته است ":عمل حقير فقير محتاج رحمت خدا .مح ّمد رضا
بن استاد حسين بنّاى اصفهانى هزار و هيجده".
اين مح ّمد رضا االمامى معلوم مىشود مير عماد و على رضا عباسى و عبد الباقى و مح ّمد صالح را كه همه از مشاهير
خوشنويسان بوده [اند] درك كرده ،چنانچه از فيض اشفاقات شاهانه شاهعباس و شاه صفى و شاهعباس ثانى و شاه سليمان محروم
نگشته و در بيشتر معابد و مساجد و مدارس و كاروانسراها و عمارات سلطنتى اين ملوك كتيبههاى ثلث جلى نگاشته چهرهنما.
وفات مح ّمد رضا امامى هزار و هشتاد و چند بوده [است].
علينقى امامى اصفهانى
خط گرفت تا در استادى اشتهار يافت و ّ
فرزند مح ّمد محسن امامى ،ابتدا نزد پدر تعليم ّ
خط ثلث جلى را نيكو نوشت و به امر شاه
سلطان حسين صفوى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص125 :
خطوط مدرسه چهارباغ اصفهان را او نوشته ،در ايوان مدرسه مىنويسد ":كتبه علينقى االمامى سنه هزار و صد و نوزده" ،و در
جاى ديگر نوشته ":كتبه ابن مح ّمد محسن االمامى علينقى اصفهانى هزار و صد پانزده".
امامى هروى
مدّاح اتابكان فارس و معاصر شيخ سعدى در اصفهان بوده و [در همان جا] وفات كرده ،از علماى بزرگ شمرده شده است و در
فن شعر استاد بوده از اوست:
ترك من پوشد ز آتش پرنيان بر روى آب

و ايضا:
 )*( 55ر .ك .پيدايش خط و خطاطان ،ص .227
خط و ّ
 )*( 56ر .ك .پيدايش ّ
خطاطان ،ص .217 -8

ماه را بندد ز سنبل سايبان بر آفتاب

بنگر كه پر ز خنجر الماس و جوشن است

طرف چمن كه بود پر از حلّه و حلى

بستان شد از حريف خريف آنچنان خراب

كش خار گلبنى كند و زاغ بلبلى

اميربك (شاعر)
در شهر اصفهان شغل قصابى داشته و خود مىگفته كه در خواب شعر به زبانم جارى شده از اوست:
روزى به شب برم به صد اندوه سينهسوز

شب را سحر كنم به اميد كدام روز

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص126 :
امين (شاعر)
مولدش در نصرآباد ماربين ،به اكثر كماالت مربوط و در صنايع شعرى ماهر بوده است چنانچه در اين شعر دارد ،كه هر
مصرعش متضمن يك جوهر و يك سّلح و يك گل و يك ... 57و يك روز است.
پوشيد پرى ز گل زره ز آتش زر

دى باد به لؤلؤ ثمن زد خنجر

آب ياقوت خورده الله است امروز

فردا خاك است نرگس نيم سپر

انجم (شاعر)
از ساكنان دار السلطنه اصفهان و مشرق طلوع كوكب وجودش همين فرخنده آسمانست ،از كسبه بازار ،ولى در كسب فضائل
طالب و بىقرار است اين غزل از اوست:
سرو نورسته شبيه قد دلجوى تو بود

بر سرش ماهى اگر همچو مه روى تو بود

مجلس ما شده چون روى تو روشن امشب

روز بىروى تو گر تيرهتر از موى تو بود

انصارى
ميرزا موسى متخلّص به انصارى ،پيرى است روشنضمير ،سن  75سال ،تولّد در سنه  1273هجرى در سلسله حليله انصار
ّللا ،به عالم معارف خدمتها نموده ،در علم اشياء و سياق و استيفا مهارتى تام دارد ،تاليفات و مطبوعات
اوالد جابر بن عبد ّ
كّلسى از قبيل انشاء جديد و قواعد سياقى و امّلء و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص127 :
 )*( 57در اصل ناخوانا ،اما به قرينه بايستى بهمعناى جواهر باشد.

خّلصه اللغة عربى و غيره از معزى اليه معروف است .از ممتحنين رسمى مدارس و معارف است ،حال به واسطه كبر سن و
ضعف باصره معتكف و منزوى خانه است ،گاهى به حوزه انجمن شعرا و ادبا درآيد و غزلى سرآيد اگرچه از چند بيت ميزان
طمع شاعر معلوم نمىشود.
ولى به واسطه تذكار اين غزل از تراوش طمع مشار اليه درج شد كه يادگارى از او در عالم ادب و كمال باقى بماند:
مرغ دل بر سر كوى تو هوايى دارد

فر همايى دارد
به هواى تو به سرّ ،

خال در گوشه چشم تو چو دلسوختگان

بر در ميكده محراب دعايى دارد

مطرب بابنوا تاره عشاق بزد

بندبندم چو نى از ناله نوايى دارد

مىرود براثر ناقه ليلى ،مجنون

تا كه اين قافله آهنگ درآيى دارد

قرنها بگذرد از قصه فرهاد و هنوز

كوه اندر غمش از ناله ،صدايى دارد

همه عمر نبردم به كسى رشك و حسد

خبر را به كسى كه سر بر كف پايى دارد

دل درويش نه بشكن كه بسازنده دلى است

ژندهپوشى كه به تن كهنه قبايى دارد

تا به كى سعى نمايى به خراب دل ما

آخر اين خانه ويرانه ،خدايى دارد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص128 :

بنده عاطفت شاه به نجف ،انصارى

كه به خاك در او ،چشم رجايى دارد

استقبال از غزل صوفى قمى (شاطر عباس) كه مطلع آن اين است:
دو چشم مست تو هريك كشند ناز از هم

نمىكنند دو دوست ،احتراز از هم

نسيم صبح ،لب غنچه كرد باز از هم

ز لوح سينه نمايند كشف راز از هم

بريخت از سر هر حلقه صد هزاران دل

چو كرد حلقه زنجير زلف ،باز از هم

به سحر و دلبرى و ناز و لطف و عشوهگرى

تمام عضو تو دارند ،امتياز از هم

چو نوك خامه فروبسته لب ،بگفت سخن

ولى سخن ،لب او را نكرد ،باز از هم

ندانما كه ز مى تاس يا كه تاس از مى

كداميكشان باشند سرافراز از هم

به زهد خشك به تردامنان ريا مفروش

نمىكشند خجالت ،دو بىنماز از هم

كجاست صحبت ياران پاكدل ،ز نقاق

كه روز سختى باشند دلنواز از هم

رسد چو عشق به ح ّد كمال ،انصارى

كشند عاشق و معشوق هر دو ناز از هم

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص129 :
ربيعخان انصارى (بهار)
آقاى بهار از جوانان تحصيل كرده آل انصار و داراى خصايص بىشمار.
اسم ايشان آميرزا ربيعخان ،نام فاميلى انصارى ،فرزند برومند آقاى على مح ّمد خان انصارى.
والدتش  25شهر ذىحجه  1318هجرى در اصفهان دست داده .تحصيّلت جديده را در اصفهان در مدارس عاليه كرده تا
تصديقنامه دوره سال سيم متوسطه را گرفته به سن  16سالگى داخل استخدام ادارات دولتى شده .به سن  22سالگى به مسافرت
جنوب رفته ،شش سال است در كرمانشاهان به سمت منشى اولى قونسولخانه دولت انگليس منصوب و برقرار و داراى چهار
زبان خارجه ،و جوانى است تربيت شده و منشىاى است زبردست و فاضل.
از سنين  15سالگى طبعا مايل به نظم و قصيدهسرايى و غزلسرايى بود.
و اشعارى از او موجود است و به مناسبت اسمش كه ربيع است تخلّص بهار گرفت و به عّلوه كماالت و فضائل ،به اشعار هم
خيلى شايق و مايل بود .براى نمونه دو غزل و سه رباعى كه از اثر افكار ايشان است نوشته مىشود ولى عجالتا به واسطه فقدان
انجمن ادبى در شهر كرمانشاه و كثرت مشاغل ادارى از سخنسرايى منظومه خوددارى نموده [است].
ولى لدى االقتضا هم از سرودن اشعار و آثار ادبى به كلّى متاركه نكردهاند و آثار ادبى ايشان نظما و نثرا نزد اهل فضل و ادب
بسيار و معارف جوانان كرمانشاه وجود ايشان را محترم و قدرشان را مغتنم مىشمارند.
خورشيد اگر ز چهره آن مه خبر شود

راه مدار گم كند و دربهدر شود

خود پرده برفكن ز رخ اى يار ،همچو جان

ترسم كه آب ديده من پردهدر شود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص130 :

برخيز ساقيا بده آن آب آتشين

تا آنكه خاك بر سر بوك و مگر شود

سرو از خجالتش سر خود افكند به زير

گر سوى باغ قامت او جلوهگر شود

رانم چو بر زبان صفت قند لعل او

گويى دهان من همه پر از شكر شود

از اشك چشم در غم هجران آن صنم

ترسم كنار خويش چو بحر خزر شود

پيدا از امر اوست وجود و عدم همى

بر حكم او مطيع قضا و قدر شود

غمگين مباش از غم هجرش بهار ،از آنك

روز وصال او ،غم عالم بدر شود

***
اى كه هردم به جگر مىزنى از مژگان تير

چه شود گر ببرم من ز لب لعلت تير

آن بت ماه جبين پرده برافكند ز رخ

تا كه از مهر فروزان ببرد يكسره تير

زلف پرچينش خوشبوىتر از نافه چين

چشم مخمورش برده است همه رتبه تير

آنچنان عشق رخش كرده مرا سرگردان

كه دوعالم شده پيش نظرم تيره و تير

اى سيهزلف صنوبر قد من ،رحمى كن

كه از آن موى ميانت شدهام همچون تير

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص131 :

ترك خونريز تو غارتگر صد قافله دل

جعد مشكين تو بر جان محبّان چون تير

تير مژگان تو بر جان بهار ،اى مه نو

آنچنان كرد كه خورشيد به برف اندر تير

انيس (شاعر)
اسمش مح ّمد صادق ،به خوشخويى معروف و به معامله و تجارت مشغول بوده 58از اوست:
آيا كه ره آمدنش زد كه نيامد

صد چشم به ره بر سر هر رهگذرى داشت

اوجى (شاعر)
اهل نطنز بوده است ،در زمان شاهعباس اول در هرات نزد حسين خان شاملو خدمت مىكرده از اوست:
قابل ماتم نيم اما به رغم آسمان

گر همه از گريه شادى است چشمى تر كنيد

اوحدى
در تاريخ گزيده او را اوحدى مطلق نوشته ،60و در نفحات اوحدى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص132 :
 )*( 58مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .139
 )**( 59ر .ك .آتشكده ج  ،3ص .926
 )***( 60ر .ك .تاريخ گزيده :ص .718
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اصفهانى نوشته ،و در تذكره دولت شاه ،اوحد الدّين مراغهاى نوشته ،و اسم او را هيچكدام ننوشتهاند ،در نفحات نوشته كه شنيدم
وى از اصحاب اوحد الدّين كرمانى است و بدين نسبت او را اوحدى گويند .ديوانى دارد در غايت لطافت مثنوى موسوم به جام
جم و بر وزن حديقه سنايى كه به موجب اين شعر در هفتصد و سى و سه اختتام يافته است:
چون ز تاريخ برگرفتم فال

هفتصد رفته بود و سى و سه سال

و نيز گفته:
اوحدى شصت سال سختى ديد

تا شبى روى نيكبختى ديد

سالها چون فلك بسر گشتم

تا فلكوار ديدهور گشتم

تا دل من به دوست پيوسته است

سر من بسته است
سورها كرد ّ

تاريخ وفات او در مراغه تبريز در سنه هفتصد و سى و هشت بوده بعضى نوشتهاند كه چون جام جم را تمام ساخت ،در يك ماه
چهارصد نسخه از او استكتاب شد.
در اصفهان رساله معروف به دهنامه جهت خواجه ضياء الدّين بن خواجه اصيل الدّين بن خواجه نصير الدّين طوسى نوشته،
معاصر سلطان ابو سعيد خاتم چنگيزيان بوده .اقوال ديگرى در وفات و قبر و حاالت او نوشتهاند كه متناقض مىنمايد ،به مناسبت
ارتباط او با خواجه نصير ال ّدين ،قاضى شوشترى او را شيعه دانسته ،از اوست:
كمتر ز مار و مور شمار آن گروه را

كز بهر مور و مار تن خويش پرورند

گرگ اجل يكايك از اين گلّه مىبرند

وين گلّه را نگر كه چه آسوده مىچرند

اين شعر كه چون مثل ساير معروف است در اشعار شيخ سعدى نيز ديده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص133 :
شده .و نيز:
خاكساران جهان را به حقارت منگر

تو چه دانى كه در اين گرد سوارى باشد

و نيز:
اى آمده گريان تو و خندان همهكس

از آمدن تو گشته شادان همهكس

امروز چنان باش كه فردا چو روى

خندان تو برون روى و گريان همهكس

در تذكره دولت شاهى است كه تمام قرآن را در چهار ركعت نماز خفتن ختم مىكرده [است].
شيخ ابو اسحاق اينجو
فرزند شاه محمود است ،وكيل خالصهجات سّلطين مغول بوده كه به تركى اين منصب را اينجو نامند ،ارپا خان او را كشته با
ّللا انصارى مىباشد.
امير شيخ ابو اسحاق به شيراز آمده ،اصل ايشان هروى و از نسل خواجه عبد ّ
بعد از وفات ابو سعيد بهادر چنگيزى كه هركسى به هواى سلطنت بلند شد ،امير مسعود شاه اينجو برادر بزرگتر امير ابو
اسحاق بر مملكت فارس سلطنت يافت و امير شيخ ابو اسحاق به يزد رفت ،حاكم يزد امير مبارز الدّين مح ّمد پدر شاه شجاع از او
مهماندارى و پذيرايى نموده روانه كرمانش ساخت ،بار ديگر به يزد مراجعت كرده خواست يزد را تسخير نمايد .با امير مح ّمد
جنگها نموده تا يزد را تصرف نمود.
پس از آنكه امير ،پسر حسين سلطنت يافت در سنه هفتصد و چهل و دو ،اصفهان را به امير شيخ ابو اسحاق واگذار نمود و بعد
از مدّتى كه امير حسين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص134 :
مغلوب گرديد شيخ ابو اسحاق فارس را هم ضميمه مملكت خود ساخت و روزگارى دراز با امير مبارز الدّين مبارزتها نموده تا
پس از چهارده سال سلطنت در اصفهان محصور شد ،و شاه سلطان او را اسير كرده به امير مبارز الدّين تسليم نمود ،و در
هفتصد و پنجاه و هفت به قتل رسيد .مردى فاضل و شاعرى ماهر بوده .از اوست:
افسوس كه مرغ عمر را دانه نماند

اميد به هيچ خويش و بيگانه نماند

دردا و دريغا كه در اين مدّت عمر

از هرچه بگفتيم جز افسانه نماند

و نيز:
با چرخ ستيزهكار ،مستيز و برو

با گردش دهر ،در مياويز و برو

يك كاسه زهر است كه مرگش خوانند

خوش دركش و جرعه در جهان ريز و برو

ّللا خان بابادى بختيارى و ميرزا پرويز خان بابادى بختيارى
ميرزا يد ّ
ّللا خان بابادى بختيارى تخلّص او ناظم ،تولّد او در سنه  1292به كمال صورى و معنوى آراسته ،غالب عمر در
ميرزا يد ّ
خدمت حاجى على قلى خان سردار اسعد و حاجى خسرو خان سردار ظفر منشى بوده .موقع گرفتن طهران و خلع مح ّمد على
ميرزاى قاجار از سلطنت و برافراشتن لواى مشروطيت در ايران از منشيان حضور و ملتزمين ركاب و يك نفر از سلحشوران
بختيارى بوده ،دست ارادت به ذيل اعتصام شيخ الموحدين و برهان المحققين و زبده السالكين آقاى آقا مير عباس اصفهانى داده و
ّللا ولى را پيموده غالب اوقات ه ّم خود را مصروف شعرگويى مىنموده و اين چند
طريقت حضرت قطب االقطاب شاه نعمت ّ
شعر را از او تيمنا و تبركا در اين كتاب مستطاب درج مىنماييم .از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص135 :
اوست:

يكى دنيا يكى عقبى پسندد

يكى زشت و يكى زيبا پسندد

من از دنيا و عقبى هر دو بيزار

پسندم آنچه را موال پسندد

و له ايضا
به قتلم يار آن شب كرد آهنگ

سرش خالى ز صلح و دل ،پر از جنگ

ز آه آتشين منهم به قلبش

زدم تيرى ،دريغا ،خورد بر سنگ

و له ايضا:
مكان اهل دل دير مغانست

دل ناظم مقيم آن مكانست

پس از مرگ ار مزارم از تو پرسند

بگو در سينههاى عارفانست

و له ايضا:
بسى كردم تفحص در ره يار

كه آيا ره كجا آن شاه دارد

عنان تابى انديشه به دل گفت

كه بر دلهاى خونين راه دارد

و له ايضا:
شنيدستم كه روزى ميرداماد

بهايى را بگفت اى پير استاد

خدا گويى كه پيش از ما سوا بود

نبد چون ما سوا پس حق كجا بود

جوابش داد پس شيخ بهايى

كه اى ك ّ
شاف راز كبريايى

تو دانى جسم و جان هستند همرأى

بگو در جسم جان دارد كجا جاى

نه جان از جسم انسانست مستور

نه ديد جان به كس دادند دستور

سر حق كس آگاه
نشد ناظم ز ّ

بود پوينده اين راه گمراه

خرد بر كنه ذات او برد پى

اگر مورى نمايد قلزمى طى

و له ايضا:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص136 :

الهى گرچه عارف هست آگاه

برد كى در حريم اقدست راه

تمام دست اهل كشف و اسرار

بود از دامن درك تو كوتاه

*** «مرحوم حاجى ميرزا پرويز خان بابادى بختيارى»
تولّد او در طهران در سنه  ،1230مدّت ده سال در مدارس طهران تحصيّلت عربى و فارسى و غيره مىنمود ،منشى مرحوم
حسينقلى خان ايلخانى بختيارى بوده .شاعرى بود زبردست ،عارفى بود خداپرست ،عابدى بود ساجد ،عارفى بود موحّد .اغلب
عمر در خدمت ايلخانى استمرار وقت مىنمود .اشعار غزل و قصايد از آن بزرگوار در بختيارى فراوان خوانده مىشود.
وفات او در سنه  1301در خانه م ّكه معظمه روى داد .اين غزل از فكر بكر ايشانست كه تيمنا نگاشته مىشود.
به جانم هر زمان اى آتش غم ،شعلهور گردى

بكوشش هرچه خواهم كم نمايم ،بيشتر گردى

اگر اعجاز پيغمبر نهاى ،اى عارض دلبر

چرا پس هر زمان از زلف خود شقالقمر گردى

نشيمن گشتهاى اى كشور دل ،لشكر غم را

از اين لشكر همىدون عاقبت زير و زبر گردى

رها شد از سيهبختى ز دستم دامن وصلش

اگر خواهى چنين يارى كنى ،اى بخت برگردى

روا نبود كه گر بينى ز شيرين ،تلخ گفتارى

روى پرويز چون خسرو خريدار شكر گردى

خدمت ذىشرافت جناب مستطاب فضائل و محامد آداب يگانه اديب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص137 :
دانشمند و يكتا اديب فرهمند آقاى حاج ميرزا سيّد على جناب دامت افاضاته العالى با كمال توقير و احترام عرض مىنمايد اگرچه
از شدّت درد چشم ،روحم خسته و دستم بسته و كلكم شكسته بود ،ولى الجرم اطاعت اوامر مطاعه را الزم بل واجب دانسته،
جزيى اشعار ناقابل خود را با مختصرى از شرح حاالت خود فقير و شرذمه از حاالت مرحوم مبرور حاجى ميرزا پرويز خان
طاب ثراه كه رئيس كليه ايل و طايفه بابادى و عموزاده پدر فقير بود با يك غزل ناتمام نوشته تقديم حضور مبارك داشته ،ولى
متمنى است كه مقرر فرمايند در كتاب مبارك آن جناب مندرج فرمايند .وقتى كه سامان رفتم انشاءهللا تعالى تيكههاى خوب
محوطه پيدا كرده با قلم صحيحى نوشته تقديم حضور
برجسته از حركات و وضعيات و عمارات بختيارى و ساير شعراى آن ّ
مبارك خواهم نمود .در خاتمه مراتب ارادت را تجديد و مراسم اخّلص را تقديم و رجوع فرمايشات را انتظار دارد.
ّللا ناظم بابادى بختيارى"
" فقير يد ّ
بابا شاه اصفهانى

ملقّب به رئيس الرؤساء ،از فحول دانشمندان و خوشنويسان بود .باباشاه مدّتى نزد آقا مير على هراتى تل ّمذ خط نمود ،صاحب
رساله قبطيّه نوشته :در سنه نهصد و نود و پنج در شهر اصفهان به خدمت باباشاه رسيدم و او را با عنفوان جوانى و حسن جمال
فوقالعاده و با كمال ديدم و از حسن خط او در بحر حيرت فرو رفتم ،كسى را در آنوقت در نيكويى ّ
خط در اصفهان به پايه او
نديدم.
باباشاه براى قوانين خط ،رسايلى تأليف و نظم ساخته كه از اوست:
از واضع خط نسخ تعليق

بشنو سخنى ز روى تحقيق

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص138 :

باالى الف سه نقطه بايد

اما به همان قلم كه بايد

يك نقطه بس است گردن با

شش نقطه درازى تن با

در سنه هزار و دوازده در مشهد وفات نمود.61
ميرزا حسين باقر خان سراج الملك خراسكانى
ّاول كسى كه در اصفهان كالسكه سوار شد.
فرزند ميرزا مح ّمد خان و از احفاد باقر خان خراسكانى است .در ابتداى عمر نهايت تنگدستى را داشته ،با حالت فقر در تحصيل
علم سياق كوشش مىكند و سرآمد اقران خود مىگردد .تا موقع حكومت حسام السلطنه و صاحب ديوان اهميّت پيدا كرده امر ماليه
اصفهان كامّل به عهده او واگذار مىشود.
نظر به اينكه وصول ماليات در تحت اصول محكمه نبوده اغلب در عمل مالياتى كسر مىآوردند و مدّتى را دچار سياست مطالبه
باقى ماليات بودند .مثلى است ساير از براى اين ميرزا كه شش ماه برنج صدرى مىخورد و شش ماه چوب.
با اين سياستهايى كه در چنين مواقع به او مىشده خيلى غريب است كه باز در سال نو به همان كار استقبال مىنموده .يكى از
مجازاتهاى او اين بوده است كه در باالخانه سردرب خورشيد كه كامّل آفتاب در آنجا مىتابيده او را حبس مىساختند در تابستان
و روزنههاى اتاق را مىبستند ،منقلى پر از آتش جلو او مىگذاردند و پوستينى بر دوشش مىانداختند و متواليا كاسههاى آب
هندوانه بخوردش مىدادند در حالتى كه مجراى بول او را با ريسمانهاى سخت بسته بودند در تحت اين مشقت و سختى او را
نگاه مىداشتند تا مبلغى كه از او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص139 :
مىخواستند از او وصول شود.
محض توهين به ميرزا حسين در يكى از اين مواقع ميرزا مح ّمد فرزند او را كه در جرگه اعيان بود و مجلّل و باشكوه و خدم
هميشه در شهر حركت چمى كرد ،واژگونه روى خر برهنه سوار كرده بودند و در بازار مىگردانيدند و حركات وقيحانه نسبت
به او مىكردند.

 )*( 61پيدايش خط و خطاطان ،ص .141

باالخره در حكومت ناظم الملك كه در اصفهان تعدّيات فوقالعاده عبرتانگيزى مىكرد ميرزا حسين گرفتار شكنجههاى او شد و
با تدبيرهاى زيادى خود را خّلص ساخته با يك قاطر مركوبى خود ،سهشبه در حالتى كه روزها را مختفى بوده از اصفهان به
طهران رفت با مختصر توشه از نان خشك و كمى جو كه همراه خود برد.
موقع فرار خواسته بود حركت خود را پنهان سازد ،پيشبينى كرده بود كه بهطور معمول و عادت از طرف امامجمعه و شيخ
االسّلم و مح ّمد كريم خان سرتيپ سده ،از براى او در خصوص چه مسايلى چند رقعه خواهد آمد جوابهاى آنها را نوشته در
پاكت گذارده بود و به كسانش مىسپارد كه وقتى از امامجمعه يا فّلن ،رقعه آوردند ضبط كنيد كه ملتفت نشوند رفتن من را و
پاكت جوابيه را به هريك علىحده بدهيد .تا ورود به طهران از رفتن او كسى ملتفت نمىشود ،و از آنجا مىرود به خراسان نزد
حسام السلطنه مدّتى را مىماند .پس از آمدن حسام السلطنه به طهران بهوسيله حسام السلطنه حكومت و ماليات اصفهان را مستقّل
دارا مىشود.
در ابتداى حكومت ظل السلطان در اصفهان كه ميرزا حسين تمكين از حاكم جوان بىتجربه نمىكرده است ،حاكم جوان هم اول او
را از شغل خود منفصل مىسازد و پس از آن حكومت گلپايگان را به او مىدهد كه از خود دورش كند ،و پس از چندى در
حكومت گلپايگان وفات مىكند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص140 :
از سابقه تبعيد او و الحقه اعمال ظل السلطان با خانواده او و وفات ناگهانى ميرزا حسين در گلپايگان مقارن رسيدن يك نفر از
بستگان ظل السلطان در منزل ميرزا حسين ،اغلب را عقيده بر اين است كه ميرزا حسين مسموم شده باشد.
بعد از وفات ميرزا حسين ،اوالد و خانواده او مدّتى گرفتار مطالبه بقاياى مالياتى بودند ،تا وقتى كه هرچه ممكن بود به اين اسم
از آنها گرفته شد و مختصر عّلقهاى كه پس از آن براى آنها باقى مانده بود از براى آنها مدعىتراشى شد ،و در نتيجه براى
تصرف نمود ،كه خانواده ميرزا حسين معروف به سراجالملكىها
اصّلح كار ،حكومت آنها را به قيمت مختصرى قباله كرد و
ّ
مىگويند آن قيمت مختصر را هم به ما ندادند.
اين خانواده جمعيّت زيادى مىباشد كه در اصفهان معروف هستند و آثار شكنجهها و فشارهاى مستبدانه هنوز در صورت آنها
هويدا است.
شيخ رجب برسى
از اهل عراق عرب و قريه برس به ض ّم باء نزديك حلّه بوده است ،در علم اعداد و طلسمات و ذكر و ورد و شرح اسماء حسنى
مقام استادى دارد.
تأليفات هم در مناقب ائمه اثنا عشر (ع) نوشته است ،پارهاى علما نسبت به او بدبين و او را ملحد و غالى دانستهاند.
بههرحال در مقام خود مشار اليه به بنان مىباشد و جمعى به او اظهار تبعيت نمودهاند ،معلوم نيست چه سبب شده است و در چه
وقت آمده است به اصفهان كه حاليّه مقبره او در اردستان يكى از دهات اصفهان معروف است ،تاريخ تأليفاتش حدود هشتصد بوده
است ،وفاتش معين نيست.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص141 :
حاج سيّد على بروجردى
از علماى معروف ،امامت مسجد در كوشك را داشته كه هنوز -سنه  1343هجرى قمرى -با اوالد اوست .وفاتش در سنه هزار
و سيصد و شش واقع گرديد.
بصير
اسمش مح ّمد ابراهيم ،از كدخدازادگان سيچان (لنجان) من قراء اصفهان ،گاهى شعر مىگفته .از اوست:
منّت خداى را كه سپهر ستيزكار

بگرفت بر مدار دل دوستان مدار

غ ّمازى نسيم صبا كرد آنكه شد

راز نهان خاك به يكباره آشكار

اطّلل و ربع قيمت كاخ خورنق 62است

اوراق راع باغ ارم راست يادگار

بقاى خطاط
آسيّد مح ّمد متخلّص به بقاء و ملقّب به اشرف الكتّاب ّ
خط نسخ را بسيار خوش مىنوشته ،اشخاصى كه قرآن به خط وى داشتند با
ديگران افتخار مىكردند ،در سنه هزار و سيصد و شش حيات داشته و مقيم طهران بوده .مدح شاه و وزير را مىسروده و با خطّ
خوش خود نوشته ،تذهيب و تزيين كرده به آنها هديه مىداده؛ در عوض مدد معاشى استمرارا به او مىرسيده ،در مطارحه با
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص142 :
غزل خواجه گفته است:
سنبلى دوش همآغوش گل روى تو بود

دل گمان كرد كه مشك است ولى موى تو بود

ديدمت دوش چه ديدن كه ز سر تا قدمم

همه بدچشم كه محو رخ نيكوى تو بود

بندار بن عبد الحميد كرجى اصفهانى
لغوى معروف است كه آن را ابن لره نيز گويند ،ظاهرا اين كرج كه ابتداى وطن ابن لره بوده در اصفهان همان كرج از بناهاى
خانواده ابى دولف است ،و امروز آن را كرج گويند در فريدن.
ّ
توطن كرج اصفهان ،به عراق مهاجرت نمود .در عراق چون ارباب فضل بسيار بودند ،مقامات عاليه ابن لره نزد
پس از مدّتى
آنها معلوم و ظاهر گرديد ،در آنجا علم را از قاسم بن سّلم گرفته و ابن كيسان از او اخذ نموده ،هفتصد قصيده در حفظ داشته
كه مطلع تمام آنها بانت سعاد بوده است.
سامره رسيدم در زمان متوكل با بندار بن لره عقد برادرى بستم .بندار بن لره يگانه زمان خود بوده در روايت
مبرد گويد وقتى
ّ
ّ
ديوان اشعار عرب ،تا اينكه نوشتهاند اشعار شعراى جاهليت و اسّلم را به غير از كمى آنها بالتمام حفظ داشت ،صحيحتر از
همه مردم لغات عرب را مىشناخت ،همه هفته بر متوكل وارد مىشد و متوكل در محضر او نحويين را مجتمع مىساخت .اتفاقا
به سبب توصيفى كه بندار از من نزد متوكل نموده بود ،من را هم در آن مجلس اجازه ورود دادند ،متوكل را عادت بر اين بود كه
چون از اخبار و انساب خوشى داشت ،اول حكايت يا خبرى را روايت مىكرد و حاضرين را امتحان مىنمود به مطالب غريبى
كه در آن جمله واقع بود .در آنروز مسأله سؤال كرد و مرا و بندار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص143 :
را مهلت داد كه جواب او را حاضر كنيم ،هنگام بيرون آمدن بندار به من گفت ،اگر بخت تو مساعدت كند ،جواب سؤال متوكل را
حاضر ساخته به او برسان ،و اين كار را به عهده من گذارد .من شب را به زير و زبر كردن دفاتر گذرانيدم تا به اين خبر و
مقرب ساخت ،و به
مسأله رسيدم آن را حفظ نموده ّاول صبح به اتّفاق بندار نزد متوكل رفتيم ،همينكه گفتم متوكل پسنديد و مرا ّ
دربان خود سپرد كه پس از اين هروقت خواسته باشم بتوانم به مجلس او وارد شوم ،از اين راه نعمت فراوانى به من رسيد كه از
بركت بندار لره 63بود.

 )*( 62در اصل خبرنق
 )*( 63ظاهرا بندار مخفف بنكدار فارسى است ،و اشخاصى كه اين اسم را دارند از جهت آنكه متاعهاى تجارتى را فراوان خريدوفروش
مىكنند اينطور ناميده مىشوند (.مؤلف)

آمح ّمد باقر بهبهانى
فرزند ّ
مّل مح ّمد اكمل ،ميانه علماى متأخرين بعد از آمح ّمد باقر هزارجريبى ،او را آقاى مطلق گفتهاند .خانواده آنها كه اهل
ّ
اصفهان بودند ،خود آقا هم در اصفهان در سنه يكهزار و صد و هفده متولد شده ،تحصيل معقول را نزد والد خود كرده و در ايّام
عمر هم تدريس آن را مىنموده ،به موجب شرحى است كه از او در" مرآة االحوال" نوشته [شده است].
پس از فوت پدر و ظهور فتنه افغان در اصفهان مهاجرت به عراق نموده نزد آسيّد صدر الدّين قمى تحصيل منقول كرد ،سليقه او
مخالف سليقه آسيّد صدر الدّين گرديد كه داراى مسلك اخبارى بود ،و ترويج از مسلك اصوليين نمود ،و اين مسلك را در آنجا كه
مروج و مجدّد مائه
تا آنوقت مهجور بود 64و غالبا طريقه اخباريه را داشتند ترويج و معمول داشت؛ نظر به همين نكته او را ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص144 :
ثانى عشر شمردند .به امور دنيويه و اموال آن خود را آلوده نساخته بود ،چنانچه نوشتهاند تميز مسكوكات مختلف را نمىداده
است ،چون به تقريبى چندين سال به بهبهان رفته است و در آنجا عيال گرفته معروف به بهبهانى شده ،پس از آن مجددا رهسپار
عراق گشته و تا آخر عمر در همانجا متوقف مىگردد ،تا در سنه هزار و دويست و پنج وفات كرده.
تأليفات زياد او از حواشى و رسائل مختلف و شروح ،نزديك به شصت جلد مىشود .معروف است كه صاحب ترجمه به سبب
زيادتى سن طورى تاريك و تارك شده بوده است كه مسايل مبتّل به را از سيّد بحر العلوم تقليد مىكرده [است]34 .
بهجت (شاعر)
اسمش ميرزا مح ّمد باقر ،از اعيان اصفهان از خانواده فضل و علم ،خط نستعليق را نيكو مىنوشت .زمان مح ّمد شاه نزد او رفته
مدّاحى كرده انعامى يافته.
در مدح معتمد الدوله حاكم اصفهان گفته:
چون خواست به خلق حقتعالى مددى

انگيخت ز انبياى مرسل احدى

آرى نتوان ز حادثات ايمن بود

از لطف خدا تا نبود معتمدى

ّللا بهشتى واعظ [ملك المتكلمين]
حاج ميرزا نصر ّ
ّللا بهشتى فرزند ميرزا محسن فرزند حاج ميرزا مهدى شعرباف كه از ز ّهاد معروف اصفهان بوده در حدود
حاج ميرزا نصر ّ
هزار و دويست و هفتاد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص145 :
متولّد شده .و نيز گفتهاند جهت خلق ج ّد او ،بهشتى 65ناميده شدهاند.
در ّ
سن طفوليت پدر او فوت مىشود و مادر او به وسيله كارهاى زنانه مخارج او را متكفّل مىشود و او را به تحصيل مىگذارد
و پس از چندى به اصرار مادر به شغل روضهخوانى بهطور پاى منبرى مشغول مىشود ،و در اين اثناى مسافرت به مازندران
مىكند و چون در مازندران روضهخوان نادرا پيدا مىشود در آنجا اهميّتى پيدا مىكند و منبرى مىشود ،و پس از دو سال
معاودت به طهران مىكند و اصفهان مىآيد دو سال هم در اصفهان متوقّف مىگردد با حالت گمنامى و فقر ،پس از آن به رشت

 )**( 64به اندازهاى كه كتب فقها و اصوليين را با دستمال برمىداشتند (.مؤلف)
ّللا بيدآبادى قرائت قرآن را كه شغل او بوده است بهطورى دلپسند و خوب
 )*( 65مؤلّف :ميرزا محسن روزى در مجلس آقاى حاج سيّد اسد ّ
ّللا به او مىگويد مجلس ما را بهشت كردى و نشر اين خبر بتدريج سبب مىشود كه اين عائله را بهشتى گويند.
مىنمايد كه حاج سيّد اسد ّ

مىرود ،و در اين مسافرت مداخل عمده مىكند تا در مراجعت استطاعت ازدواج و تعمير منزل خود را پيدا مىنمايد و پس از
67
ازدواج عازم م ّكه مىشود ،66و بعد از رسيدن به بمبايى موسم گذشته بود در آنجا متوقّف مىشود.
در منابر برخّلف مسلك و اوضاع آقايان محّلتى بياناتى مىنمايد كه آقايان بر مخالفت و ضديّت با او اقدام نموده طورى
مىسازند كه حكومت بمبايى او را تبعيد مىكند به سمت ايران ،و از آنجا بناى شهرت او مىشود ،خصوصا بعضى از روزنامهها
مانند حبل المتين در مدح و ستايش او شرحى انتشار مىدهند .بعد از مراجعت به اصفهان نزد ّ
مّل صالح فريدنى و غيره تحصيل
تدرس فلسفه نمودن و داشتن سحر بيان منبر اصفهان منحصر به او شد.
فلسفه نموده با داشتن فضائل علمى خصوص تدريس و ّ
حس رقابت بعضى از روضهخوانها او را وادار مىسازد بر بدگويى و
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص146 :
تحريكات بر شكست او ،در اين اوقات مسافرتى از براى او پيش مىآيد كه به اتّفاق عّلء الدوله حكمران وقت خوزستان به سمت
خوزستان مىرود رجب  .1314اخّلق او با وضع عّلء الدوله كامّل مخالفت داشته ،زيرا بهشتى معتاد بوده است به نطقهاى
آزادىخواهى و عّلء الدوله خود را مكلّف مىدانسته است به رفتار مستبدانه بلكه سفّاكانه؛ چنانچه شنيده شد روزى كه اردوى
عّلء الدوله وارد خاك خوزستان شد ابتدائا عّلء الدوله اظهار تأسف كرده از اينكه موقعى نيافته است براى كشتار كردن ،در
هنگام ورود ،و بعد از آن به كسان خود دستور مىدهد كه يك نفر مجرم به دست بياورند كه از كشتن او هيبت خود را در نظر
اهل خوزستان به روز داده باشد.
كسان او بعد از تفحّص يك نفرى را گرفتار نموده نزد او مىآورند ،موقعى بوده است كه مشغول نماز بوده و نمىتوانسته است
صر را ببرند ،پس از فراغت از نماز و مراجعت
تكلّم كند ازاينجهت به طور اشاره با دست زير گلوى خود مىكشد يعنى سر مق ّ
بستگان او از انجام مأموريت معلوم مىگردد كه مأمورين در ضمن تفحّص كسى را به دست نياورده بودند مگر يك نفر شبان كه
مشغول چرانيدن گوسفندان بوده ،محض اطاعت همان را آورده بودند و براى تهديد اهل خوزستان و ابراز هيبت عّلء الدوله
شبان كشته شد.
اصطكاك اين دو خلق متضا ّد منجر به تفرقه ميانه آنها شد ،و اتّفاقا در اين وقت طايفهاى از اعراب جعب هم از فشار مأمورين
حكومت به پرخاش و ياغيگرى افتاده بودند و مدّت زيادى عّلء الدوله و اردوى دولتى با آنها زدوخورد داشت تا در نتيجه عّلء
الدوله معزول شد.
عّلء الدوله ،حاجى بهشتى را در اين كار دخيل دانسته در مقام كينهجويى او برآمد ،تا اتّفاقا وقتى كه در اصفهان و غيره انقّلباتى
بر پا شده بود به اسم بابيه و حاجى بهشتى قبّل در شيراز بود و عّلء الدوله در شيراز حكومت داشت،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص147 :
عّلء الدوله حربه متداوله آنروز را كه متهم ساختن مردم به بابيّت بود به روى حاجى بهشتى كشيد و قدرتى يافته او را تحت
الحفظ با چند نفر ديگر به دست سواران خود داده از شيراز به طهران ارسال داشت ،حاجى بهشتى در بين راه مأمورين خود را
راضى ساخته منفردا و پنهانى وارد اصفهان شد به خيال آنكه متنفذين اصفهان با او ضدّيت نمىكنند و مىتواند در اينجا زيست
كند.
برخّلف ،وقت هنگامه و غوغاى اصفهان بود و حكومت و امامجمعه و آقاى نجفى علنا او را تهديد نمودند .علّت تهديد ظل
السلطان هم باز سابقه داشت ،مانند قضيه عّلء الدوله ،كه عّلوه بر آنكه در منابر بر ضد استبداد و رفتار بىباكانه متنفذين حرف
مىزد ،در تأليف و طبع كتاب" رؤياى صادقه" كه مراتب به سرتاپا نماى اعمال شنيعه متنفذين اصفهان بود و اسمى از مؤلّف او
در او مندرج نبود در هزار و نهصد و كسرى مسيحى در پطرزبورغ (لنينگراد) به طبع رسيده بود و در اصفهان و طهران
منتشر شده بود .چندين نفر را بزرگان اصفهان كه ذكر آنها در كتاب شده بود طرف سوءظن خود قرار دادند و با هريك از
آنها ،انواع دسيسه به كار بردند و از همه مراتب ،آنها را انداختند.
از جمله آنها حاجى بهشتى بود ،در اين وقت انقّلب هدف تير قدرت و غرض آنها واقع گرديده ناچار از شهر خارج شده چندين
ماه را در مهدىآباد از بلوك «دهحق» كه يكى از دهات چندفرسخى شهر و متعلق به خود او بود مخفى شد و در اين م ّدت اميدوار
بود كه مخالفين خود را راضى كرده معاودت به اصفهان نمايد.
 )**( 66و(**) در اصل :شد
 )**( 67و(**) در اصل :شد

بعد از مأيوس شدن از رضايت آنها به سمت طهران حركت كرد ،وقتى رسيد به طهران كه فجائع اصفهان و يزد ،خياالت عامه
اهل ايران و مخصوصا طهران را منقلب ساخته بود ،و نگرانى كه براى هركسى در سلب آسايش و عدم امنيت مالى و جانى پيدا
شده بود ،عامه خياالت را متوجّه نموده بود به پيدا كردن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص148 :
وسائل تأمينه ،مخصوصا آسيّد جمال واعظ جبل عاملى هم كه در اثر همين غوغاى اصفهان به طهران رفته بود و در مسجد شاه
طهران نطقهاى مؤثرى در اين موضوع مىكرد ،زمينه تدارك شده بود كه ،رسيدن حاجى بهشتى و نطقهاى او در طهران
باعث شهرت زيادى شد براى او در طهران و با بزرگان و رجال و اشخاص كاركن طهران روابط خصوصى پيدا كرد.
از آن جمله با پسر مظفر الدّين شاه ،ساالر الدوله مرافقت پيدا كرد .در وقت حكمرانى كردستان به همراه او كردستان مىرود،
عين الدوله كه در آنوقت صدارت ايران را داشته به سبب اينكه شاهزاده حكمران كردستان جوان و بىتجربه بود اصّلح كارهاى
مهم او را از حاجى بهشتى مىخواسته كه شخص عاقل شمرده مىشده است و شاهزاده از او تمكين داشته ،اين قضيه هم مزيد
شهرت او و توجّه درباريان به او مىگردد هنگام مراجعت او به طهران از اشخاص برجسته و معروف و مربوط با درباريان
بوده [است].
در اين اثنا ،صداى مشروطيت و هيجان ملى در پايتخت بلند شده بود كه حاجى در خّلل اين احوال به سبب اينكه برجستهترين
تهور نمود و عّلنيه در منابر و محافل بر تهييج ملّت سخنسرايى كرد و با استبداد مح ّمد على
اشخاص بود كه از طبقه اهل منبر ّ
ميرزا مقاومت نمود و تشريح مظالم مستبدّانه درباريان و بزرگان پايتخت و واليات را از احكام و اهل علم ،مىايستاد و با بيان
مخصوص خود كه مصداق" ّ
ان من البيان لسحرا" بود واضح مىنمود ،در اواخر روى منبر نشستن را ترك كرده بود ،و همه جا
پاى منبر ايستاده حرف مىزد و نطق مىكرد.
بعضى انجمنها تأسيس كرد جهت جلوگيرى و دفاع از دسيسههاى مستبدين كه نيرنگها مىساختند براى برهم زدن مجلس و
مشروطيت .در دوره تقنينيّه ّاوليه با آنكه عضويّت در مجلس نداشت عامل مؤثرى بود در وضعيت و رفتار مجلس .و طورى شده
بود كه مح ّمد على ميرزا و بعضى ديگر از متنفذين او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص149 :
را مانع خياالت خود دانسته و در مقام رفع و دفع بودند ،اين بود كه جماعتى هم از جوانان روشندماغ غالبا اوقات خود را
صرف محافظت او مىساختند گاه مسلح و گاه بىاسلحه .باالخره در جريان كليّه امور مه ّمه مملكت از سياسات و غيره مدخليّت
پيدا كرده بود.
دفعه اولى كه مح ّمد على ميرزا بناى ضديّت را با مجلس گذارد .حاجى بهشتى با رفقاى آذربايجانى مردم را بيدار داشته و اطراف
مجلس را گرفتند و كشف حقايق شد و مح ّمد على ميرزا شكست خورد و قرآن مهر كرده با نظام السلطنه به مجلس فرستاد .ليكن
در دفعه دوم و كودتا ،قبّل به توسط متنفذين در مشروطهطلبها از اهل علم ،نفوذ بهشتى و رفقايش را عليل ساخت و مردم را
خواب كرد تا در وقت حمله به مجلس اطراف خلوت بود ،اين شد كه حاجى را دستگير كرد و چون مىدانست كه اگر قدرى
ّ
معطل شود بهشتى را خّلص مىكنند مجال نداد و او را مقتول ساخت ،در تاريخ هزار و سيصد و بيست و هفت در كودتاى
معروف ايران كه همان سلطنت قاجاريه را منقرض ساخت.
يكى از مقربالخاقانهاى مح ّمد على ميرزا نقل نمود كه وقتى شنيدم بهشتى را دستگير كردند به عزم استخّلص او در محلى كه
او و سايرين را توقيف نموده بودند وارد شدم و فقط جاى همان يكى را خالى ديدم ،از پسر او كه همراه پدر دستگير شده بود،
آميرزا مح ّمد على پرسيدم پدرت كجاست؟
تصور كن
گفت :از طرف شاه آمدند و او را بردند ،موقع بردن او ،من اظهار گريه و ناله كردم ،مرا تسليت داد كه اندوه مخور و
ّ
كه چند سال ديگر من زنده ماندم و چند خروار ديگر برنج هم خوردم و ضايع ساختم ،باالخره چون بايست مرد ،با اين نام نيك
مردن امروز بهتر است از آن زندگانى.
ناقل حكايت گفت :در اثناى صحبت ملتفت محل نشستن بهشتى شدم و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص150 :

خون زيادى ديدم در اثر صدماتى كه مأمورين به او زده بودند ،كه هرگاه مح ّمد على ميرزا هم او را در آنوقت نمىكشت حيات
مستقرى براى او نمانده بود .در موقعى كه براى كشته شدن در حضور مح ّمد على ميرزا ايستاده بوده است به او اظهار مىكند كه
از كشتن من رفع مخالف براى تو نخواهد شد بلكه به عدد هر قطره خون من مخالفها براى تو پيدا خواهد شد.
بلى راستى همين است ،هنگامى كه وضعيّات يك مملكت يا يك ملّت در تحت فشار مىافتد و افكار عموم يكجهت متوجّه رفع و
دفع آن فشار مىشود ،همه مهيّاى اظهار و جستن عّلج مىباشند ،موقعى كه مانند بهشتى يك نفر فرياد خود را مطابق مقاصد
قوه نطق را دارا هستند
عامه بلند كرد عموما متوجّه او مىگردند و او را در مرحله اول كافى مىدانند و ازاينرو سايرين كه ّ
ساكت مىمانند.
ليكن اگر ناگهان مانند بهشتى مفقود گرديد عدّه زيادى به جاى او همان آواز را بلند مىنمايند .و همينطور شد كه به محض كشته
شدن آن يك نفر عدّه زيادى در اطراف ،هياهويى بر پا كردند كه ممكن نشد جلوگيرى از آنها ،تا رسيد كار به جايى كه رسيد تا
انقراض قاجاريه.
در عالم سياست مصداق اين قضيه از حد احصاء خارج است خواه از اشخاص عالىمرتبت و خواه از غير آن طبقه ،پس با
صرفنظر از بلندى و پستى و مشابهت اشخاص يكى معاويه مىشود كه متوجّه و ملتفت اين قضيه بود و ادعاهاى عرب شمرده
تصور نمود ،در صورتى كه اشخاصى كه پس از آن واقعه
شد و يزيد از اين نكته غفلت كرد و واقعه طف را فتح و نصرت خود
ّ
ّللا هم هيچكدام خروج نمايند و حقيقتا
لواى مخالفت به يزيد و دعوت به خود را بلند ساختند ممكن نبود با وجود حضرت ابى عبد ّ
همان عمل شنيع يزيد و رفع مانع خانواده و سلطنت بنى اميّه را منقرض ساخت.
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بهمن لنجانى
آخوند ّ
مّل على المتخلّص بهمن و الملقّب ،بهمن على ،شعر را خوب مىگفته ،از مريدان رحمت على شاه بوده و در ماه صفر
هزار و سيصد و ده وفات يافته و در طهران در امامزاده شاه عبد العظيم پايين مزار سعادت على شاه مدفون شده از اوست:
تا فرونشويى دل ،از غبار امكانى

كى جمال بنمايد بر تو حسن سلطانى

يار نازنين من ،چون به ّ
عز و ناز آيد

عاشق ار نبازد جان ،باشد از گرانجانى

در طلب صدفآسا ،خود ز خويش خالى كن

پردر ،فيض ابر نيسانى
تا دلت كند
ّ

عشق و عافيت باهم ،جمع كى تواند شد

گر جمال جان خواهى ،بگذر از تن آسانى

آقا مح ّمد بيدآبادى
معقول را نزد ّ
مّل مح ّمد اسماعيل خواجويى تحصيل نموده ،و منقول را از ميرزا مح ّمد تقى الماسى از احفاد مجلسى گرفته و
مّل محراب جيّلنى و ّ
استاد و مربّى ّ
مّل على نورى و حاجى كرباسى بوده ،و داراى خط خوش هم بوده ،از بزرگان عرفا و حكما
اين اواخر بوده با آقا [مح ّمد] باقر بهبهانى معاصر شده ،در اصفهان از مدرسين معروف شده جماعتى از علما را تربيت كرده با
بيانات خود ،و ورع را نشر داده [است].
مدرس از شاگردان اوست ،حاجى كلباسى را از بدايت حال تربيت مىكرده كه از پدر او وصايت
ميرزا ابو القاسم خاتونآبادى ّ
داشته ،حتّى سرمشق و تعليم
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حاجى را در خطنويسى شخصا عهدهدار مىشده ،از جمله سرمشقهايى كه به ّ
خط خوش جهت او نوشته اين شعر است:

هزار سال بود از تو تا مسلمانى

هزار سال دگر تا به شهر انسانى

پس از بلوغ ،حاجى را امر كرد به رفتن حج با تقليد از غير آمح ّمد .حاجى وقتى روى منبر توصيف مقام زهد او را مىنموده
حكايت كرده ،در يكى از سالهاى سخت اصفهان مدّت شش ماه ،شب و روز آمح ّمد با عياالت خود به خوردن زردك اكتفا نمود.
و باز برحسب عادت نسبت موهومات به علماى شيعه ،در" روضات الجنات" نوشته كه آمح ّمد ،طّليى مىساخته برحسب قواعد
علم كيميا و چون او را با طّلهاى مغشوش ممزوج مىساختهاند آنها را نيز اصّلح مىكرده [است].
آقا مح ّمد از معاشرت و مّلقات بزرگان استنكاف داشته و گاهى بر االغهاى باركش برهنه جهت قطع مسافات بعيده سوار مىشده
[است].
آقا مح ّمد نماز جمعه را واجب عينى مىدانسته و در شهر اصفهان [چون] سادات اماميّه داراى شغل امامت جمعه بودهاند
نمىتوانسته است اقامه جمعه كند ،هر جمعه به قريه رنان مىرفته و در آنجا اقامه جمعه مىكرده.
در سال هزار و صد و نود و هفت هجرى وفات نموده ،مقبره او در تخت فوالد معروف و مح ّل تبرك است .مقبره پدر او نزديك
او واقع است كه از جيّلن به اصفهان آمده در اينجا داراى اين فرزند مىشود .آقا مح ّمد برحسب خوابى كه ديده و معتقد به جّللت
قدر مير معصوم خاتونآبادى شده ،وصيت كرده است عقب او دفن شود .آقا مح ّمد از اشخاصى است كه نفى اجتهاد مىكرده
[است].
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حاج مح ّمد جواد بيدآبادى
تح ّمل زحمتى در تحصيل عربيّت و علوم نكرده بود ،و مجاهدات خود را مقصور به عبادات مىداشت ،در مقام ارشاد و طريق
راهنمايى مريدان منتسب بود به سلسله شاه نعمتاللّهى بوسيلهى استاد غّلمرضاى شيشهگر و چند نفر ديگر از بزرگان ،مانند
سامره و آخوند مّل حسينقلى و حاجى مّل على ،حاجى ميرزا خليل معروف و غيرهم .با آنكه
آخوند فتحعلى سلطانآبادى متوطن
ّ
حدود يك صد سال عمر كرده بود باز به نوافل و مستحبات مراقبت داشت ،تركه پدرى خود را در مصارف خود و انفاقات تمام
كرد و پس از آن معاش او به وسيلهى هدايا و نذورات مىگذشت.
اشخاصى كه جهت استفاده نزد ايشان مىرفتند عمده نصيحت و موعظه حاجى در مواظبت به نوافل و مستحبات را دريافت
مىنمودند و مخصوصا تأكيد به غسل جمعه و دوام طهارت و شببيدارى و نماز ّاول وقت و نافله شب و انگشتر عقيق و توسّل
به حضرت حجت (ع) بوده [است].
سفرهاى متعددى به م ّكه و مدينه رفته بود ،گاهى هم در م ّكه در مصاحبت شريف م ّكه چندين ماه توقّف داشت .بسيار اشخاص
بودند كه در وقت مسافرت يا مرض ،به توسط ايشان خود را مىخريدند به يك مبلغى از يك تومان الى ده تومان برحسب مكنت
كه آن سفر با مرض بر آنها بىخطر گردد.
رفتار همه در مجلس او مؤدّبانه بود ،بيشتر مجالس او به خواندن كتب ادعيه و اخبار سنن و مستحبات مىگذشت ،در اواخر عمر
به عتبات رفته در همانجا در سال هزار و سيصد و چهل و چهار وفات كرد.
ّللا فقيه بيدآبادى
حاج سيّد اسد ّ
فرزند ششم از هشت فرزند حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى بيدآبادى است،
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والدت او در سنه هزار و دويست و بيست و هشت .سالها در نجف اشرف نزد شيخ مح ّمد حسن صاحب جواهر الكّلم كه اصل
او از اصفهان بوده تحصيل كرد و همچنين نزد شيخ مرتضى انصارى صاحب جواهر عّلوه بر اينكه كتبا و شفاها به صاحب
ّللا از
عنوان اجازه داده بود ،مردم ايران را نيز ترغيب مىكرده است به متابعت او در امور شرعيّه ،ليكن خود حاجى سيّد اسد ّ

قضاوت و فتوى اجتناب داشته و اين وصف باعث زيادتى ارادت مردم به او شده بود ،پدر او در وصف او مبالغه داشته حتّى او
قوت نظر ،بر فخر المحققين ترجيح مىداد.35 .
را از حيث ّ
مردم اصفهان نسبت به او بيشتر اظهار ارادت و اقتدا در جماعت داشته تا پدر او ،به سبب آنكه در امور قضائيه و محاكمات و
پارهاى از كارها دخالت نمىكرده است و احتراز داشته برعكس پدر خود ،مخصوصا در موضوع گفتگو و ادعايى كه امين الدوله
فرزند صدر اصفهانى بر حاج سيّد مح ّمد باقر داشت و در ايّام حيات او فيصله نيافته بود ،و همچنين ورثه حاجى غفور قزوينى
نيز دعوى امانتى نزد سيّد داشتند مانند امين الدوله ،پس از فوت حاج سيّد مح ّمد باقر ،اوالد او تصميم گرفتند يك نفر از ميانه خود
انتخاب نموده سايرين تابع رأى او گردند.
ّللا ،زيرا مردم بيشتر به او توجّه
معتمد الدوله منوچهر خان حاكم وقت در اصفهان آنها را داللت نمود به انتخاب حاج سيّد اسد ّ
داشته چه او از حيث علم و تقوى مقدّم بر سايرين بود ،برادران او اظهار انتخاب او را وقتى به او نمودند ،او جواب گفته بود تا
ّللا،
ّللا دادند و حاج سيّد اسد ّ
فصل دعواى مدعيان سيّد پدرمان نشود قبول نخواهم كرد ،ناچار ورثه اختيار تامه به حاج سيّد اسد ّ
امين الدوله را به مبلغ نود هزار تومان و ورثه حاجى غفور را به چهل هزار تومان ترضيه كرد ،اين قضيه بيشتر از هر چيزى
سبب اقبال مردم به او شد و شهرت كرد.
در ايّام توقف نجف ،موقعى حاج سيّد مح ّمد باقر اصرار بليغى به عودت
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او به اصفهان كرد ،اتّفاقا در آن اوان معاودت او به اصفهان حاج سيّد مح ّمد باقر وفات نموده جانشين او شد.
ّللا به شدّت از معاشرت و دخالت در امور استنكاف داشت با آنكه در آن موقع استبداد مردم كمال احتياج را به
حاج سيّد اسد ّ
مقامات اين قبيل اشخاص داشته ،و مواقعى اتّفاق مىافتد كه دخالت در كار بخصوصى بر هر فريضه ترجيح دارد.
مملو شده بود و از مسجد به خارج مسجد
ّللا را اشخاصى كه ديده بودند حكايت كردند كه مكرر مسجد
جمعيّت نماز حاج سيّد اسد ّ
ّ
سرايت كرده .كسبه دكانهاى بازار بيدآباد در دكانهاى خود اقتدا مىكردند و از بازار هم تجاوز نموده به سر مادى و پشت
باروى دروازه نو مىرسيده است.
اثر بزرگى او تعمير مجراى آبى  36است كه عضد الدوله ديلمى از فرات جدا كرده بود و در جهت نجف آورده بود و سالها بود
خراب شده بود.
ّللا بعضى اوقات از ورود زنها در جماعت مسجد به سبب زيادتى ازدحام و پرهيز از اتّفاقات سوء ،قدغن مىكرده
حاج سيّد اسد ّ
است ،با اين وصف جمعيّت مردان تنها به اين حد مىرسيده ،يغماى جندقى در اين موضوع اين رباعى را گفته:
در مسجد سيّد نبود زن را راه

ليكن هستند امردان دلخواه

اين سيّد و اين سليقه از هم دور است

ال حول و ال قوه ّإال باهلل

از تأليفات او شرحى است بر شرايع  ،37فكر روشنى داشته كه بعضى نسبت عرفانمآبى به او دادهاند شعر هم مىگفته خط
نستعليق را هم خوب مىنوشته ،كتيبه دور مقبره سيّد از خط اوست.
در اثر حالت عزلت دوستى ،ملتزم شده بود كه اگر عقد نكاح اجرا نمايد چهل تومان به سادات فقرا بدهد و ازاينجهت يا دعوت
نمىشد يا اتّفاقا اگر
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كسى مىخواست از او دعوت كند چهل تومان خسارت او را ابتدا مىپرداخت.

ّللا و منسوبان او را
سهام الدوله رئيس افواج اصفهان مدّتى زحمت كشيده و حكم تخفيف سرباز امّلك و عّلقجات حاج سيّد اسد ّ
كه زياد بوده است بدون ّ
تصور اينكه سيّد از او اظهار
اطّلع او صادر مىكند ،وقتى كه حكم و فرمان او را نزد سيّد مىبرد به
ّ
امتنان خواهد كرد ،برعكس ،سيّد به عذر اينكه اگر از من گرفته نشود تحميل بر ديگران و از ضعفا خواهد گرفته شد فرمان را
ر ّد مىكند .وفات او در سنه هزار و دويست و نود است در كرند ،هنگام مسافرت به عتبات.
يكى از صدماتى كه در ايّام حيات به او وارد شده در موقع بلواى نوابها و ميرزا عبد الحسين مستوفى در اصفهان بود ،اين بلوا
در مسجد جمعه طلوع نمود و مير سيّد مح ّمد امامجمعه ،نوابها را از خود دفع كرد و آنها ناچار ملتجى به آقا ميرزا زين
ّللا اوايل از اين داستان فرار نموده تا عراق هم رفت و ليكن اولياى امور به
ّللا شدند ،حاج سيّد اسد ّ
العابدين برادر حاج سيّد اسد ّ
تصور اينكه وجود او در اصفهان باعث اطفاى نائره خواهد شد عودتش دادند .در اواخر بلوا كه هم اهالى پس از هشت نه ماه
ّ
زدوخورد خسته شده بودند و هم از استعداد زيادى كه دولت براى اصفهان تدارك كرده بود متوحّش بودند ،و در مجلس
ّللا اشخاص
غّلمحسين خان سپهدار با حضور اعيان و ارباب حل و عقد اصفهان قرار داد ،چنين مىشود كه حاج سيّد اسد ّ
ّللا قبول نموده با جمعيّتى از چندصد نفر
ذىدخل در اين بلوا را به همراه خود به پايتخت ببرد و عذرخواهى كند ،حاج سيّد اسد ّ
بزرگان و كسبه و اهل علم حركت مىكند ،هنگام ورود به مورچهخورت شاهزاده كيكاوس ميرزا با توپخانه و جمعيّت بر سر
ّللا در اين وقت گرفتار آزار
آنها مىريزند و همراهيان فرار مىنمايند ،حاج سيّد اسد ّ
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ّللا در تاريخ
و اذيت كيكاوس ميرزا مىشود تا اندازهاى كه او را تهديد به قتل هم مىنمايد 68.اهميت مقام و موقع حاج سيّد اسد ّ
طورى بوده است كه وفات  38او را ناصر الدّين شاه در ضمن سفرنامه فرنگستان از وقايع مهمه كه تلگرافا به او خبر رسيده
مىنويسد.
بابا حسن بيدآبادى
از معلّمين ورزشكارى و كشتى و طرف ارادت مردم بوده ،در آن زمان -سلطنت عبّاس ّاول -شهرتى داشته كه هنوز كه سنه
هزار و سيصد و چهل و سه مىباشد ،محل باغ و عمارت او در ابتدا در ميانه درب كوشك و بيدآباد به اسم جوب بابا حسن
معروف است.
جوانهايى كه زور و قابليّت داشتند او در منزل خود مىبرده و تعليم فنون كشتىگيرى به آنها مىكرده ،آنها پس از ترقّى و
تكميل و تصديق بابا حسن جزو پهلوانان حضور شاهى منسلك مىشدند.
بابا حسن عّلوه بر كماالت صورى و ظاهرى داراى مقامات ديگر عرفانى بوده است كه هم او را مرشد مىدانستهاند و هم
كرامات و خوارق عادات به او نسبت مىدادند ،چنانچه شاردن در سفرنامه خود بعضى از آنها را نوشته .بابا حسن اگرچه شغل
پينهدوزى داشته ليكن داراى عمارت باغ و وضع اعيانيتى بوده كه منشاء آن را نيز از خوارق عادات نوشتهاند.
بهار
اسمش مح ّمد على اهل اصفهان ،حرفتش تذهيب ،داراى محاسن صفات
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص158 :
در قصيدهسرايى بود .در مدح معتمد الدوله گفته:
على الصباح چو گرديد جرم مهر عيان

درآمد از درم آن ترك همى خندان

هزار دسته سنبل نهاده بر نسرين

هزار رشته لؤلؤ نهفته بر مرجان

نهاده توده عنبر فراز بدر منير

نمود دى به شوشتر طراز سرو روان

 )*( 68در اين خصوص بنگريد به :مكارم اآلثار ج  ،3ص .837

بيخود (شاعر)
نامش زين العابدين از شعرا و اصفهانى بوده -69متأخرين" مجمع الفصحاء" -از اوست:
خوشا كز مرگ من آگه آن جفاجو را

خرم خاطر او را
به اين تقريب گردانند ّ

بابا ركن الدّين بيضاوى
ّللا بيضاوى است .در عرفان و مراتب علميّه تمجيد بسيارى از او شده ،مخصوصا ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى و شيخ
مسعود بن عبد ّ
بهايى تمجيدى از او نمودهاند ،و نيز متأخر از آنها حاجى كلباسى تعظيم و احترامى از او نموده .از تأليفات او كتاب" شرح
فصوص الحكم" را نوشتهاند.
بعضى از ارباب رجال به مناسبت آنكه گنبد او ترك ترك است و مىگويند موافق گنبد علما تسنّن بوده با تأييد به نوشتن فصوص
الحكم محيى الدّين سنّى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص159 :
بلكه به قول آنها زنديق است ،بابا ركن الدّين را سنّى پنداشتهاند ،ليكن بر سنگ لوح قبر او شرحى نوشته كه از آن جمله است
هذه قبر حجه االولياء و العارفين قطب االوتاد و الوالهين برهان االتقياء و الصالحين  .......كهف الموحدين و المحققين السالك
ّللا بيضاوى.
مسالك ائمه المعصومين و  ....ركن الشريعة و الطريقة و الحقيقة بابا ركن الدّين مسعود بن عبد ّ
از اين جمله نيز مستفاد مىشود كه اهل علم و حكمت و تحقيق در علوم شرعيّه و عرفان بوده است ،70ليكن آنچه معروف است
جّللت قدر او در علم و عرفان مىباشد ،در سنه هفتصد و شصت و نه وفات نموده برحسب تاريخ سنگ لوح او كه موجود است.
بينوا (شاعر)
اسمش ميرزا داود فرزند ميرزا مهدى حسنى طوسى اصفهانى ،از مشاهير فضّل و معاريف علماى عصر بوده 71از اشعار
فارسى او است:
اى كاش كه از خاك دميدن نگذارند

آن گل كه برد بادش و چيدن نگذارند

و نيز
چشم بيمار تو شد باعث بيمارى دل

باز دارم من از آن چشم ،پرستارى دل

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص160 :
المعمورى البيهقى المنجّم

 )*( 69مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .182
 -)*( 70و نيز صريح است« السالك و المسالك ائمه المعصومين» بر اينكه شيعه اثنى عشرى بوده است (.مؤلف)
 )**( 71مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .182

مح ّمد بن احمد المعمورى البيهقى حكيمى است متبحّر در رياضيات و او را قرين بنى موسى نوشتهاند ،صاحب" تاريخ الحكماء"
نظير كتب او را مخروطات بىسابقه دانسته ،عمر خيام تقدم او را در علوم تصديق نموده به مناسبت رصدى كه ملكشاه در
اصفهان امر نمود بنا سازند بيهقى منتقل به اصفهان گرديد ،هنگامى كه باطنيه را در اصفهان مىسوزاندند و سلطان مح ّمد
سلجوقى در اين كار كوشش داشت ،اتّفاقا بيهقى تسيير درجه طالع خود را متّصل به نحس مشاهده كرد و وحشتى حاصل نمود كه
از دولتسراى سلطان گريخت در خانه يكى از دوستانش مختفى شده با حالت اندوهناك در زاويه افتاده بود ،ناگاه يكى از باطنيه
را مىكشيدند براى سوزاندن از پهلوى اين خانه و زنها و بچّهها از اطراف هجوم آورده بودند براى تماشا ،زنى كه بر پشتبام
تصور
اين خانه برآمده بود نظرش بر بيهقى افتاد كه با حالت پژمردگى در زاويهخانه خود را پنهان ساخته بود .زن از اين حالت
ّ
نمود كه اين شخص هم باطنى است ،غوغا برداشت مردم را صدا زد كه در اينجا يك نفر پنهان شده است ،عا ّمه هجوم آوردند و
او را گرفته مقتول ساختند و كشته او را از خانه بيرون كشيدند ،بستگان سلطان چون او را ديدند شناختند و عامه را سرزنش و
72
مّلمت نمودند ولى نه مّلمت فايده بخشيد و نه پرهيز ،قضا را دور كرد.
پادرى
هانرى مارتن نصرانى است ،در اوايل دولت قاجاريه به اصفهان آمد و اوقات خود را مصروف مباحثه با علما مىداشت در ر ّد
اسّلم و اثبات نصرانيّت،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص161 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص161
و به قدرى در اين باب كوشش نموده كه به صورت يك حادثه و فتنه بزرگى ظاهر شده بود ،و در اين باب تأليفى هم منتشر
مّل احمد نراقى و حاج ّ
ساخته كه حاج مح ّمد حسين شيخ زين الدّين و حاج ّ
مّل رضاى همدانى و آخوند مّل على نورى در ر ّد
كلمات او تأليفاتى نموده منتشر ساختند.
مح ّمد رضا پاشا (شاعر)
از تبريزيانى است كه به محلّه عباسآباد اصفهان كوچيدند ،مدّتى را در مصر گذرانيده و منصب پاشايى يافته ،بعد از معزول
شدن در تكيه 74مجاور وفات يافت.
مير مح ّمد هادى پاقلعه
ذيل خانواده خاتونآبادىها
پرتو ،ميرزا على رضا
از اهالى لنجان اصفهان ،در نوشتن نسخ استاد بوده ،در شعر پرتو تخلّص داشت در اواخر [زمان] ناصر الدّين شاه وفات كرد و
معروف بود به ميرزا آقاجان.
غالبا مديحه جهت ناصر الدّين شاه و وزراى او مىگفت و با خط خوش نسخ خود مىنوشت ،موافق سليقه خود تذهيب و تزئين
مىنمود و بهطور ارمغان به طهران مىبرد به آنها هديه مىداد در مقابل آنها ،از برايش مدد معاش و مستمرى ساليانه مقرر
كرده بودند كه با اجرت دسترنج خود از كتابت گذران مىنمود .در مدرسه نوريّه حجره داشت كه روزها منزل او بود و شبها به
خانه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص162 :
 )*( 72ر .ك :تاريخ الحكماء ،ذيل همين عنوان.
 73جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) 1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.
 )*( 74در اصل ،باالى تكيه كلمهاى ظاهرا به صورت عدد نوشته شده كه نتوانستم بخوانم.

مىرفت .از اوست:
چنان در پاى خم افتاده ديدم مست ،پرتو را

كه روز حشر هم نتواند از ميخانه برخيزد

و نيز:
بس دليران قوىپنجه كه در مقتل عشق

پيش شمشير محبت سپر انداختهاند

و نيز
بحيرتم كه چه كيفيتى است در چشمش

كه از نگاه ،به مغزم پراكند افيون

و نيز:
اگه عقلِد منم ِبزگر از اين كار

كُ كار عاشقى كاريست دشخار

تو كُ فقا گلى بَلكى كُ بِىتِر

ب شد گفتم نشين با هر خس و خار
ِ

هاال هوچى كُ هوچى اى رفيقه

كُ اهل كوچه دون هستن ِولانگار

لَبى َمرتابى اول شب يادِد هَس

كُ نَيزاشتم لگد بعلند اشيار

آسيّد ارباى َمم يُمِ ش كمك كرد

كُ طِ َبش در غ ِِزل بنديس هموار

تو ميرايى كُ من دوسّى تو هسّم

اگِ نه من و چه با مشتى بىيار

در مطارحه با غزل خواجه گفته است:
اى كه آشفتگى ما همه از موى تو بود

دل ما بود كه زنجيرى گيسوى تو بود

دوش از دوش تو آويخته آن حلقه زلف

تا ميان تو كه باريكتر از موى تو بود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص163 :
پروانه

اسمش ميرزا مح ّمد حسين ،اصلش از باغ بهادران لنجان از بلوكات اصفهان .جوانى است باشور .از اوست:
روى تو آيينه صنع تو است

از نظر مردم خودبين مپوش

طرار تو روز ازل
طره ّ
ّ

گشت مرا راه زن عقل و هوش

ميرزا ابو تراب پونه اصفهانى
ميرزا ابو تراب پونه فرزند حاجى ميرزا حسن طبيب كرمانى است و او از اوالد مّل نفيس صاحب شرح نفيس و شرح اسباب
است در مذهب شيخيه ركنيه از اسانيد و ساكن پونه يا پوده اصفهان بوده [است].
برادر او ميرزا على اكبر خان ناظم االطباء مىباشد كه كتاب معروف پزشكى از تأليفات اوست و از اساتيد اطبّا به طرز جديد
بوده .زمانى را در اصفهان زيست داشت در اواسط عمر ،ليكن اواخر عمر در طهران به طبابت حضور اشتغال داشت ،او و
منسوبانش به نفيسى معرفى مىشوند.
پير حاجات
مقبره او در لنجان در دهكدهاى به همين اسم معروف است و موقوفاتى هم براى مخارج آنها موجود .اسم سلسلهاى هم از صوفيه
مىباشد.
تأثير (شاعر)
اسمش ميرزا مح ّمد حسن ،اجداد او را شاهعباس از تبريز كوچانيده در اصفهان در محله عباسآباد كه خود بنا نهاد مسكن داد.
ميرزاى مذكور زمان سلطان حسين به خدمات ديوانى رسيد و صاحب ديوان است .از اوست از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص164 :
آتشكده:75
مايل تو را به غير نخواهم وگرنه من

بيزارم از كسى كه دلش مايل تو نيست

هر شكوهاى كه بشنيد آن هم شكايتى شد

يك شكوه كردم از وى آخر حكايتى شد

تاراج (شاعر)
اسمش آقا مح ّمد حسين ،شغلش مقواسازى ،به دسترنج كسب معاش مىكرده ،طبع موزونى داشته غزل مىگويد .ده هزار بيت
76
ديوان دارد از اوست.
تير تو ز بس بنشست ،اى سخت كمان بر دل

 )*( 75ر .ك :آتشكده ،ج  ،3ص .927
 )**( 76مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .185

جاى مژهام از چشم سر برزده پيكانها

و نيز:
جاى اشك از مژه ،اى ديده اگر خون بفشانى

اين نه آبى است كزان آتش ما را بنشانى

عّلء بيك تبريزى
ملقّب به جمال الملك ،به وفور كماالت عديده امتياز داشت و در فنون لغات عرب و آيات ادب بحرى بوده [است].
شاهطهماسب اول صفوى كماالت او را شنيد او را خواست و تشويقش كرد و مقرر داشت تا كتيبههاى مقام صاحب ّ
الزمان و
مسجد جامع را در تبريز به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص165 :
ّ
خط جلى نگاشت ،پس از آن الواحى كه به جهت تخفيف باج و خراج از جانب شاهطهماسب مقرر گرديده بود او نوشت و حجّاران
نقر نمودند و مّلزمان شاه به شهرهاى بزرگ ايران فرستادند .و در مواضع 77مهمه نصب كردند چنانچه در اصفهان و ساير
شهرها هنوز آن لوحهها در مساجد منصوب و باقى است .در مسجد جامع اصفهان سنگ لوحى به طول سه متر و عرض يك متر
موجود است كه بينندگان و تماشاچيان اهل خبرت و بصيرت از مشاهده آن حيرت مىنمايند ،در ايوان صفه صاحب منصوب
است.
در قبرستان تخت فوالد بعضى سنگهاى قبور بزرگان به ّ
خط او موجود است ،در كتابخانه اسّلمبول قرآنى به خط او مىباشد،
عّلء بيك اشعار نيكو دارد از اوست:
مرا خداى جهان ،از همه جهان داده است

خطى ،چگونه خطى به ز لعل ر ّمانى

سپهر و اختر و اركان ،چو من دگر نارند

به دور خويش دبيرى و نه سخندانى

به دست خويش در اين شعر خوب خاطر من

بريخته است مرا نيست بر تو تاوانى

چو من دبير نبوده به هر ديار كنون

به هيچ جاى نباشد چو من سخندانى

مباد خالى تا كردن است در او باهم

ى و مردانى
ز طوق و داغ تو هرگز ،زن ّ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص166 :
ميرزا حسن تخت پوالدى
سالها در تكيه مادر شاهزاده تخت پوالد معتكف بود و بيشتر اعيان شهر به او توجّه داشتند .ايّام هفته براى تنفس و گردش به
تخت پوالد مىرفتند وارد بر او مىشدند و هركسى به مناسبت مايحتاجى زيادتر از مصرف خود همراه مىبرد كه با او نياز
نمايد ،به اين سبب اغلب ضروريّات را در پس اتاق خود حاضر داشت كه اگر اتّفاقا ميهمانى از اين قبيل اشخاص بر او وارد
مىشد محتاج تدارك از خارج نبود و هرچه را ميهمان ميل مىكرد نزد او حاضر مىگذاشت ،اين قضيه را كرامتى از او تص ّور
كرده بودند و جماعتى سر تسليم پيش او خم داشتند و شهرت يافته بود.
وفاتش قبل از مشروطيت ايران بوده است.
 )*( 77در اصل ،مواقع.

حاجى صادق تخت پوالدى
به سبب آنكه عمر خود را در تخت پوالد در يكى از حجرات تكيه مادر شاهزاده بسر برد او را تخته پوالدى گفتند.
با آنكه عامى و بىسواد بود مردم نسبت به او ارادت مىورزيدند و در منزل او غالبا چندين نفر ارباب حاجت مقام داشتند
مخصوصا جهت رفع امراض و ديگر آفات ،نباتى به او مىدادند تا دعايى بخواند و به نبات بدمد ،خوردن اين نبات را مؤثر
مىدانستند .در سال هزار و دويست و نود و يك وفات كرد و در همانجا مدفون شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص167 :
ّللا تركه (شاعر)
خواجه حبيب ّ
به زيور علم و صّلح آراسته بوده است پدر خواجه افضل الدّين.
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خواجه افضل الدّين مح ّمد تركه
از" عمده الطالب" و حاشيه آن منقول از بيهقى چنان برمىآيد كه در زمان سلطان مح ّمد الجايتو ،عبّاد بن احمد بن اسماعيل از
سادات گلستانه حسنى قضاوت اصفهان را داشته ،و در همان اوان سنه هفتصد و بيست و چهار هجرى صدر الدّين مح ّمد بن
مح ّمد شهير به تركه از سبزوار با اهلوعيال به اصفهان آمد ،و يحيى فرزند عبّاد مذكور ،زينب دختر صدر ال ّدين را به زنى
گرفت و از او عبّاد متولد شد كه از علماى اصفهان بوده و بعد از سنه هفتصد و نود وفات كرد.
تصور مىشود كه آغاز قضاوت اصفهان در
و چون تا اوان دولت صفويه نوشتهاند كه قضات اصفهان از سلسله تركه بودهاند،
ّ
اين سلسله ،از عهد آمدن اين صدر الدّين به اصفهان و وصلت با اين سادات بوده ،و از جمله ايشان است.
خواجه افضل الدّين صاحب عنوان ،محمد بن حبيب هللا كه در" روضة الصفا" در ضمن بزرگان آخر صفويه نوشته كه خواجه
افضل الدّين مح ّمد تركه اصفهانى از نسل قضات تركه اصفهان بوده و فضلى بىكران داشته [است].
در عهد شاهطهماسب قاضى عسكر شد و بعد به اصفهان رفته به امور شرعيّه و قضاوت آن واليت كه هميشه در سلسله تركيّه
بود اشتغال داشت .آخر ترك كرده و به مشهد مقدس رفته مجاور شد و در اواخر عمر به عراق آمده درگذشت.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص168 :
ّللا)
خواجه صائن الدّين على تركه (معاصر شاه نعمت ّ
عّلوه بر مراتب عرفان در حكمت نيز مهارت داشته و تأليفاتى نموده ،مانند ":شرح فصوص الحكم" ،و" شرح قصيده ابن
فارض" .در زمان شاهرخ شاه علماى هرات مجادله تمام نمودند بر كفر خواجه به استثناى ركن الدّين خوافى صاحب شرح شمسيه
كه چيزى ننوشت ،شاهرخ شاه او را به هرات طلبيد جهت محاكمه تا در همانجا در هشتصد و سى وفات نمود.
خواجه صائن الدّين موقعى كه قاضى يزد بود محسود واقع گرديد و بعضى عبارات تأليفات او را دستآويز كردند و نزد شاهرخ
شاه از او سعايت نمودند.
معلوم مىشود كه خواجه را در آنوقت عّلوه بر مراتب علمى و عرفان ،در منصب دنيويه و شهرت ظاهره مقامى رفيع بوده،
صاحب رياض العارفين 79در روضه دوم ،او را معاصر با ابن فارض  39نوشته و هر دو را تربيت يافته سيّد حسين اخّلطى
گفته 40 ،و نيز وفات ابن فارض را در سنه  636نوشته است و در روضات از كشكول وفات او را سنه  626نقل كرده .در
صورتى كه زمان شاهرخ بوده ،دويست سال اشتباه تاريخ مىشود .و طرايق 80پيروى ابن فارض را به شهاب سهروردى
منصوب دانسته و صائن الدّين را به سه واسطه متّصل به شهاب كرده است  .41از اوست:
اگرچه طاعت اين شيخگان سالوس است

 )*( 78ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .939
 -)*( 79رياض العارفين :ص 375
 )**( 80طرائق الحقائق ج  ،2ص 356

كه جوش ولوله از جان انس و جان انداخت

ولى به كعبه گر جبرئيل طاعتشان

به منجنيق تواند بر آسمان انداخت

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص169 :
تسليم 42
ميرزا حسن تسليم از شعراى نامى اصفهان اوايل [زمان] ناصر الدّين شاه بود كه در" مرآة البلدان" اسمى از او برده [شده] است.
43
مّل حسين تفليسى
معاصر آمح ّمد بيدآبادى است ،و از تفليس به اصفهان جهت تحصيل و تهذيب مهاجرت نمود ،از حيث علم و رياضت و وارستگى
هم با او هممسلك بوده است.
سبب شهرت او در اصفهان عقيدهاى است كه خواص و عوام نسبت به قبر او ظاهر مىسازند ،كه هركسى حاجتى داشته باشد
زير بقعه او براى هديه به او يا قرآنى بخواند در چند هفته متوالى ،يا اينكه آش يا مطبوخ ديگرى در همانجا بپزد و اطعام كنند،
باعث انجام مقصد او گردد ،غالبا در بقعه او طبّاخى مىكنند.
از كارهاى مخصوصه او جهت كسر قوه شهوت خوردن نان با آب اسفرزه يا آب اسفرزه تنها بوده است بهطور دوام .وقتى
غذايى جهت او آوردند پس از خوردن تحقيق مىنمايد از محل تحصيل آن غذا تا معلوم مىشود كه از قماربازى و بهطور غير
مشروع تحصيل شده بوده ،فورا قى مىكند آن را و مىگويد چون از خوردن آن صفاى قلبم كدورت يافت فهميدم كه حرام بوده
81
[است].
گويند اوايل حال كه در تفليس بوده مذهب زردشتى داشته وقتى به اصفهان مىآيد مسلمان مىگردد .وفات او در سال هزار و صد
و نود و دو واقع شد ،قبرش در قبرستان آببخشان معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص170 :
ميرزا عبد الغفّار تويسركانى
از شاگردان حاجى ّ
مّل حسينعلى تويسركانى بوده ،عمده شهرت او به سبب ازدحام جماعت او بوده ،بااينكه مسجد او مملو
مىگرديد تمام آنها اهل عمامه بودند چه از سلسله طّلب و چه از طبقه تجّار ،ليكن مدّت كمى در اواخر عمر او جمعيّت مسجد به
وضع غريبى به ح ّد اقليّت رسيد و مسببش اين شده كه در فنون معقول و عرفان همدستى داشت .در سنه هزار و سيصد و نوزده
وفات يافت.
قهفرخى
ثابت على
ّ
اسم او ميرزا على ،مريد صاحب" بستان السياحه" حاج ميرزا زين العابدين شروانى است ،شعر هم مىگفته از آن جمله اسامى
مشايخ سلسله نعمتاللهيه را نظم نموده در هشتاد و هفت بيت به اين ترتيب:
بنده درگاه سلطان ولى

چاكر اهل صفا ثابت على

چون رخ از هر دوجهان برتافتم

اين لقب از پير كامل يافتم

 )*( 81تذكره القبور ،ص .79

ثاقب اصفهانى
در اواخر [دوران] فتحعلى شاه و زمان مح ّمد شاه منصب قاضى عسكرى داشته ،شعر را هم نيكو گفته ،در مدح معتمد الدوله
حاكم اصفهان.
فر دولت او نامور جبان
گردد به ّ

سايد به خاك درگه او آسمان جبين

قهرش به دفع آمده چون زاده زران

عدلش بگرد گيتى چون باره زرين

ابراهيم ثقفى
اصّل اهل كوفه بوده ،يكى از اجداد او از طرف امير المؤمنين (ع) حكومت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص171 :
كوفه داشته كه حضرت مجتبى (ع) به او توسّل جسته در روز ساباط.
در ابتدا زيدى بوده پس از آن امامى گشته و در اين موضوع كه مناقب ائمه آل على باشد با مثالب مخالفين آنها ،كتابى وضع
نمود كه در نظر اهالى كوفه كه وطن او بوده كار بزرگى آمده و او را نصيحت مىكردند كه كتاب را از كوفه خارج نسازد ،ليكن
او جهت خودنمايى پس از اينكه تحقيق نمود از شهرهايى كه اهل آنجا بر ضدّيت شيعه سختتر و معروفتر هستند و معلوم كرد
كه اهل اصفهان در اين خصوص شهرتى دارند ،متوجّه اصفهان شد و كتاب خود را در آنجا تدريس كرد.
علماى قم ،82مانند برقى و ديگر معاريف از قم به نزد او آمدند و خواستار شدند كه اين كار را موقوف سازد و در قم سكونت
نمايد ،ا ّما او نپذيرفت و در همانجا اقامت داشت تا حدود سنه  283وفات نمود .در شرح حال او قريب پنجاه مجلد كتاب از
تأليفات او معروف است كه آنها متضمن تاريخ و حوادث و تفسير و حكم و آداب مىباشد .معروف آنها كتاب" غارات" 83است.
ميرزا حسين خان ثمر انصارى
زاده ميرزا مح ّمد على مستوفى وزير مؤيد الدوله طهماسب ميرزا ،از خانواده ميرزا سلمان جابرى انصارى وزير سلطان مح ّمد
ّللا خان مشير الملك انصارى .تولّدش در سال هزار و دويست و هشتاد و چهار در اصفهان،
صفوى ،فرزند مقامى ميرزا حبيب ّ
نياكانش كه مرجع امور دولتى بودند در زمان شاهعبّاس از شيراز به اصفهان پايتخت ايران مهاجرت و در آنجا سكنى گزيدند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص172 :
در سن يازدهسالگى در مدرسه همايونى واقع در هشتبهشت چهارباغ كه از تأسيسات ظل السلطان و به رياست على خان ناظم
العلوم بود مشغول تحصيل [زبان] فرانسه و رياضيات و تاكتيك نظامى شد.
اين مدرسه برحسب اتفاق داراى مزايا و ترقياتى گرديد ،در مدّت عمر كم خود كه بيش از سه سال نبود ،ولى نظرياتى كه براى
صلين هم قبول مساعدت به او را نكردند كه
مؤسس پيش آمد در تعقيب آنكه از طرف دولت تح ّمل مصارف آن نشد و اولياى مح ّ
منجر به انحّلل گرديد.
شاگردان ،بعضى به مدرسه دار الفنون طهران منتقل شدند ،مانند صاحب ترجمه ،و باالخره به درجه سرتيپى و آجودانى حضور
ظل السلطان و پارهاى كارهاى ديگر منصوب گرديد.
در زمان مشروطه رياست عدليه خوزستان را يافت بعد از استعفا و مراجعت به اصفهان به اشاره سردار اسعد بختيارى ترجمه
تاريخ شرق اقصى و جنگ ژاپون و روس را مشغول شد.
 )*( 82در اصل قوم
 -)**( 83ر .ك :الذريعة .ج  ،16ص .1

و از تأليفات او منظومه" رعنا و زيبا" طبع و نشر يافت .معروفيت او به سبب طبع شعر و معاشرت با ادبا شد و از شعراى
معروف اصفهان محسوب گرديده از اشعار اوست:
زدى به غمزه يكى تير و جان به دل دادم

نهم به ديده اگر تير ديگرم بزنى

چنين به حكم تو گردن نهادهام چو قلم

كه سر نپيچم اگر گردنم به تيغ زنى

و نيز:
خم گشته بيستون و از حسرت همى نظر

در زير پا به كشته فرهاد مىكند

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص173 :
و نيز:
دل به شكنج زلف تو رفت و خبر نشد از او

مرغ به شب ،ولى كند گم ره آشيانه را

و نيز:
تا لب چشمه حيوان لبت در ره دل

خطرى هيچ بهجز چاه زنخدان تو نيست

و نيز:
گريزد صيد وحشى هركجا صياد را بيند

دل من نيست صيدى كز پى صياد برخيزد

بدر الدّين جاجرمى
اصّل اهل خراسان و در اصفهان نشو و نما يافته ،خواجه شمس الدّين صاحب ديوان بر او التفاتى داشته ،در مراتب شاعرى
شاگرد مجد الدّين همگر شيرازى است ،در گفتن شعر  44ظريفه التزام مىسپرده .از اوست:
دنيا چو محيط است و كف خواجه نقط

پيوسته به گرد نقطه مىگردد خط

پرورده او كه و مِ ه و دون و وسط

دولت ندهد خداى كس را به غلط

بره به او صله داده و نوشته:
اين رباعى را در مدح خواجه شمس الدّين صاحب ديوان گفته ،صاحب ديوان هم نظما حواله سيصد ّ
بره سفيد چون بيضه بط
سيصد ّ

كو را ز سياهى نبود هيچ نقط

از گلّه خاص ما نه از جاى غلط

چوپان بدهد به دست دارنده خط

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص174 :
الرحمن جامى (شاعر عارف)
عبد ّ
فرزند نظام الدّين احمد ،اهل [در] دشت از محّلت اصفهان ،برحسب حوادث اصفهان به ديار جام مسافرت كرده به قضاوت و
الرحمن نور الدّين را در سال هشتصد و هفده در
فتوى مشغول شده و رقم خود را در نوشتهجات دشتى مىكرده ،و مولى عبد ّ
صوف با
واليت جام پيدا كرده ،مّل عبد ّ
الرحمن پس از تكميل ادبيّت و عربيت به سمرقند رفته رياضيات را كامل نمود و در ت ّ
مشايخ نقشبنديّه مربوط شد.
در سنه هشتصد و نود و هشت وفات كرده .مؤلفات او مانند شرح جامى بر كافيه و نفحات معروف است ،و خود او نيز از طراز
اول شعرا و عرفا و نويسندگان معروف است .از اوست:
گر در دل تو گل گذرد ،گل باشى

ور بلبل بىقرار ،بلبل باشى

تو جزوى ،حق ،كل است گر روزى چند

انديشه گل پيشه كنى ،گل باشى

و نيز:
خوش آنكه وارهاند ،ما را ز ما زمانى

روشنضمير پيرى يا خوبرو جوانى

آسيّد جمال جبل عاملى واعظ
ّ
متوطن بوده و اوالد زيادى داشته ،در يكى از وقايع ما
فرزند آسيّد جعفر بن آسيّد صالح جبل عاملى .آسيّد صالح در جبل عامل
بين سنّى و شيعه ،آنها متفرق مىگردند.
يكى از اوالد آسيّد صالح ،سيّد صدر الدّين جبل عاملى است كه [به] نجف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص175 :
آمده داماد شيخ جعفر شده ،و وقتى داماد ديگر شيخ جعفر ،شيخ مح ّمد تقى سرسلسله نجفىهاى اصفهان به اصفهان آمد ،آن هم به
84
ّ
متوطن شد.
اصفهان آمد
سيّد جعفر برادر سيّد صدر الدّين پس از مهاجرت از جبل عامل به اطراف ايران و هندوستان گردش مىكرده و از علماى آنوقت
بوده است.

84

(*) ر .ك :شرح حال شيخ محمد تقى نجفى از همين تأليف.

در همدان ازدواج مىكند و آسيّد جمال در آنجا متولّد مىگردد .سيّد جعفر كه در حين گردش وفات مىنمايد مادر سيّد جمال از او
تكفّل مىكرده تا به ّ
سن رشد مىرسد و مسافرت به طهران مىكند ،در تعقيب سيره خانواده خود كه اهل علم بودهاند مدّتى را در
مدرسه مادر شاه واقعه در ارگ طهران و زمانى را در مدرسه صدر طهران تحصيل مىنمايد.
بعد از آنكه در معقول و ادبيات و منقول داراى قوه مىشود از طهران به اصفهان آمده وارد منزل سيّد ابو جعفر پسر صدر الدّين
جبل عاملى مىگردد ،و پس از آنكه مشغول وعظ و منبر مىشود منزل جداگانه پيدا كرده متأهل مىشود و از اين وقت شروع به
تدريس مىكند و جمعى فضّل در محضر او حاضر مىگردند.
جهت تحصيل معاش ضمنا منبرى هم مىرود ،ليكن تحصيل معاش باالخره او را از تدريس و عنوان مدرسى بيرون آورده تسليم
منبر مىكند.
منبرهاى او چون نوعا متضمن شرح خطبههاى نهج البّلغة و اخبارى كه متضمن اخّلق است مىبوده و اينطور منبر با سليقه
اهل اصفهان موافقت داشته در اندك وقتى ترقّى فوقالعاده مىكند.
اتّفاقا در اصفهان كتاب رمانى كه در پطرزبورغ طبع شده بود ،منتشر مىشود به اسم رؤياى صادقه ،خّلصه مضمون او اينكه
عرصه روز قيامت بر پا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص176 :
شده و شخصى ايستاده تماشاى رستاخيز را مىكند .در اثناى واقعه خطاب مىرسد فّلن شخص و بهمان آدم كه يكىيكى اسم
مىبرد حاضر كنيد و از آنها سؤال مىشود چرا فّلن كار را كردى و آن شخص متعذّر و شرمسار مىگردد.
جماعتى از معاريف زمان ظل السلطان طرف سؤال و جواب با مصدر جّلل مىشوند و ضمنا تقصيراتى كه متهم و منصوب به
آن بودهاند در السنه و افواه عامه مردم اصفهان به تفضيل ذكر شده است در آن كتاب رمان.
پس از انتشار اين كتاب ظل السلطان در مقام تحقيق مباشرين تأليف و طبع كتاب برآمد و برحسب ظاهر دليلى كه مباشرين تأليف
را معين كند پيدا نكردند.
ولى چون آسيّد جمال غالبا اين شعر قاآنى:
ال حول بخوانيد كه شد اهريمن از چاه

تعويذ بگوييد كه غولك بدرآمد

ورد زبان داشت و بسيار استعمال مىكرد و در اين كتاب رمان موقعى را كه نوشته ظل السلطان سوار كالسكه در صحراى
قيامت حاضر شد و درب كالسكه باز شد و بيرون آمد براى سؤال و جواب ،قاآنى از صف شعراى اهل محشر خارج شد و اين
شعر را خواند ،از اينجا حدس زدند كه يكى از مباشرين سيّد جمال بوده است و به مناسبت اين اشعار سعدى ":تن آدمى عزيز
ّللا بهشتى واعظ اغلب سر منبر مىخواند او را هم يك شريك دانستند
است به جان آدميت" اين اشعار سعدى كه حاج ميرزا نصر ّ
كه شايد به توسط او در روسيه طبع شده ،و ديگرى شيخ احمد مجد االسّلم كرمانى را هم شريك آنها دانستند چون اين چند نفر
اغلب ايّام معاشرت داشتند.
اطرافيان ظل السلطان خصوص بعضى كه با اين اشخاص نقار و كدورت داشتند بيشتر تهمت را نسبت به آنها مسلّم داشته و
مطلب را بزرگ جلوه دادند ،تا اينكه مصادر امور تا آنوقت در مقام ضديّت و ايذاى حضرات برآمدند ،تا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص177 :
برنده بود در آنوقت براى نابود ساختن هركسى.
موقعى كه در اصفهان انقّلبى واقع شد بر ضد طايفه متجدّده و اين تهمت ،حربه ّ
حاج ميرزا هاشم امامجمعه در آنوقت كمال اقتدار را داشت و با ظل السلطان در انجام مقاصد يكديگر مسابقه داشتند موقع را
وسيله قرار داد و تعقيب از سيّد جمال و سايرين كرد كه ناچار همه آنها از اصفهان به طهران مهاجرت كردند.

سيّد جمال در طهران اهميت فوقالعادهاى حاصل نمود مخصوصا در اوايل مشروطيت ايران كه در منابر مردم را تهييج مىنمود
ّللا بهشتى واعظ در اين موضوع مسابقه داشتند.
بر ضدّيت استبداد و با رفيق قديم خود حاج ميرزا نصر ّ
فوقالعاده طرف تمايل عامه اهل طهران شده بودند و بهقدرى كه اشخاص خواص و روشنفكر طهران متمايل به حاجى بهشتى
بودند و از نطق و بيانات او استفاده مىكردند ،همان قدر عامه طهران خصوص اهل بازار از سيّد جمال تبرك و تي ّمن مىجستند
خواه از منابر او و خواه از دعاهاى نوشته كه از او مىگرفتند.
حتّى روزنامهاى به اسم او" الجمال" و حاوى كلمات او در آنوقت طهران طبع و منتشر مىشد .بسيارى از زنهاى بىسواد
محض تي ّمن تكنمرههاى آن روزنامه را مىخريدند و تعويذ بازوى اطفال خود مىساختند.
بيشتر اوقات زياد مانده ناهار و شام او را براى شفاى مريض مىبردند.
باالخره در كودتاى مح ّمد على ميرزا كه مجلس را به توپ بست با آنكه اهل اندرون و حرم او فوقالعاده به سيّد افتاد و سيّد اظهار
ارادت مىكردند ،حتّى خود مح ّمد على ميرزا هم هفتهاى يكى دو شب بهعنوان روضهخوانى با او مىگذرانيد در اين موقع به
خيال انتقام از سيّد با لباس مبدّل از طهران گريخت ،نزديك همدان كه رسيده بود چون با حكومت آنوقت همدان مظفر الملك پسر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص178 :
ّ
مّلباشى 85ظل السلطان كه چندى هم قبّل خوانساالر ظل السلطان در اصفهان بود سابقه خصوصيت و دوستى از اصفهان و
تصور كرده بود كه در اين موقع بيچارگى مظفر الملك حفظ حقوق سابقه را كرده از او پذيرايى مىنمايد ،از
طهران داشت،
ّ
خارج شهر همدان شرح پريشانى خود را به او پيغام داد مظفر الملك در جواب ،از او دعوت به شهر مىكند ،هنگام ورود نزد
مظفر الملك ،مظفر الملك تلگرافى به مح ّمد على ميرزا كرده كسب تكليف مىكند او هم امر به اعدام مىدهد.
وقتى كه مظفر الملك ميهمان خود را در شهر همدان خواست عّلنيه به قتل برساند ،مردم شهر به سبب سيادت و وضعيت سيّد،
هيجانى كرده مانع از وقوع اين شنيعه در شهر شدند ،مظفر الملك او را از شهر بيرون برد و در خارج شهر اعدام نمودّ .
سن او
در اين وقت كه سنه  1326بوده است كمتر از پنجاه مىشده كه والدت او در هزار و دويست و هشتاد بوده باشد.
ميرزا مح ّمد على  45فرزند او كه در آنوقت برلن تحصيل مىكرد و ديگر نمىتوانست آنوقت را به طهران معاودت كند در
ّ
توطن كرده با يكى از خانمهاى باعلم برلن ازدواج نمود ،و باالخره به سمت انشاى سفارت ايران در برلن متوقّف
همانجا قصد
گرديد.
كتاب" گنج شايگان"  46از آثار قلميه او راجع به محصوالت و تجارت ايران منطبعه برلن متداول و كتاب نفيسى است در مقام
خود .بعضى گويند كه خانم او هم در تأليف كتاب شركت داشته [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص179 :
مير مح ّمد مهدى جرقويهاى خليفه سلطانى
از اعيان اصفهان شمرده مىشده ،موقعى كه رحمت على شاه جهت سركشى اهل سلسله خود در سنه هزار و دويست و شصت به
اصفهان آمده در جرقويه با صابر على از بابت اينكه مقدّر است يك عيالى از سادات اين واليت نصيب او گردد گفتگو مىنمايد و
به تصويب صابر على ،صبيّه آميرزا مهدى صاحبترجمه را كه در آنوقت به سبب عّلقه ملكى در نصرآباد جرقويه ساكن بوده
بر صابر على معرفى مىكنند و تزويج مىنمايد ،حاج نايب الصدر شيرازى صاحب طرايق را از عيال رحمت على شاه پيدا
نمود.
ّللا جزايرى
سيد نعمت ّ
از اهل جزاير 86واقعه كنار شط العرب بوده ،در طفوليت به هوس تحصيل مىافتد ،چون خانواده او راضى نبودند بهطور فرار
مىآيد به شيراز ،هنگام ورود به شهر جهت پيدا كردن مدرسه منصوريه محل سكونت اهل واليتش دو كلمه را تدارك مىكند ،يكى
مدرسه منصوريه و ديگرى ،مىخواهيم كه يكى از اين دو را خود او حفظ داشته و ديگرى را رفيق او .به هركس مىرسيدهاند
ّ )*( 85
مّلباشى از اهل آذربايجان و مترجم كتاب" الف ليله و ليله" از عربى به فارسى است (.مؤلف)
 )*( 86بلوك بزرگى است در خوزستان.

اينطور پرسش مىكنند تا مىرسند به آنجا و منزل مىگيرند .به سبب فقرى كه داشتهاند يكى از بزرگان شيراز از آنها دعوت
كرده است كه روز جهت ناهار به منزل من بياييد و مىرفتهاند و همه خوراك شبانهروز آنها منحصر بوده است به همين ناهار.
اتّفاقا اگر روزى دير مىرفتهاند و موقع گذشته ،بايست تا فردا به همان حالت صبر كنند .براى مطالعه شب يا با ماهتاب كار
مىكرده است يا در بعضى مساجد كه چراغ بيت الخّلء آن تا صبح روشن بوده مىرفته و ايستاده مطالعه مىكرده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص180 :
است.
پس از مدّتى به اين وضع تحصيل مىآيد اصفهان ،و در اينجا مجلسى بر حال او ّ
اطّلع مىيابد و وسائل زندگانيش فراهم مىشود.
تحصيّلت معقول و منقول را نزد ميرزا رفيعا نايينى و آقا حسين خوانسارى و ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى و غيره مىنمايد.
نزد مجلسى كه مىرود از ميانه هزار نفر شاگردان خود او را انتخاب مىكند جهت عضو مجلس تأليف ،كه در آن مجلس شبانه
قريب چهل نفر فضّل حاضر مىشدهاند در خانه مجلسى و مشغول كار بودهاند و هروقت مسأله مشكلى پيدا مىشده است ميانه
ّللا در كتاب" انوار نعمانيه" خود نوشته ،مخصوصا در شرح
مجلس تأليف مطرح مىگشته و حل مىشده ،چنانچه سيّد نعمت ّ
حديث :و لو علم الناس ثواب زيارة الحسين نصف الشعبان -ذكور الرجال على ... 87كه در مجلس حالت نعاسى داشتم كه مرا
بيدار كردند ،ديدم در اين خصوص بحث مىكنند  ...و تأليفات بسيارى در حديث و فقه و غيره نمود.
بعد از وفات مجلسى از اصفهان مىرود شوشتر مشغول ّ
مّليى مىشود ،تا در سنه هزار و صد و دوازده وفات مىكند .از احفاد
او در شوشتر و اصفهان خانواده چندى حاليّه مىباشد كه از سيّد به بعد همه در سلك علماند.
ّ
مّل عبد الكريم جزى
قدرى تحصيّلت او در عتبات شده بود و قسمت عمده آن نزد آمير مح ّمد صادق كتابفروش و آميرزا مح ّمد حسن نجفى بوده ،در
اواخر عمده قضاوت شرعيّه اصفهان منحصر به او شده بود به سبب آنكه وارسته و بىتكلّف بود .بسيار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص181 :
دعوت به ميهمانى از او مىشد و همه را اجابت مىنمود كه ندرتا در منزل خود كه يكى از حجرات مدرسه نيمآورد بود ناهار يا
شامى صرف مىكرد .اتّفاقا اگر منزل خود غذايى مىخورد چون فراغت تدارك آن را نداشت به مختصر ماحضرى و لو نان
خالى بيات شده بود قناعت مىكرد.
در موقع مرافعه به منزل مدعى يا مدعى عليه بىمضايقه به مهمانى مىرفت و به همين سبب مّلطفت كه نسبت به دوطرف
ظاهر مىساخت غالبا خشم آنها را فرومىنشانيد و كار را به اصّلح مىگذرانيد .با وجود آنكه مهام قضاياى اختّلفى اصفهان و
اطراف به اقدامات او فيصله يافت و هم از بابت وجوهات و موقوفات مبلغ گزافى در سال به توسط او صرف مىشد ،هنگام
وفات غير از چند جلد كتاب از او تركه نماند.
تدريس فقه و اصول او همهوقت با اهميّت و پرجمعيّت بود ،ضمنا ملتزم بود كه رساله" نجات العباد" را محض انتفاع عا ّمه
همهروزه تدريس نمايد و اين كار در نظرها اهميّتى داشت ،چنانچه جمعيتى هم از اين راه استفاده مىكردند.
خوش صحبتى و اخّلق نيك او در معاشرت با همه طبقات خصوص عوام كه هميشه مجلس خود را به اشعار و حكايات مضحك
به طرب مىآورد بيش از هر چيزى جلب قلوب مىساخت.
وفات او كه در سال هزار و سيصد و سى و نه واقع شد و مكشوف گرديد كه با مقدمات سابقه متروكات نگذارده بيشتر از ايّام
حيات ،اهالى اصفهان را به او ارادتمند ساخت .مقبره او در تخت پوالد در تكيه كازرونى 88است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص182 :

 )*( 87در اصل ناخوانا
 )*( 88در اصل تكيه كازرانى

الرحيم جزيرى اصفهانى
عبد ّ
از معاصرين على نقى و تربيتيافتگان شاه سلطان حسين مىباشد ،انواع كماالت را داشته با حسن خط ثلث جلى خطوط مدرسه
چهارباغ اصفهان را كه آخرين بناى سّلطين صفويه بوده او نگاشته ،درب مدرسه چهارباغ اصفهان توقيع نموده ":كتبه عبد
الرحيم الجزيرى هزار و صد و بيست و دو" .برخى تواريخ مدرسه چهارباغ را تا دخول افغانان به اصفهان كه سنه هزار و صد
و سى و چهار باشد -چهرهنما ،نوشته ديدهام و خاتم بناهاى صفويه در اصفهان به همان سال بوده است.
در حين محاصره اصفهان باز خوشنويسان به ياد ايّام خوش گذشته و آرزوى عودت آن ايّام قطعات مىنوشتند مانند قطعهاى كه
عكس او را چهرهنما گرفته در همان تاريخ.89
ّللا جّللى
ميرزا فتح ّ
فرزند ميرزا عبد الرحيم افسر ،خط نستعليق را خوش مىنوشته و شعر را نيكو مىگفته ،وفات او در هزار و سيصد و سى و
شش.
ميرزا ابو الحسن جلوه زوارهاى
فرزند سيّد مح ّمد طباطبايى است كه او در طبابت و شعر مهارت داشته ،مظهر تخلّص مىكرده 47 .در اول حال از راه قندهار
به حيدرآباد سند رفت ،ميرزا ابراهيم شاه وزير مير غّلم على خان دختر خود را به او تزويج كرد كه خواهر ميرزا اسماعيل شاه
بود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص183 :
در نزد ميرزا غّلم على خان منزلتى يافته ،وقتى به سفارت هندوستان و كلكته نزد فرمانفرماى هند او را مىفرستنده سرجان ملكم
انگليسى در تاريخ ايران كيفيت مّلقات خود را با او و استعّلم احوال صفويه از او و نوشتن رسالهاى در جواب ملكم را نوشته
است .مىتوان او را مجدد حكمت مشاء قرن خود دانست.
پس از مراجعت از سفارت به سعايت بعضى ،مير غّلم على خان از او بىميل شده ،سيّد مظهر ترك حيدرآباد و عيال و خانه
نموده ،متوجه احمدآباد گجرات شد و در آنجا به تجارت مشغول گرديده قوامى يافت.
مير غّلم على خان پس از چندى افترائات بدخواهان او را كشف نموده در مقام اعتذار و جلب او برآمد ولى سيّد قبول نكرد و
جوابهاى خشن نوشت.
ميرزا ابو الحسن در احمدآباد گجرات در ذيقعده هزار و دويست و سى و هشت متولد شده پس از چندى اسبابى فراهم مىآيد كه
والد او از احمدآباد به بمبئى مىآيد و چندى در آنجا توقّف مىكند تا اينكه برادر او كه شخص فاضل و دانايى بوده با ساير اقارب
مكتوبى به او مىنويسند و معايب توقف هندوستان و محاسن مراجعت ايران را گوشزد او مىنمايند.
به اين سبب پس از سى و شش سال توقّف هندوستان و سند ،به وطن خود كه زواره اردستان باشد مراجعت مىكند و هم در خود
شهر اصفهان خانه و عّلقهاى مهيا مىسازد كه گاهى در زواره و گاهى در اصفهان زندگى مىكند.
ميرزا ابو الحسن در ورود به اصفهان هفتساله بوده و پس از شش هفت سال ديگر پدر او وفات مىكند .با [شيوع] ناخوشى وبا
زواره ،ميرزا ابو الحسن به سبب صغر سن و نداشتن پرستار ،اندوخته پدر را تلف مىكند و به پريشانى مىرسد.
در ّ
به سبب آنكه اين سلسله از قديم اهل علم بودهاند مانند ميرزا رفيع الدّين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص184 :
مح ّمد معروف به نايينى كه صاحب رسائل شيخ عاملى او را از مشايخ اجازه خود مىشمارد و ميرزا رفيع صاحب تصانيفى است
مانند" حواشى اصول كافى".

 )*( 89پيدايش خط و خطاطان ،ص .208

تذكر به احوال اين گذشتگان 90از پدران و خويشان با وصف پريشانى ،ميرزا ابو الحسن را به شوق تحصيل علم وادار مىسازد
كه به اصفهان آمده در مدرسه كاسهگران حجره گرفته مشغول مىشود .وقتى از تحصيّلت مقدمات فارغ مىشود ميل به علوم
عقليّه از فنون الهى و طبيعى و رياضى در او پيدا مىشود و اوقات خود را صرف آن مىسازد تا آنكه از استادان حاضره ديگر
چندان استفادهاى نمىكند ،ناچار ترك تعلّم كرده مشغول مطالعه و تدريس مىشود.
تعرض
مدّتى در اصفهان به همين وضع اشتغال داشته تا از تهىدستى از طرفى و عيبجويىهايى كه در محيط او وفور داشته ،با ّ
بىسبب امامجمعهها كه اين شخص در تحت اقتدار آنها بوده و آنها به سبب استفاده در حقيقت ،و در صورت وانمود نمودن به
عوام كه نسبت به او افاده مىكنند به روز حسد در آنها ،و ديگر و اخّلق و اعمال زشت و جابرانه آنها نسبت به همهكس
خصوص اين مرد جليل ،و توهينهايى كه وارد مىساختند بر همه ،و با اين وصف خود را الزماالطاعه و مستحق تكريم و
احترام مىدانستند ،بدون سبب سيّد مزبور مجبور به مهاجرت از اصفهان و اقامت طهران مىگردد ،و برحسب عادت ديرينه در
سكونت مدرسه ،در مدرسه دارالشفاء منزل مىكند و همهوقت خود را صرف مطالعه و مباحثه همان علوم مىكند ،كه خود او در
شرح حال خود كه اين كلمات كليتا از آن اتخاذ شده اقرار مىنمايد كه لغو و بىفايده بوده است .رياست تدريس حكمت مشايى و
كلمات ابن سينا به او انحصار داشت.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص185 :
و هم مىگويد چون تصنيف تازه مشكل بلكه غيرممكن بود چيز مستقلى ننوشتم غير از حواشى بر حكمت متعاليه و اسفار ،به
واسطه قناعت فطرى هيچگاه از كسى تقاضايى نكرده .گاهى هم شعر مىگفته و اين قصيده از اوست ،قصيده:
خويش بنشناسى اى فروشده در تن

تن بِ ِهل اين غفلت دراز ،پراكن

چند نمايى كه تو منى ،بنه اين ريو

هى تن خاكى كه نيستى تو همى من

گر تو منى چون به رفق و قاعده گاهى

از چه منم اندر آن زمان خوش روشن؟

وقتى اگر جان فسرده گردد ناالن

از قبل رنج تن خّلف مبر ظن

زان كه گهى افتد آنكه پژمان گردد

مرد ز ويرانى سراى نشيمن

چرخ به دست قضا فّلخن گردان

خلق بدو در ميان سنگ فّلخن

دلت در اين غمكده نگردد شادان

خواه به گلشن خرام و خواه به گلخن

مهبط احجار اين فّلخن نيلى

كس بنداند به غير ايزد ذو المن

گردون چون هاون است كو به حوادث

نرم شدم اندرين مطبق هاون

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص186 :

ذرهاى از مهر اين جهان سر راه است
ّ

رمزى از اين دان حديث عيسى و سوزن

باطنت ار تيره ظاهرى عملت هيچ

گند بغل را چه سود عنبر و الدن

دامن تو قدسيان به البه بگيرند

گر تو بر اين خاكيان كشانى دامن
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باالخره در همان مدرسه دارالشفاء تا آخر ايّام حيات كه سال هزار و سيصد و چهارده باشد زيست نمود و ايّام مرض را در خانه
صدر العلماء گذرانيد و درگذشت.
جمال الدّين عبد الرزاق
اسمش محمد ،پدر كمال الدّين [اسماعيل و] در عرفان و شعر سمت استادى و محترم است نزد آنها ،با خاقانى معاصر بوده زمان
مح ّمد خوارزم  48شاه.
در فنون و معارف و ادب استاد معروف است ،مراسّلت نظم و نثر او با خاقانى زينتافزاى اوراق است ،فرزند او كمال الدّين
اسماعيل است كه او هم از اساتيد شمرده شده .از اوست49 :
گويند صبر كن كه شود خون ز صبر ،مشك

آرى شود وليك ز خون جگر شود

تو را ز مشرق پيرى دميد صبح ،مخسب

كه خواب تيره نمايد چو صبح شد روشن

شب جوانى ناگاه روز پيرى شد50

كه ديد زنگى به رومى آبستن

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص187 :

اگر سّلمت جويى حقيقت اى مسكين

مساز در بن دندان اژدها مسكن

حيات دنيا خواب است و مرگ ،بيدارى

ز كان حكمت محض است اين بلندسخن

هرآنكه بيش خورد كم زيد به معنى ،از آنك

چراغ كشته شود چون بشد ز ح ّد روغن

ميان جامه ،دلى زنده گر ندارى پس

به نام ،خواه كفنخوان و خواه پيراهن

ز بهر دنيا چندين عناكرى نكند

كه مى نيرزد اين مرده خود بدين شيون

اگر نباشى مردم ،دد و ستور نباش

و گر فرشته نباشى مباش اهريمن

غره بدين گنده پير دنيا ،زانك
مباش ّ

هزار شوهر كشت و هنوز بكر اين زن

بمير پيشتر از مرگ تا رسى جايى

كه مرگ نيز نياردت گشت پيرامن

و نيز در وصف اصفهان گفته:

جناب

اين چه شهر است سراسر آشوب

اين چه قومند تمامى تلبيس

ّللا دوزخ
با چنين شهر سقى ّ

ّللا ابليس
با چنين قوم عفا ّ

ّللا ،اصلش از خوزان ماربين اصفهان ،نسبش به امير نجم ثانى مىرسد .در جوانى به هندوستان رفته و پس از
اسمش ميرزا فتح ّ
تحصيل مكنت به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص188 :
اصفهان مراجعت نموده ،در زمان شاهطهماسب [دوم] كّلنتر اصفهان شده ،در دولت نادرى با ميرزا رحيم اشتهاردى و ميرزا
كاظم اصفهانى ميان رى و كاشان در صحراى نمك حسب الحكم شاه قهار شهيد شد 51 .از اوست:
كار بستهام از هيچ ره گشادى نيست
ِز ِ

مگر دمى كه غمت را كند شمار انگشت

به تلخكامى ايّام شاد باش و مزن

به شهد كاسه هر سفله زينهار انگشت

اگر به لب زنم از دست آن نگار انگشت

شود چو غنچه ز خون دلم نگار انگشت

برآيد از رگ من ناله گر بخارم تن

بدان مثابه كه مطرب زند به تار انگشت

جنّتى (شاعر)
اسمش زين الدّين ،مولدش قريه جز اصفهان .از اوست:91
تمام عمر اگر در كوهساران

جفاى برف بينى ،جور باران

كشى در هر نَفَس ،صد گونه خوارى

ز چنگال عقابان شكارى

بسى بهتر كه در تخت زراندود

دمى محكوم حكم ديگرى بود52

ام ابراهيم فاطمه جوزدانيه
ّللا جوزدانى است و جماعتى از علما از او روايت كردهاند مانند اسعد ابو الفتوح منتجب الدّين عجلى متوفى سنه
دختر عبيد ّ
ششصد هجرى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص189 :
ابراهيم جوهرى
نامش ميرزا مح ّمد ابراهيم شاگرد ّ
مّل مح ّمد تقى قزوينى وقتى به آهنگ سياحت به اصفهان آمده در آنجا عيال اختيار مىكند و
مراجعت به قزوين مىنمايد .مدّتى نمىگذرد باز به هواى اصفهان حركت مىكند ،اين مرتبه وارد بر سيّد مح ّمد باقر رشتى
مىشود ،بقيه ايّام توقف در اصفهان را سيّد از او پذيرايى مىنمايد.
در گفتن مرثيه و نظم و نثر مشهور است و كسب او هم همين بوده است.
اوالد دخترى او هنوز در اصفهان هستند .كتابى از او معروف  53است به اسم «جوهرى» مبتديان روضهخوانها بسيار از او
استفاده مىكنند مقبرهاش در آببخشان معروف است ،وفات او در سنه هزار و دويست و پنجاه و سه.
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جهانگيرخان [قشقايى]
از ايّلت فارس و طايفه درهشورى قشقايى است ،در اوايل عمر نزد خالوى خود كه از كيخاهاى همگين بودهاند منشىگرى داشته،
به شيراز هم مسافرت نموده ولى بهعنوان تحصيل نبوده .چنانچه ابتداى آمدن به اصفهان هم اين عظمت را نداشته و براى شغل
ديگرى آمده بود .بعد از توقّف در اصفهان عازم بر تحصيل مىشود و ترقّيات مىكند ،تحصيل فقه را نزد حاجى شيخ محمد باقر
مّل اسماعيل دربكوشكى رياضيات را [نزد ّ
و ميرزا مح ّمد حسن نجفى كرده است ،معقول را نزد حاجى ّ
مّل حيدر صباغ لنجانى
فراگرفت].
باالخره در مدرسه صدر از ابتدا منزل داشته و لباس ّاوليه خود را كه كّله پوست بلند و با زلف و پشتگوشى قشقايى مانند و
تجرد زيست نمود ،امامت جماعت هم
كفش ارسى و قباى بلند بود تا آخر تغيير نداد ،در همان مدرسه صدر تا آخر عمر بهطور ّ
در آنجا مىكرد .جاذبه حسن اخّلق او مزيد جمعيّت نماز او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص190 :
شده بود ،در ماه رمضان هزار و سيصد و بيست و هشت در همان مدرسه صدر وفات نمود و با آنكه ماه صيام بود تمام دكانين
شهر بسته شد و عمارى او را به سر دست با ازدحام غريبى [به] تخت فوالد بردند 92.محل مخصوصى دفن شد كه معروف است.
تدريس اسفار و شرح كبير و شرح لمعه و قوانين مىكرد ،شرح منظومه را هم چندين مرتبه تدريس كرده بوده ايّام تعطيل كلماتى
از نهج البّلغة عنوان مىكرد و معارف و اخّلق مىگفت و همچنين فارسى هيئت و خّلصه الحساب و سى فصل را تدريس
مطول را هم اوايل بسيار تدريس
مىنمود ،در امر معاشرت و حسن خلق ،ممدوح هركسى كه با او مّلقات مىكرده بود ،مغنى و
ّ
كرده بود ،جمعيّت شاگردان او بسيار مىشد در هر درسى غير از اسفار كه سه چهار نفر بيشتر نمىشد54 .
تصور مىنمودند .در سوارى و تيراندازى
با آنكه از حيث معاش در عسرت بود ليكن بهسبب عفّت و استغنا ،اغلب او را متم ّول
ّ
مهارتى داشت ،حتّى نشانه زدن با دست از پرتاب كردن سنگ و غيره نيز مهارتى داشت .چنانچه وقتى تيغه چاقوى كوچكى را
ميانه ناخن انگشت وسط و باطن شصت جا داده و پاى گنجشكى را كه قبّل نشان كرده بود ،در پرتاب كردن تيغه چاقو زد و
انداخت.
ّللا نورى و محافظت اصول قديمه بر ضد مشروطيت و
در انقّلبات اخير ايران كه شجاعتى از علما به مطابعت حاج شيخ فضل ّ
مجلس دارالشورى اقدامات و هيجانات داشتند ،جهانگيرخان فقط در ذكر معايب مشروطيت اطاله سخن مىنمود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص191 :
جيحون
درياى ضميرش به جواهر معانى مكنون و صدف طبعش به درهاى فضائل مشحونست .جوانى است از اهل ادب و از سلسله
سادات واالنسبت؛ از اوست در مطارحه با غزل خواجه حافظ:
اى خوش آن شب كه مرا جاى به پهلوى تو بود

اندر آغوش من آن دم ،سخن بوى تو بود

بعد از آن بستر ديباش ،مغيّلن باشد

هركه او را شبكى جاى به پهلوى تو بود

آقا حسين جيّلنى
معروف است به لنبانى ،مسجد لنبان محل رياست و تدريس او بوده ،در حكمت و عرفان و فقه و حديث مهارتى داشته ،فنون
مختلف را تدريس مىكرده ،محضر درس او اهميتى داشته است ،در اصفهان در فنون مختلف تأليفات دارد و مشهور است،
مشهورتر از همه تأليفات او" شرح صحيفه" است كه نظر به اهميّت آن به او معروف شده و او را مىگويند آقا حسين شارح
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صحيفه ،اسلوب آن شرح مانند تحصيل مجمع البيان است ،اول چند فقره از صحيفه را مىنويسد بعد لغات ،بعد اعراب ،بعد بيان و
شرح مىكند.
اين شرح را وقتى سيّد على خان كه هم شارح صحيفه ناميده مىشود مّلحظه نمود او را لعنت فرستاد و گفت مطالب شرح
صحيفه مرا سرقت كرده.
مسجد لنبان محض نماز و تدريس او محلى است كه عوام ازآنجا تبرك جسته و معروف است و مورخين نوشتهاند كه حضرت
مجتبى زمان خليفه ثانى وقتى از اصفهان عبور كرد به طرف جرجان در اين محل نماز گزارد .وفات او در رمضان .1129
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص192 :
ميرزا مح ّمد باقر چهارسوقى (ذيل خانواده نجفىها)
آميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى (ذيل خانواده نجفىها)
ميرزا حسن چينى
معروف به موالنا ،از مدرسين حكمت بوده در زمان مح ّمد شاه قاجار.
حاج آقا منير
ّ
متوطن اصفهان ،فرزند آقا جمال بروجردى كه پس از ميرزا حسينعلى بها ،از طرف ميرزا على پسر
اصّل اهل بروجرد و
بزرگ او تبليغ و تكذيب عبّاس افندى را مىكرد.
حاج آقا منير موقعى كه مخالفت عقيده پدر را با خود فهميد ،خود مباشر شد و مادر خود را بدون طّلق ،شوهر داد و همواره او
را لعنت مىنمود.
نواده آخوند مّل على بروجردى داماد ميرزاى قمى بود ،نزد حاجى شيخ مح ّمد باقر نجفى علوم شرعيّه را تحصيل كرده و نزد
ّللا قمشهاى درس معقول خوانده ،ادبيت را نيكو حاضر بود ،در مدرسه صدر تدريس مىكرد و مىگفت از بيش از
آميرزا نصر ّ
هزار نفر اجازه روايتى دارم ،رجال را خصوص از طبقه متاخرين و علما و احواالت آنها استحضار كاملى داشت و صحبت
مجلسى او ،ادبيات و قصص علما بود.
عوام به استخارههاى او عقيدتى داشتند كه يوميّه استخارهنامههاى زيادى را با تفضيل اينكه مطلب از چه قبيل است و فعل آنچه
اثراتى دارد جواب مىنوشت و در مقابل مبلغى مىگرفت از چند شاهى تا چند تومان به اختّلف مواقع .در امر قضاوت مورد
طعنه مدعى و مدعا عليه مىگرديد ،و هر دو از او مكدّر مىشدند .وفات او در سال هزار و سيصد و چهل و دو[ .بوده است]
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص193 :
حاج مير معصوم (ذيل خانواده خاتونآبادىها)
حافظ بن مردويه
ابى بكر بن مردويه از حافظين مشهور و داراى مسند است.
حافظ ابو نعيم
ّللا ،لفظ ابو نعيم در [مورد] بسيارى از رجال استعمال شده و بيشتر به فتح نون است ،و در خصوص اين شخص به
احمد بن عبد ّ
تصغير تصريح كردهاند.
لفظ حافظ در اصطّلح ارباب درايت و حديث جهت كسى استعمال مىشود كه يكصد هزار حديث با اسناد حفظ داشته باشد.
مدونه را حاكم مىگفتهاند.
چنانچه هم كسى سيصد هزار حديث با اسناد حفظ مىداشته او را حجت مىگفتند ،و حافظ كل احاديث ّ

حافظ در اصطّلح ارباب قرائت بر كسى استعمال مى شود كه تمام قرآن را به ده قرائت حفظ داشته باشد .به احسن تجويد ،يا به
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هفت قرائت و يا اقّل به يك قرائت بهطور صحيح حفظ داشته باشد.
شايد حافظ شاعر شيرازى معروف ،به همين مناسبت كه حافظ قرآن بوده او را حافظ گفتهاند چنانچه خود او هم گفته:
عشقت رسد بفرياد گر خود بسان حافظ

قرآن زبر بخوانى با چارده روايت

ّللا بن معاويه سبط جعفر طيّار كه در اصفهان
برحسب آنچه از خود ابو نعيم حكايت كردهاند ،يكى از اجداد او مهران غّلم عبد ّ
سلطنت نموده -صد و بيست و هفت ،و اين مهران اول شخص از اجداد اوست كه مسلمان شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص194 :
تصوف بوده و مقبره او كه در محله خواجو است با كمال
و ديگر از اجداد او ،مح ّمد بن يوسف بناء است كه از بزرگان اهل
ّ
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شكوه و شوكت و گنبد و صحن زيارتگاه و مورد تعظيم مىبود ،تا در همين قرن اخير يكى از علما حكم نمود خراب ساختند ،و
آجرهاى او در بناى مسجدى صرف نمودند .و محله اطراف او به همان اسم شيخ يوسف حاليّه خوانده مىشود.
زمانى كه شاردن فرانسوى به اصفهان آمده اين مقبره را به اسم شيخ سبناء مخفف شيخ يوسف بناء با احترام نوشته است56 ،
چنانچه مقبره خود حافظ را نيز با وضع بنا و كيفيت .توسّلت اهالى به آن مقبره بهطور احترام ذكر كرده نزديك مقبره شيخ ابو
المسعود واقعه در محله درب شيخ.
زمان كمى پس از شاردن بوده است كه مير لوحى يكى از علماى اصفهان به مناسبت دشمنى با مجلسى و توهين به او بهسبب
اينكه ج ّد ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى بوده است حكم به خراب كردن او مىدهد ،و مريدانش خراب مىكنند چونكه متهم به تسنّن بوده
است.
مقبره حافظ در قبرستان آببخشان نزديك راهى كه به سمت سر قبر آقا مىرود در كنار جادهاى كه معبر جاده كه فاصله ميانه قبر
او و غسالخانه كهنه [بوده] واقع شده است ،مقابل يك ستون آجرى كه مسجد بوده و متعلق به بقعه حافظ و حاليّه ستون متعلق به
غسالخانه كهنه است و فاصله ميان آن ستون و قبر تقريبا ده ذرع است.
ابو نعيم از سليمان طبرانى و غيره روايت مىكند .مجمّل ابو نعيم در فن روايت و تاريخ اهميّت داشته و پس از هفتاد و هفت سال
زندگانى در چهارصد و سى وفات نموده و بعضى هم عمر او را نود و چهار سال گفتهاند .از تأليفات او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص195 :
كتابى است در موضوع اصفهان و خصوص اشخاص معروف آن.
حجاب
اسمش ميرزا ابو تراب از سادات تبريزى ،در عبّاسآباد اصفهان ساكن شده به مراتب علمى مربوط بوده .وفات او در سنه
يكهزار و صد و پنجاه و هفت از اوست:
زين پيش ،گردون در شير من خون

مىكرد و اكنون در بادهام آب

حر عاملى
شيخ حسين ّ
 )*( 93ر .ك :روضات الجنات ،ذيل عنوان احمد بن سعيد معروف به ابن عقده ،ج  ،1ص 208
 -)*( 94حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى (.مؤلف)

از طرف مادر حفيد شهيد ثانى است ،از جبل عامل به اصفهان آمده شيخ بهايى او را در منزل خود پذيرفته و نزد او تحصيل
نمود تا وفات شيخ.
شيخ مح ّمد على حزين
اصّل اهل گيّلن ،از اوالد شيخ ابراهيم معروف به شيخ زاهد گيّلنى است كه مراد و مرشد شيخ صفى سرسلسله صفويه بوده
است.
در اصفهان سنه يكهزار و صد و سه متولد شده ،و در همان شهر نزد علماى آن عصر تحصيّلت معقول و منقول كرده ،مانند
ّ
مّل مح ّمد صادق اردستانى و آقا هادى مترجم و ميرزا كمال فسايى و غيرهم ،و در موقع فتنه افغان با آنكه وضع محصور شدن
ّ
شهر و اتفاقات ناگوار الزمه آن كامّل بر امثال اين اشخاص روشن و واضح بوده است چنانچه خود او نوشته ،باز در امر فرار و
مهاجرت تعلّل و مسامحه كردهاند ،تا اينكه اموال آنها به غارت رفت و با كمال فقر و پريشانى و وضع ناگوار جانى به سّلمت
رهانيدند ،پس از فرار نيز دچار خيال محالى شده كه بلكه بتواند عّلجى جهت اعاده سلطنت صفويه بنمايد از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص196 :
شدّت فرط محبّتى كه به آن خانواده داشت57 .
به اين طور كه جهت دفع فتنه افغان و رفع نادر شاه به هندوستان رفته كه از پادشاهان بابرى استمداد كند ،در مقابل كمكهايى كه
خانواده صفويه سابقا به آن خانواده كرده بودند.
متأسفانه وقتى به هندوستان رفت و ديد اوضاع دربار سّلطين بابريه كه گرفتار اغراض امرا شده بود و اغتشاشش شبيه دربار
صفويه بود پشيمان گرديد.
ليكن تو ّهمى كه از نادر شاه پيدا كرده بود مانع از مراجعت او شد ،و در بنارس سكونت نمود ،در هزار و صد و هشتاد و يك
وفات كرد58 .
زوار مىشود .داراى كماالتى بوده ،خطوط را نيكو
مقبره او خارج شهر بنارس شبهاى دوشنبه و پنجشنبه محل ازدحام ّ
مىنوشته ،سياحت آذربايجان و خراسان و عراق و فارس و غيره را كرده .در الرستان زمان اغتشاش ايران و سلطنت افغان
چندى زيست نموده تا موقعى كه اهالى الر بر حاكم خود شورش كردند و با مساعدت كّلنتر كه از دوستان شيخ مح ّمد حزين بود
حاكم را كشتند.
متعاقب آن والى فارس قشونى براى تنبيه اهل الر فرستاد و در نتيجه اغلبى از اهالى الر مهاجرت نمودند ،شيخ مح ّمد على هم كه
در اين وقت با آنها دوست بود ناچار به مهاجرت شده به بندرعبّاس رفت و در آنجا هم توقف براى او ممكن نشده ترك ايران را
ّ
توطن اختيار كرد .اشعار او همه نوع ديده شده از آن جمله است:
گفت و در دهلى
با هرچه بود انس ،جاى تو همان است

هر چيز هواى تو ،خداى تو همان است

و نيز:
از صحبت صوفىمنشان سوخت دماغم

اى بادهپرستان ره ميخانه كدام است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص197 :
و نيز:

مخصوص به روزگار من نيست

نوميدى عاشقان قديم است

اول شعرى كه را كه نسبت به خود داده است اين است:
صيد از حرم كشد خم جعد بلند تو

فرياد از تطاول مشكين كمند تو

شد رشك طور از آمدنت كوى عاشقان

بنشين كه باد خورده جانها سپند تو

مشكل شده است كار دل از عشق و خوشدلم

شايد رسد به خاطر مشكلپسند تو

حسابى (شاعر)
اسمش ميرزا سليمان و از اهل نطنز داراى كماالت ظاهرى خاصه ّ
فن موسيقى ،كتابى در تذكره نوشته .از اوست:
چه خوش است از تو خشمى كه به روى ناز باشد

95

كه به عجز چون درآيم در صلح باز باشد

و نيز:
به خانهاش روم و اين كنم بهانه خويش

كه مست بودم ،كردم گمان خانه خويش

حسرت (شاعر)
اسمش عليخان ،وزير مح ّمد رضا ميرزا متخلّص به افسر حكمران گيّلن.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص198 :
جوانى نيكوشمايل و خصايص بود .از اوست:
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ما در رهش ز پاى فتاديم و ديگرند

آنان كه گفتهاند به منزل رسيدهايم

حسن بن مح ّمد داركى اصفهانى
از فقها و محدثين قرن چهارم در اصفهان بوده است ،و ج ّد مادرى عبد العزيز داركى ،استاد اوست.
 )*( 95ر .ك :آتشكده ،ج  ،3ص .940 -1
 )*( 96مجمع الفصحاء ج  ،2ب  ،1ص .208

حسين بن احمد بن شيبه االصفهانى
اصل او اهل اصفهان ،و دليل بر شرافت و فضل او ،مكتوبى است از حضرت باقر (ع) به او خطاب مىفرمايند كه تو از براى
خود نظيرى نخواهى يافت و از بابت دختران خود انتظار كفوى براى خود نكش.
حسين ترياكى
در ايّام جوانى او كه لوله كردن ترياك معمول ترياكمالهاى اصفهان نبود و اوايل نوغان ،ترياكمالهاى يزدى جهت اين كار به
اصفهان مىآمدند و زود مراجعت مىكردند و غالبا مردم محتاج به لوله ماليدن بودند ،اين شخص به اين شغل مىپرداخت و هم
ترياك لوله را مىفروخت به اين سبب شهرت به ترياكى  59كرده درب قيصريه مدّتى د ّكان ترياكفروشى داشت ،بعد به سبب
خوشصحبتى و گفتن شعر اغلب مردم ميل به صحبت او مىكردند و جهت تفريح به منازل خود دعوتش مىكردند ،و باالخره از
كاسبى و كار دست كشيده تمام وقت خود را صرف معاشرت مىنموده ،و كمكم صحبتهاى اهل عرفان را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص199 :
در مجالس مىنموده و دعاوى بلندى هم نسبت به خود پيدا كرده و خود را مصلح بشر پنداشت ،و از معجزاتى كه براى خود معيّن
نموده بود يكى اين بود كه حبهاى درشت آتش زغال را در دهن مىگذارد و مىجويد تا خورد مىشد و منتفى مىگشت بيرون
مىانداخت ،ديگر آنكه شاخههاى پرخار گلسرخى را از پايين به باال كه طرف تيزى خارها واقع است با دو انگشت خود كه به
شاخه مىكشيد تمام خارها را مىسترد و به دستش آسيبى نمىرسيد ،اغلب اين كار را براى پيوند زدن  60گلهاى سرخ مىكرد
و چون پيوندهايى كه او زده بود نوعا گرفته بود اين را معجز سيّم خود مىدانست .در وقت صحبت و دعوى ابتداء فقط ّ
اطّلع بر
علوم مختلفه را -با نداشتن سواد -مىكرد و بعد مرشد مىشد ،و بعد باالتر شعر هم مىگفت و دودى تخلّص داشت .از اوست كه
در حالت احتضار با نهايت ضعف ،كه نويسنده[ -مير سيد على جناب] -با زحمت گوش خود را در دهان او گرفته بود و شنيده و
مىنوشته:
ز يك تجلّى جانان ز قيد جان رستم

غنى شدم به نگاهى اگر تهىدستم

ميان ما و تو زاهد بس است اين برهان

تو دستگير هوا ،من به عشق پاىبستم

ز من مپرس كه مست و خراب از چه شدى

از او بپرس كه داد اين پياله بر دستم

ز عشق و بادهپرستى چرا كناره كنم

در اين دوروزه غنيمت بود كه تا هستم

به يك مشاهده دادم بدو جهان ،سه طّلق

ز قيد چهار عناصر چو عارفان جستم

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص200 :

ز پنج حس و از اين شش جهات و هفت حجيم

به هشت جنّت وحدت ز صدق پيوستم

ز نه رواق ده و دو امام برحق را

شفيع دودى و اصحاب حال دانستم

چند نفسى پس از انشاى اين اشعار برآورد و دم دركشيد .وقتى از شور مستى در شب ،درب منزل يكى از علما رفته بود و قال و
قيل زيادى كرده ،صاحب منزل او را به خانه برده شام صحيحى به او داده تا صبح نگاهش داشته صبح او را ّاول ،حد زده و بعد
به مّلحظات چند عبايى به او انعام مىكند.

باز شب ديگر اين معامله واقع مى شود ،پس از اين دو شب مكرر درب منزل علما رفته بود .ولى طرف اعتنا واقع نمىشد .در
بلواهاى ميانه مستبدين و مشروطهطلبان اشعار مناسبى گفته كه يكى از آنهاست اين شعر:
ديدى كه چسان خوردند اندر گه خود غوطه

يك دسته ز استبداد يك سلسله مشروطه

حسينعلى شاه
حاج مح ّمد حسين ،امام مسجد شاه ،معروف به شيخ زين الدينى 97است.
ج ّد مادرى او فقاهت را نزد آقا مح ّمد خالوى خود ،و طريقت را از سيّد معصومعلى شاه دكنى داشت .حسينعلى شاه لقب داشت.
سيّد دكنى به او توصيه نموده كه براى حفظ ظاهر در حجرهاى از مدارس اصفهان منزل كند و به تدريس و امامت جماعت
اشتغال نمايد ،و در موعظه خود مردم را هدايت نمايد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص201 :
حاج مح ّمد حسين در ميانه علما داراى مقام بلندى بوده است و سيّد معصومعلى شاه محض حفظ مرتبه او و توجّه عامه به او ،او
را نهى كرده بوده است كه عّلنيه به محل و تكيه آنها ،يعنى خود سيّد و ساير دراويش مراوده نكند ،حسينعلى شاه هم همواره از
مّلقات درويشان ،ظاهرى اجتناب مىكرده [است] .منزل او در مدرسه علىقلى آقا ،كنار چارسو علىقلى [آقا] بوده است .در آنجا
منزل و امانت جماعت و موعظه داشته است و نيز در مسجد شاه امانت مىكرده [است].
وقتى به او گفتند چرا عيالت را طّلق نمىدهى ،جواب مىدهد اگر او را رها كنم به سبب زشتخويى كسى او را نمىگيرد ،او
جوان است و به سبب شهوت كارش به فساد مىكشد ،محض حفظ او ،تح ّمل نامّليمات او را مىكنم.
خود او گفته هفت سال دائما به ذكر قلبى متوجّه بودم و كسى به من گمان درويش نكرد.
و سبب معاشرت و مسافرت خود را با سيّد دكنى مىگفته است كه بعضى ادعيه و اجازت كه او داشته است خواستم بگيرم و
گرفتم ،با درويشان صورى هرگز معاشرت نداشت ،نورعلى شاه او را نايب خود گردانيد هرچه مريدان نزد او مىآوردند به
مستحقين مىرسانيد و معاش خود را با منافع دو دستگاه شعربافى موروثى پدرى اداره مىكرد ،يكى از رياضات او معاشرت
منكوحه بدخوى او بود كه اغلب با مادر حاجى جنگ و نزاع داشته [است].
وقتى دو نفر از شاگردان فاضل ّ
مّل على نورى به خدمت حسينعلى شاه در پذيرايى ،واردين بر او مفاخرت نمودند 61 .م ّّل على
نورى از اين واقعه دلشكسته شد به خيال لجاج به او افتاد ،از ميرزاى قمى استفتاء كرد كه حضرات معتقدند به تصوير شخص
مرشد هنگام عبادت ،و جواب صادره ميرزا در اين موضوع را با جواب سايرين دستآويز نموده بهوسيله حاجى مح ّمد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص202 :
حسين خان مروى به فتحعلى شاه وانمود ساختند .با آنكه علماى حقّه ،اين طايفه را جايز القتل مىدانند در باطن داعيه سلطنت هم
دارند ،تا اينكه او مأمورى فرستاد و حاجى مح ّمد حسين را نزد خود حاضر ساخت ،هنگام حضور عقيده فتحعلى شاه نسبت به او
تغيير كرده فتحعلى شاه به او گفت چنانچه به صورت عالمى و ظاهر الصّلح مىنمايى از معاشرت اشخاص بدنام احتراز كن و
به مسجد رفته موعظه نما و او را مرخص ساخت.
حاجى مح ّمد حسين پس از آنكه معصومعلى شاه را در رودخانه قراسو غرق ساخته بودند و نور على شاه جانشين او را هم خليفه
كرده ،وفات يافت.
رضاعلى شاه كه قطب بود نيز پس از يكصد و چهل سال عمر ارتحال يافته بود.
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رياست سلسله نعمت اللهى منحصر به حاجى مح ّمد حسين اصفهانى شد كه رياست صورى و معنوى داشت تا باالخره در سنه
هزار و دويست و سى و چهار در كربّل وفات كرد و در زاويه مسجد سيّد كاظم رشتى بيرون دروازه باب النجف مدفون شد.
ّ
مّل رجب على حكيم
اصفهانى ،از حكما و عرفاى زمان شاهعبّاس ثانى است كه وى را زياد تعظيم مىنموده است.
حاج ميرزا مح ّمد باقر حكيمباشى
در بدايت عمر نزد والد خود آخوند مّل عبد الجواد خراسانى با نهايت تهى دستى تحصيل طب و طبيعيّات و غيره را نموده و فقه
را هم به درس حاجى شيخ مح ّمد باقر نجفى و آمير صادق كتابفروش حاضر مىشده :پس از رحلت پدر ناچار به طبابت اشتغال
نمود و در ضمن هم تدريس قانون شيخ و ديگر كتب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص203 :
طبيّه قديم را مىكرد .با آنكه در علوم شرعيّه داراى ملكه اجتهاد شده بود بهسبب همين اشتغاالت تدريس و مباحثه آن را ترك
نموده بود ،جهت تحصيل معاش در جوانى اغلب به چهارمحال به معالجه خوانين مىپرداخت ،تا اينكه ظل السلطان او را به
حكيمباشىگرى عياالت خود انتخاب نمود .به سبب اين مرابطه با حكومت و تصادف با موقع خريد خالصجات داراى مكنتى و از
اعيان و مّلكين اصفهان شمرده مىشد ،اين گرفتارى مكنت ديگر مجال تدريس بلكه طبابت هم به او نمىداد.
در ابتداى مشروطيت و تأسيس انجمنهاى واليتى به عضويت انجمن اصفهان منتخب بود .در ّ
فن حساب و تدريس هيئت و فيزيك
مصطلح بود ،در انشا مهارتى داشت چنانچه هرگاه از او مراسلهاى تقاضا مىكردند كه مثّل به عنوان دعوت كسى بنويسد و
مشتمل بر بيست يا سى كلمه  62مختلف ،بدون درنگ و تطويل از آخر مكتوب شروع مىنمود و به ابتداى مكتوب خاتمه مىداد،
بدون آنكه جمله زايد يا غير مأنوسى استعمال كند.
اشعار و قصايد فارسى و عربى بهقدرى حفظ داشت كه در اصفهان نظير نداشت .وفات او در سال هزار و سيصد و بيست و
هفت[ .بوده است].
مّل اسماعيل حكيم بسطامى
مولد خود را فندرسك مىگفته معروف به بسطامى بوده ،در سبزوار و قزوين نزد حاجى ّ
مّل هادى سبزوارى حكيم معروف و
ديگران تحصيل مىكرده پس از آنكه ترقّى حاصل مىكند به اصفهان مىآيد ،در اوايل ورود به موجب حكايتى كه او كرده
امامجمعه اصفهان تكليف به منبر رفتن و موعظه نمودن به او مىكند ،به سبب حيا و عدم انس به اينگونه امور و تو ّهم اينكه شايد
باالى منبر مطالب را فراموش كند ،عنوان مطالب را كف دست خود نوشته كه يادآور او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص204 :
باشد .اتّفاقا باالى منبر و روبرو شدن با مردم او را غافل مىسازد حتّى از يادداشتهاى خود ،و چندين مرتبه مردم را به صلوات
فرستادن مشغول مىكند.
و در اين اثنا هم دست خود را براى پاك كردن عرق به صورت خود مىكشد ،تا يكى از پاى منبر صدا مىكند اگر مطلب را
فراموش كردهايد پايين آمدن از منبر را كه فراموش نكردهايد ،شيخ با حالت شرمندگى از منبر به زير آمده با شتاب راه منزل خود
را مىگيرد ،در اثناى راه يك نفر به او مىرسد كه كفشهاى فراموششدهاش را آورده بود.
مجمّل از معاشرت گريزان بوده ،در مسجد شاه منزل داشته در محضر حاج شيخ محمد باقر نجفى حاضر مىشده ،پس از فوت
حاج شيخ مح ّمد باقر اين مقدار معاشرت هم از او ترك مىشود و فقط چند نفر مخصوص را بهعنوان تحصيل حكمت و تهذيب
اخّلق گاهى به منزل خود راه مىداده [است].
بدن او مبتّل به سوداى سختى بوده كه سالهاى دراز با تنگدستى و فقر اين ابتّل مزيد شدايد او مىشده ،در عين همين حالت
عبادات و احياى شب را ترك نمىكرده ،شدّت عسرت او اغلب اشخاص را نسبت به او به رقّت مىآورده ،ليكن از كمتر كسى
قبول احسان مىكرده ،تا وقتى ظل السلطان ابراهيم خليلخان نوكر مخصوص خود را با يك مبلغ پولى نزد او مىفرستد ،ابراهيم
ّ
معطل مىشود تا او
خليلخان چون مىدانسته كه او را به منزل خود راه نخواهد داد به وسيله مخصوصين مريدان او چند روزى

راضى شده درب اتاق را به رويش باز مىسازد ،در اثنايى [كه] ابراهيم خليلخان با او مّلقات و تفقّدى مىكند پولى را كه همراه
داشته ابراز مىكند ،شيخ همينكه پول را ديد از حامل پول استفسار اسمش را مىنمايد و او مىگويد ابراهيم خليلخان ،از شنيدن
اين اسم شيخ بىاندازه منقلب مىگردد و بعد مىگويد مرا آسوده ساختى زيرا زمانى قبل از اينكه روزها به گرسنگى گذرانيده بودم
مرا خواب برد و خوابى ديدم كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص205 :
آمدن امروز تو را با خاتمه كار خود قرين فهميدم ،ابراهيم خليلخان پولها را گذارده و رفت و چند دقيقه پس از آن حالت شيخ
سختتر شد تا روز سوم در وقتى كه مكرر اين كلمه را مىگفته ":خود كرده را تدبير نيست" و گاهى هم" ال يمكن الفرار من
حكومتك" ،وفات نمود .و برحسب وصيتى كه كرده بود در تكيه مير ،هموطنى خود مدفون مىشود.
زمستان و تابستان هيچوقت در اتاق او آتش روشن نشد از عجز و فقر خود او مىگفته مصائب من زيادتر از ايوب پيغمبر شده
[است]63 .
حاج ّ
مّل اسماعيل حكيم دربكوشكى
اغلب اشخاصى كه در اين اواخر در اصفهان تحصيل حكمت نمودهاند از شاگردان او هستند ،مانند جهانگيرخان ،آقاى آسيّد ابو
القاسم دهكردى و غيره ،وقت تدريس او نوعا قبل از فجر بوده است كه پس از فراغت از تدريس هنوز فجر طالع نشده بود و
غالبا شب بيدار بوده است ،وفات او حدود هزار و سيصد و چهار بوده است.
ميرزا مح ّمد حسين حكيم سلمانى (حكيمباشى)
ميرزا مح ّمد حسين به سبب فتنه افغان در اصفهان مهاجرت به فارس نمود ،ليكن بعضى از اين خانواده در اصفهان متوقّف شدند،
از اين دسته تشكيل خانواده كّلنتران اصفهان شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص206 :
حلمى
شاعر اصفهانى از اوست:
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نخواهم سايه افتد بر زمين از نخل بااليش

كه پندارم ز پا افتادهاى افتاده در پايش

مّل احمد ح ّمامى
ح ّمامى ح ّمام شاهزادهها و آدم پاكدامنى بوده ،مسافت زيادى را با دست طى مىنموده ،در صورتى كه پاهاى او راست به طرف
هوا بود .دوازده امام خواجه نصير را زير سنگ زورخانه با حالت گريه مىخوانده است .در حالتى كه خود سنگهاى او را
ندرتا كسى مىتوانسته بلند كند تا چه رسد به حالت تضرع چنين مدّتى زير چنين سنگى بغلتد .از ورزشكاران معروف اصفهان
تفوق داشته
زمان ناصر الدّين شاه كه تربيت كشتىگير مىشد بوده است و در فنون كشتىگيرى بر اشخاص پهلوان آن عصر ّ
چنانچه يكى از معاريف كشتىگيرهاى پايتخت وقتى جهت كشتى گرفتن با او به اصفهان آمد هنگامى كه مشغول كشتى بود ،او را
خاك مىكند و امر مىدهد پنجره زورخانه را كه باالى ديوار نصب بوده باز كنند و با يك دست پشت گردن او را با دست ديگر
ليفه تنكه او را گرفته و مانند گنجشك او را بلند مىكند و از وسط گود او را پرتاب مىكند در باغى كه پايين پنجره پشت زورخانه
واقع بوده [است].
(مورخ)
حمزه اصفهانى
ّ
از اهل اصفهان بوده والد او حسن مؤذن بوده است در اصفهان .تولّد حمزه
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص207 :
بن حسن در سنه دويست و هفتاد هجرى است تقريبا ،و در زمان شيخوخت خود حادثه عظيمهاى را حكايت مىكند كه در اصفهان
سنه دويست و نود و يك واقع گشته از اينكه غلّهها را موقع حصاد ،جلو افتاده بود و سرماى عظيمى به آنها رسيد كه تمام را
فاسد ساخت .وقتى غلّهها حصاد شدند تماما پوك و تهى بودند و هيچ دانه نداشتند.
حمزه نزد عبدان جباليقى تل ّمذ و تحصيل نموده كه در سنه سيصد و نه وفات نموده است .حمزه چندين مرتبه به بغداد مسافرت
نموده و در سنه سيصد و هشت در آنجا بوده است كه حكايت مّلقات خود را با يكى از علماى يهود متبحّر در تاريخ روزگار
طايفه خود مىنويسد.
و در سنه دويست و بيست و سه ،مرتبه سيّم بوده است در بغداد ،ليكن در اين سال يا ّاول سال بعد در مسقط الرأس خود اصفهان
بوده است كه حكايت قحطى بزرگ آن سال را در اصفهان مشاهده نموده ،و ظاهرا اواخر روزگار خود در اصفهان مىزيسته ،و
نيز سنه سيصد و پنجاه را در اصفهان بوده  ،64قبل از سنه سيصد و شصت وفات كرده است.
كتاب" تاريخ اصفهان" را نوشته ،و كتاب" تاريخ سنى الملوك االرض و االنبياء" از تأليفات اوست ،و كتاب" كبار البشر" و
كتاب" االمثال على افعل"65 .
حممه دوسى صحابى
يكى از اصحاب پيغمبر است كه در زمان عمر به اصفهان آمده و در اصفهان وفات نمود ،و مقبره او مدّت چندين قرن مح ّل
زيارت بوده كه طبرانى را نوشتهاند در جوار او مدفون ساختند .طرف دروازه طوقچى به سمت [شاه] مير حمزه مقبرهايست
مىگويند اولين آورنده قرآن به اصفهان بوده است و مناسب مىباشد نسبت دادن اين قبر به اين صحابى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص208 :
ميرزا ابو القاسم خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها)
ميرزا عبد الحسين خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها).
مير عماد خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها).
مير مح ّمد اسماعيل خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها).
مير مح ّمد حسين خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها).
مير مح ّمد صالح خاتونآبادى (ذيل خانواده خاتونآبادىها).
كمال الدّين خاتونى
مّلزمت تركان خواجه زوجه ملك شاه را داشته ،در بدايت عمر درك دولت ديالمه را كرده "،مناقب الشعراء" و" تاريخ سّلجقه"
از اوست .و نيز از اوست:
نه يارى كه روزى وفايى نمايد

نه صبرى كه با هيچ سختى برآيد

نه چشمى كه روى هدايت ببيند

نه عقلى كه راه هدايت نمايد

نه مردى كه با هيچ دردى بسازد

نه جهدى كه با هيچ عهدى بپايد

نه نجمى كه سعدى بود زو توقع

نه نحسى كه كارى از او برگشايد

چه مفهوم شد مرد را اين معانى

سزد گر به كوى قناعت گرايد

نخواهد ،نرنجد ،نكاهد ،نگايد

نگويد ،نجويد ،نبيند ،نپويد

و ايضا:
مى بتازد به بخل مجد الملك

چون به گاورس گرسنه قمرى

گر همه قميّان چو تو باشند

قم رفيقا و بر همه قم ،رى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص209 :
خاتمى (شاعر اصفهانى)
از اوست66 :
به قربانت شوم ،شبهاى هجران بر دلم مگذر

كه اين درياى آتش ،دوست از دشمن نمىداند

خادم
اسمش باباقاسم ،همشيرهزاده ميرنجات ،مدّتى خادمباشى مسجد جامع عباسى بوده ،در اواخر زمان نادرى وفات يافت .از اوست:
به من دشوار شد آخر ره ميخانه پيمودن

به اين پيرى به كوى مىفروشم خانه بايستى

99

خاموش
شرح حال حقير  67از اين قرار است كه نه اليق تقرير و نه قابل تحرير است:
المس ّمى به زين العابدين ،المتخلّص به خاموش ،الملقّب به مقصود على ،سنين عمر به شصت و پنج ،اشتغال يوميه خدمت به
معارف ،عدم تعلق واحد و مجرد.
ما آينه روى سفيديم و سياه

غزل:

 )*( 99ر .ك :مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .247

در آينه هركسى به خود كرده نگاه

دردىكشان گوشه ميخانهايم ما

سرمست چشم ساقى و پيمانهايم ما

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص210 :

دست تعلق از همه عالم كشيدهايم

مبهوت و محو طلعت جانانهايم ما

تا آشناى دوست شديم ،از جهانيان

بستيم چشم و از همه بيگانهايم ما

تا مست گشتهايم از آن چشم دلفريب

شب تا سحر به ناله مستانهايم ما

مجنون صفت به وادى حيرانى خوديم

خلقى گمان برند كه فرزانهايم ما

سنگى هنوز نامده بر سر ز كودكان

پى گوييا نبرده كه ديوانهايم ما

چون جغد سر به جيب تف ّكر نهادهايم

نه فكر آب و نه به غم دانهايم ما

اين افتخار بسكه نداريم حرص و آز

هرچند بىعّليق و بىخانهايم ما

سر ما نبرد پى در اين جهان
تا كس به ّ

خاموش همچو گنج به ويرانهايم ما

خجستهها؛ زنهاى راويه اصفهانيه
صاحب قاموس نوشته جماعتى از اهل روايت به اين اسم در اصفهان بودهاند.
ّ
مّل عبد الجواد خراسانى
شخصى وارسته و در باالخانه سردرب مدرسه شاهزادهها ساكن بود ،اگر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص211 :
چه در علوم شرعيّه از فقه و اصول و غيره داراى مرتبه اجتهاد بود و در فنون رياضى و ادبيّت به استادى مسلّم ،ليكن عمده
تدريس او در طبّ مىشد كه اساتيد اطباى قرن اخير شاگردان او بودند ،و خود او با مقام بلندى كه در طبّ داشت هيچوقت
معالجه نمىكرد در مواقع لزوم به يكى از شاگردان خود ارجاع معالجه مىنمود.
وقتى مريضى را كه از شدّت ضعف در سبدى خوابانيده بودند نزد او مىآورند و از او تقاضا مىكنند كه چون سيّد مريض را
نمىتوان باال كشيد آخوند او را درب مدرسه معاينه نماييد .آخوند خراسانى پس از معاينه معالجه او را به كسى حوالت نكرد و
آنها را جواب گفت ،پس از مراجعت در حجره پرستاران مريض سراسيمه نزد او آمدند كه چون سيّد را زير طاق بازار مجاور
مدرسه مىبرديم ناگهان پاره آجرى كه از سقف جدا شد روى استخوان سينه او خورد استخوان را شكست حاليّه خون با چرك
زيادى از مح ّل زخم جارى است.
مسرت كرد و گفت ميانه ريه و ضلع مجاور او مقدارى زياد چرك جمع شده و ورم بزرگى داشت كه به
آخوند از اين خبر اظهار
ّ
ريه او فشار مىداد و به غير از شكستن استخوان و بيرون آوردن چرك چارهاى نبود ،و اين كار هم بدون خطر ميسّر نمىشد كه
من جواب گفتم و اين معالجه بر سبيل اتّفاق واقع شده (فاعتبر)! مريض هم پس از چندى شفا يافت.
وفات او در سال هزار و دويست و هشتاد و يك واقع شد "،مات الجواد" و" مات العلم و العمل" ماده تاريخ اوست.

آخوند ّ
تعرض از مشهد خراسان به
مّل عبد الجواد در ابتداى جوانى به سبب نامساعدتهايى كه از خانواده خود ديد بهطور ّ
اصفهان آمده و در مدرسه شاهزادهها منزل ساخته سالها مشغول تدريس شد .علماى مبرزى از شاگردان او در اصفهان پيدا شدند
چه در حكمت چه فقه و مخصوصا طب كه مىتوان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص212 :
گفت طبقات اطباى طب قديم ،دوره اخير در اصفهان و غيره همه از شاگردان او بودند.
بعد از مدّتى توقّف اصفهان در محله چهارسوق علىقلى آقا داراى خانه شد و تشكيل خانواده داد و هفتهاى دو شب تعطيل پنجشنبه
و جمعه به سرپرستى خانواده خود مىپرداخت ،خانواده او در اصفهان كثرت و جمعيّتى پيدا كردهاند و داراى اشخاص بزرگى
شدند ،مانند حاج ميرزا مح ّمد باقر كه داراى عنوان مخصوص است .طبقه اعيان از علماى آن زمان در حكمت و فقه و طب
مرسوم شده بوده است كه نزد او تحصيل مىكردند.
آشيخ مح ّمد خراسانى
از اهل جنابد خراسان ،پس از تحصيل مقدمات به اصفهان آمده در مدرسه صدر متوطن گرديد ،نزد جهانگيرخان [قشقايى] و
غيره تكميل تحصيّلت خود را در معقول و منقول نمود ،بعد از فوت جهانگيرخان و آقاخوند ّ
مّل مح ّمد كاشى كه در مدرسه صدر
تدريس حكمت مىكردند ،تدريس حكمت منحصر به او شد كه هنوز شرح منظومه و غيره را تدريس مىكند ،گاهى هم شرح
نفيسى و شرح اسباب طب و شرح لمعه و قوانين از فقه و اصول و تحرير اقليدس و فارسى هيئت و شرح چغمينى از رياضى و
بعضى كتب ادبيّه مانند مقامات حريرى را كه محفوظ دارد ،نيز تدريس مىنمايد .در سن چهل و چندسالگى اكنون سنه 1348
قمرى مشغول افاده است.
ّ
مّل مح ّمد جعفر خراسانى
فرزند مح ّمد طاهر خراسانى ،در اصفهان متوطن بوده ،والدتش در سنه هزار و هشتاد .در علم رجال سرآمد اقران شد و كتب
عديده در رجال تأليف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص213 :
نمود ،خود او مىنويسد شرح حال خود را با تاريخ والدت و تاريخ وفات در كتاب تباشير نوشتهام .و امرى است غريب ،علمايى
كه بعد از فتنه افغان در اصفهان شهرت يافتند مانند مّل اسماعيل خواجويى در ّ
فن درايت از شاگردان اويند ،خود او از تّلمذه
موال مح ّمد سراب بوده.
حاج سيّد يوسف خراسانى
از علماى معروف بوده ،امامت مسجد جارچى و مسجد حاجى رضا را داشته و براى اخّلفش هنوز باقىمانده است ،وفات او در
سال هزار و دويست و پنجاه و شش واقع شد68 .
باقر خان خراسگانى (پادشاه دو روز و نصف اصفهان)
فرزند آقا كاظم صفار بود ،آ كاظم به مناسبت شغل خود زندگانى كاسبانه داشت .اتّفاقا وقتى عيال او كه حامله بود براى ريختن
عليق به آخور چهاروايان در طويله رفت ،در آن اثنا حالت وضع حمل برايش پيدا شد و نتوانست بيرون بيايد ناچار پاى آخور به
زمين نشسته دستها را لب آخور گرفته بود و مىكشيد كه به خود فشارى وارد آورد ،لب آخور طاقت نياورده فروريخت و مبلغ
زيادى مسكوكات طّل از زير آن پيدا شد.
آكاظم بعد از مراجعت و ّ
اطّلع از قضيه مبلغى از اين مسكوكات را همراه برداشته بهانه و سفر كربّل مىكند و در بغداد آنها را
تبديل به مسكوك رايج كرده با مقدارى مالالتجاره معاودت به وطن مىنمايد ،اينطور رفت و آمد را چندين مرتبه تكرار مىدهد و
وانمود مىكند كه اين مسافرت براى تجارت و پيلهورى است و هر مرتبه كه مراجعت مىكند مقدارى ملك و عّلقه خريدارى
متمولين محسوب مىشود.
مىنمايد و از اعيان
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص214 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص214
فرزند او باقر خان به اقتضاى ّ
سن جوانى و دارايى ثروت ،روزها را به گردش و شكار كردن مشغول مىشود و در اين اثنا
رفقايى پيدا مىكند از قبيل شكارچى و تفنگدار .پس از فوت پدر كه آزادى او بيشتر مىشود رفقاى تفنگچى خود را هم زيادتر
مىسازد ،و با اين مقدمه در محل خود و حوالى آن تسلط و استيّليى پيدا مىكند با يك شهرتى كه در نتيجه آن حكومت اصفهان
ّاول ضابطى همان محل را به باقر خان واگذار مىكند ،و بعد از به روز لياقت ضابطى چهار بلوكجى و كرارج و براآن و
رويدشت تفويض به او مىشود.
باالخره زمان علىمردان خان زند به حكومت اصفهان نايل مىشود و به حكومت باقى مىماند تا بعد از وفات علىمردان خان هم
كه آقا مح ّمد خان قاجار اصفهان را تصرف مىكند او را از طرف خود به حكومت اصفهان برقرار مىسازند.
اين ايّام كه اصفهان مح ّل انقّلب و تاختوتاز دو دسته اردوى گرسنه زنديه و قاجار بود و هركس براى خود چارهاى مىانديشيد.
در يكى از مواقع كه آقا مح ّمد خان از اصفهان به طرف طهران مىرود و جعفر خان عازم اصفهان مىشود ،باقر خان هم مغرور
به جمعيّت تفنگچى خود شده دعوى سلطنت مىنمايد و اثاثيه خود را برداشته از منزل خود نقل مكان به تاالر طويله مىنمايد و به
اسم خود س ّكه مىزند ،كه ناگهان خبر ورود جعفر خان زند را مىشنود ،دو روز و نصف از سلطنت او گذشته بود كه جعفر خان
وارد اصفهان مىشود و باقر خان در قلعه تبرك متحصن مىشود69 .
چندين ماه بعد از محاصره قلعه به فكر تدبير افتادند و مستحفظين درب قلعه را كه از خوانين كوزكّلنى بودند با خود رام كردند و
شرط شد كه جهت آنها به قدرى پول طّل از پايين حصار جهت آنها بدهند كه خود آنها قانع گردند ،محاصرين هم چون مطمئن
بودند كه بعد از گشوده شدن قلعه هرچه در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص215 :
آنجا باشد متعلق به خودشان خواهد شد شرط را قبول كردند .هر قدر از باالى ديوار قلعه ،مستحفظين دلو با طناب پايين نمودند
محاصرين پول در آن ريختند و باال كشيدند تا وقتى كه اظهار كفايت كردند و در را گشودند ،باقر خان كه در ح ّمام بود از قضيه
باخبر شده با يك پسر و غّلم خود گريخت ،در يك فرسخى شهر نزديك محلى معروف به رباط مح ّمد على خان دستگير شد ،جعفر
خان در همانجا به غّلمش حكم مىكند تا باقر خان و پسرش را مىكشد و بعد هم خود غّلم را مىكشد و هر سه پهلوى يكديگر
در كنار جاده مدفون مىشوند.
سنگ لوحى روى قبر باقر خان در اين اواخر ديده شده بود كه بر سنگ حجارى شده بود كه اينجا قبر باقر خان خراسگانى است
كه به دست غّلم خود سرش بريده شد.
پس از اين واقعه آقا مح ّمد خان باز به اصفهان آمد و جعفر خان زند برحسب عادت ديرينه خود فرار نمود باالخره در شيراز
كشته شد .آقا مح ّمد خان ،مح ّمد حسين خان پسر باقر خان را به حكومت اصفهان برقرار نمود و مدّتى حكومت اصفهان با او بوده
بعد از وفات محمد حسين خان ،از خانواده باقر خان ،شخص معروفى نبود تا زمان ناصر الدّين شاه كه ميرزا مح ّمد خان متخلّص
به اميد ،اوالد باقر خان خراسگانى ،پس از مدّتى مهاجرت به كابل ،به موجب آنچه صاحب مجمع الفصحا نوشته پدرش در فتنه
زنديه كشته گشت.
اميد ميرزا مح ّمد خان خراسگانى
اسمش ميرزا مح ّمد خان ،فرزند باقر خان خراسگانى معروف و پدرش در فتنه زنديه كشته گشت .برادرش زمان آمح ّمد خان
قاجار حكومت اصفهان داشت .ميرزا مح ّمد خان بعد از حكومت برادر با لباس تجارت به سياحت افغانستان رفته در مراجعت،
جزو دربار ناصر الدّين شاه شد از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص216 :
 100جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
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گفتم از دل برود چون ز مقابل برود

غافل از آنكه چو رفت ،از پى او دل برود

و نيز:
شيوه شمع ،رخ افروختن و سوختن است

ما به اين خوش كه به فكر پر پروانه ماست

خرد (شاعر)
نامش ميرزا علىمردان خان ،در اصفهان به كسب كماالت متداوله پرداخت ،بيانش بر قدح و مدح بوده ،اهاجى ركيكه مىگفته،
عاقبت توبه كرد ،در هزار و صد و نود و هشت در نخجوان درگذشت 101.از اوست:
تكاور چون به هر ميدان دهد جوالن به كف چوگان

شود جرم زمين غلطان چو گو در پيش چوگانش

بدانسان كز شهاب احسان گدايان را طمع باشد

بود چشم كرم دائم شهان را از گدايانش

خرم (شاعر)
ّ
اسمش ميرزا هاشم ،از معاريف اعيان اصفهان بوده گاهى غزلى مىسروده 102.از اوست:
بر زبان ،نام تو دائم بايدم بردن ،ولى

رشك نگذارد كه از دل بر زبان آرم ،تو را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص217 :
و نيز:
دلم را در غمت كردم ز هر ويرانه ويرانتر

چو ديدم دوست مىدارد دلت ،دلهاى ويران را

خرم لنبانى
ّ
اسمش كربّليى عباسعلى ،از لرهاى جوزانى اصفهان از نژاد بختيارىهايى كه به اصفهان كوچانده شدند.
ّ
مّل جعفرى خروسباز
 )*( 101مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .248
 )**( 102مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .245

جانمازدار حاجى ميرزا حسن امامجمعه بوده است ،محاضرات او در اصفهان ضرب المثل است ،شهرتى زايد بر مقام خود پيدا
نمود.
وقتى ميانه مريدان دو نفر امام مسجد حكيم نزاع مىشود به خيال مىافتند كه مسجد را دو قسمت كنند و محل امامت هريك جدا
افتدّ ،
مّل جعفرى رحل و قرآن و اسباب فاتحهخوانى در مسجد تدارك مىكند و جمعى را دور خود براى عزادارى حاضر
مىسازد ،يكى از بزرگان وقت خبر مىشود و از او مىپرسد براى كه فاتحه مىگيرى ،جواب گفته بود از قرارى كه خانه خدا را
اين دو نفر ميانه خود قسمت نمودهاند معلوم مىشود صاحبخانه مرده است من هم فاتحه او را مىخواهم بپا دارم!
وقتى ديگر مشغول پهن كردن جانماز بود ،قدرى اسباب قمار مانند قاپ و آس و غيره از بغل او روى جانماز مىافتد ،آقاى
پيشنماز به او تغيّر مىكند كه جنس آلت قمار در مسجد آورده ،جواب مىدهد چگونه شما همراه خود آلت زنا در مسجد آوردهايد،
معلوم مىشود كه عيبى ندارد!.
وقتى ديگر آقاى پيشنماز را خواهش نمود براى خواستگارى جهت او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص218 :
صلى ديده شد ،پس از آمدن آقا،
به خانه شخص حاجى تاجر
متمولى برود ،خبر آمدن آقا را به حاجى داد و تدارك پذيرايى مف ّ
ّ
حاجى علّت آمدن را پرسش نمود ،آقا اظهار نمود براى خواستگارى فرزند شما جهت مّل جعفرى آمدهايم ،حاجى گفت كه من غير
از يك پسر اوالد ديگرى ندارم و اگر داشتم مضايقه نمىكردمّ ،
مّل جعفرى به آقا عرض مىكند كه همان پسر را شما عقد كنيد
اگر خدا خواست مىتواند از او هم اوالد مرحمت كند!
روزى قمار زيادى باخته بود [با] حالت پريشان و فّلكت به طرف منزل خود مىآمده و در اثناى [راه] تصادف مىكند با يك
گدايى كه دست و پا و چشم نداشته و تكدّى مىكردهّ ،
مّل جعفرى از پريشانى كه داشته كلمات كفرآميز مىگفته ،شخص گدا كه
ّ
كلمات كفر او را مىشنود .توبيخ و سرزنش از او مىنمايد ،مّل جعفرى در جواب به او مىگويند ازبسكه خدا تو را خوب خلق
كرده حمايتش را هم مىكنى!
آسيّد مح ّمد باقر خطاط
كه خط نسخ را نيكو مىنوشت و لقب صدر الكتّابى داشت ،مثنوى مرغوبى كه داراى كشف االبيات و به اسم عّلء الدوله معروف
است و ممتاز مىباشد نسبت به ساير مثنوىهاى خطى و چاپى ،از آثار قلمى صاحب عنوان است .وفات او زمان ناصر الدّين شاه
واقع شد70 .
ابو تراب خطاط اصفهانى
ميرزا ابو تراب اصفهانى خوشنويس از شاگردان مير بوده ،رئيس الخطاطين لقب داشته ،نسبت به مير اظهار ارادت مىكرده و
هميشه خدمتگزارى او را مىنمود ،از بزرگزادگان و توانگران اصفهان مىباشد .در راه مير ،مال
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص219 :
بسيارى صرف كرد .بعد از كشته شدن مير به سبب ارادتى كه با او داشت .جسد قطعهقطعه او را جرأت نموده جمع و دفن نمود؛
در صورتى كه ساير بستگان مير عماد از خوف شاهعبّاس مختفى بودند .در مرثيه مير گفته است:
دهر پرفتنه و پرمشغله و پرغوغاست

ميرزا ابو تراب مخترع خط شكسته نستعليق است.
قاضى ابو طالب خّلفى اصفهانى
 )*( 103پيدايش خط و خطاطان ،ص .123
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شرح اين ماتم و اين سوگ ،كرا خود ياراست

ابو طالب محمود بن على بن ابى طالب تميمى اصفهانى .داراى طريقه مخصوص در خّلف شده ،فقه را نزد مح ّمد بن يحيى
تكميل كرده و شاهد بر فضيلت او در علم خّلف تعليقه است از او كه امتياز او را بر نظر او ظاهر مىسازد ،خلق كثيرى نزد او
تحصيل كردند و از علماى مشهور شدند .و در امر وعظ يد طواليى داشته و سالها در اصفهان خطيب بوده تا در سال پانصد و
هشتاد و پنج وفات مىكند.
سيّد حسين خليفه سلطان
فرزند ميرزا رفيع الدّين مح ّمد بن امير شجاع الدّين محمود است ،نسب او به مير قوام الدّين معروف به مير بزرگ از سّلطين
مازندران مىرسيده ،خود او هم از اهل آمل مازندران بوده [است].
مراتب فضل و لياقت او سبب شد كه [شاه] عبّاس ّاول ،دختر خود را به او تزويج كرد و پنج سال وزارت و صدر العلمايى ايران
را ،او و پدرش دارا بودند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص220 :
زمان [شاه] صفى دو سال وزارت كرد و به سبب كدورتى كه [شاه] صفى از او حاصل نمود او را به قم تبعيد نمود و چشم
اوالدش را ميل كشيد ،بازپس از مدّتى به اصفهان احضار شد تا در زمان [شاه] عبّاس ثانى باز هشت سال متجاوز ،داراى منصب
وزارت و لقب اعتماد الدوله گرديد .گاهى شعر هم مىگفته از اوست:
حسن تو فزون است به گردت گردم

يا درد تو كش به خون دل پروردم

بىدردى باشد ار بگويم حسنت

بىانصافى است گر بگويم دردم

خليفه سلطان تعليقاتى بر كتب فقيهه و اصوليه نوشته است ،مانند شرح لمعه و معالم كه به امضاى سلطان شناخته مىشود.
افعال او باعث طعن او شده ،چه بعضى از اهل خبر اجتناب نكردن او را از كارهاى شيطان نسبت به او دادهاند .در سنه هزار و
شصت و چهار وفات كرد ،موقوفاتى مختلف گذاشت جهت اوالدش ،اخّلف او گرچه هنوز بسيار هستند ولى از فضائل و مكنت
عارى هستند.
غياث الدّين خليلى
اهل اصفهان بوده و داراى هنرهاى گوناگون ،شاهطهماسب مراتب كماالت او را دريافت ،نوازشاتى از او نمود ،او را در
كتابخانه خود جاى داد ،به نگاشتن قرآن مشغول گرديد ،قرآنى در نهايت زيبايى با تذهيبكارى از جانب شاهطهماسب براى
سوم -سلطان عثمانى -نگاشت ،تاريخش نهصد و هشتاد و سه بوده ،حاليّه بر سر قبر ابو ايّوب انصارى در
سلطان مراد خان ّ
اسّلمبول مىباشد .و قرآن ديگرى به خط او بر سر مقبره مراد پاشا صدر اعظم عثمانى است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص221 :
خواجو ابو العطايا
محمود بن على ،از بزرگزادگان كرمان بوده ،و در بدايت امر شغل استيفاء داشته و از مدّاحان سلطان ابو سعيد خان ترك است،
تجرد پيدا كرده جمعى از مشايخ را مّلقات نموده و مريد شيخ ركن الدّين عّلء الدوله سمنانى شد.
پس از آن حالت ّ
از شعراى معروف است ،بلكه از اساتيد شعر و كلمات او را حجت خود قرار مىدهند و هم او را نخلبند شعرا مىگويند و
همواره سياحت كرده وفاتش در سنه .742
مقبره او را بعضى در شيراز نوشتهاند ،ليكن در اصفهان محل قبر او معروف بلكه يكى از محّلت اصفهان [را] كه سابقا
باغكاران ناميده مىشده به مناسبت مدفن او خواجو ناميدند ،در پشت ح ّمام چهارباغ صدرى سمت امامزاده باقر محل دفن اوست.

از اوست:
همه را گل به دست و ما را خار
يار در پيش و ما قرين فراغ
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يار ديدار مىنمايد ليك

همه را بهره گنج و ما را مار
باده در جام و ما انيس خمار
ديدهاى نيست در خور ديدار

و نيز:
مكن به چشم حقارت نظر به مردم زانك

ز خوار كردن مردم ،شوند مردم خوار

ايضا:
تا تلخى هجران نكشد خسرو پرويز

قدر لب شيرين شكر بار نداند

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص222 :
ديوانى دارد زياده بر بيست هزار بيت.
مّل اسماعيل خواجويى
از علما و عرفاى معروف زمان خود و بعد از خود بوده كه معاريف علما و حكماى زمان بعد ،نسبت اسنادشان با اوست ،مانند
مدرس خاتونآبادى و ّ
ّ
مّل محراب حكيم و غير از اينها از
مّل مهدى نراقى كاشانى و آقا مح ّمد بيدآبادى و ميرزا ابو القاسم ّ
بزرگان علما و حكما.
ّ
مّل اسماعيل خواجويى خط را خوب مىنوشته و عّلوه بر مراتب علميّه و مكارم ظاهره داراى مقامات روحانى بوده كه
ّ
معاصرين او نسبت به او اظهار ارادت داشتند ،حتّى نادر شاه كه حالت تصلب او معلوم است باز به آخوند ّ
مّل اسماعيل خواجويى
ارادت مىورزيده و به احترام او قيام مىكرده ،حتّى محلّه خواجو و بستگان او را از تحميّلت خود كه يكى از اسباب خرابى
105
آخرى اصفهان شد معاف مىداشته [است].
در منشاء احترامات نادر [شاه] از او معروف است يك حكايتى كه وقتى مردم از آخوند به اصرار خواهش كردند كه پيش نادر
شاه توسّط كند و رفع تعدّيات او را بنمايد ،آخوند بدون مضايقه بااينكه در آنوقت شهرتى نداشت ،خصوص در دربار ،برخاست
و به منزل نادر رفت و اتّفاقا هيچ كجا از او جلوگيرى نشد تا وارد بر شخص نادر [شاه] شد و نادر هم در مّلقات او از جاى
خود بلند شده بود و به او احترام زيادى كرد و توسطات او را پذيرفت ،وقتى كه آخوند از منزل نادر خارج شد از اطرافيان خود
سؤال مىكند كه چرا آخوند را راه دادى كه بر من وارد شود ،گويند ميرزا مهدى خان جواب داده بود به همان سبب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص223 :

 )*( 104در اصل فراق
 )*( 105ر .ك :تذكره القبور ،ص .38 -9

كه شخص شما از او استقبال و احترام كرديد ،نادر [شاه] زياد اظهار حيرت مىكرده است از هيبتى كه از آخوند به او و
اطرافيانش اثر كرده بود.
موقعى هم نادر [شاه] به منزل او رفته و با او غذا خورده است كه فقط نان و ماست بوده ،پس از صرف ناهار از آخوند ظرف
ماستى مىخواهد آخوند به عذر اينكه شير گاو ما فردا سهم شريك ماست و ما حق نداريم تا پسفردا ،فرستادن كاسه ماست را
جهت نادر ،موكول به دو روز بعد مىنمايد.
نظير اين قضيه ،قضاياى ديگرى از كرامات آخوند يا اخّلق او در افواه مشهور است ،باالجمال تفصيل حاالت آخوند كه نزد كى
تحصيل نموده و غيره ،منضبط نيست ،و عمده سبب كمى شهرت او تصادف اوست با زمان انقّلبات اواخر صفويه به بعد ،و
مسلّما مراتب او از هر حيث بيشتر از معاريف آن دوره بوده است ،وفات او در سنه  1173و قبر او نزديك مقبره فاضل هندى
در وسط ساير قبور ،بدون تكيه و آثار بزرگى ،واقع است .تأليفات او در فقه و رجال و كّلم و عرفان و غيره بسيار مىباشد.
خواجه جّلل (شاعر)
از اهل وركان از قراى جوشقان است ،فرزند خواجه شهاب الدّين است.
در فن نظم از ظهير فاريابى تربيت يافته و مدّاح سّلطين اتابكيه و از شعراى حضور قزل ارسّلن بوده ،در شعرشناسى و
خوشصحبتى مسلّم اهل زمان خود است مانند صنعت انشا و تحرير عبارات خوب او ،مدّتى در تبريز ساكن شده و ازآنجا به
خراسان خدمت شيخ نجم الدّين كبرى رسيده ،سالك طريق فقر و ارادت او گشته .از اوست:
كمند زلف چو بر بام آسمان فكنى

ستاره را به زمينبوس خويش باز آرى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص224 :
و نيز از اوست:
سمن بران گلستان ،گلرخان چمن

به روى غنچه به صد چشم مىكنند نگاه

به چشم عبرت صنع خدا ببين و بگو

ّللا
زهى بدائع او ال اله ّإال ّ

حسن خواجه نظام الملك
على بن اسحاق پدر او -گرچه ميان مورخين اختّلف شده بهموجب آنچه در حبيب السير نوشته در اينكه پدر خواجه نظام الملك
حسن را ،على اسم بوده يا مح ّمد ناميده مىشده ،ليكن مسلّما على بوده به سبب آنكه در كتيبه گنبد مسجد جمعه كه روى مدرس و
ّللا الحسن
صفه صاحب اسماعيل بن عبّاد زمان ملكشاه به امر خواجه بنا شده است نوشته است :امر  ...العبد الفقير الى رحمت ّ
بن على االسحاق).
از ضبّاط و ع ّمال ديوان سلجوقيان بوده ،و حسن در بلخ پس از آنكه پدر ،او را به انواع علوم و فنون تربيت داد و خصوصا نزد
امام موفق نيشابورى تكميل تحصيّلت خود را نمود در معيت خيّام و صبّاح در ضمن گردش و از جايى به جايى رفتن ّ
فن سياق
را كامل ساخت ،و نزد على بن شاذان كه متولى امور ديوان آنجا بوده براى ضبط محاسبات و نوشتهجات او مستخدم گرديد.
على بن شاذان هرچند گاهى كه احساس مىكرد حسن داراى سرمايهاى شده مىگفت حسن فربه شده است و بهانهاى مىآورد و او
را لخت مىساخت ،حسن را اين وضع ناگوار آمده نزد داود سلجوقى معروف به چغر بيك سرسلسله سلجوقيان گريخته از
روزگار خود شكايت كرد ،داود وضع او را پسنديده به آلب ارسّلن مح ّمد ،فرزند خود سپردش.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص225 :

على بن شاذان شخصى را نزد داود فرستاد كه از نبودن حسن در امورات ديوانى بلخ اختّلل پيدا شده و درخواست او را نمود،
داود كه مرتبه لياقت او را فهميد و نصيحت حسن را براى خدمت به فرزند خود الزم ديد ،از قبول درخواست ابن شاذان استنكاف
كرد ،و به آلب ارسّلن مح ّمد توصيه نمود كه با رأى حسن مخالفت ننمايد و به او نظر پدرى داشته باشد.
صّلن مرا از جايى به جايى مىبردند بر اسب الغر بدرفتارى سوار بودم و نهايت پريشانى را
خواجه حكايت كرده كه وقتى مح ّ
داشتم ،ناگاه سوارى بر اسب فربه راهوار رسيد و گفت حسن مىخواهى اسب خود را با اسبت بدل كنم ،گفتم چه جاى تمسخر و
استهزا است ،جوان پياده شد و مرا بر اسب خود سوار كرده بر اسبم نشست و رفت ،چون كسى او را نمىشناخت من و موكّلنم
متعجّب شديم .و هم گويد قبل از وزارت آلب ارسّلن ،روزى آلب ارسّلن را سفرى پيش آمد مرا هم به مّلزمت خود امر كرد،
در حالتى كه لوازم سفر نداشتم و متحيّر ماندم وضو ساخته در مسجدى كه درب سرايم بود رفتم و به درگاه كريم بندهنواز نياز
بردم ،ناگاه نابينايى به مسجد درآمد و پرسيد كيست در مسجد؟ من جواب ندادم ،نابينا براى اطمينان اطراف مسجد را با عصا
مملو از مسكوك بيرون آورد قدرى با آنها بازى
گرديد و جستجو كرد كسى را نيافته به محراب رفت زمين را شكافت ،كوزهاى
ّ
كرد و چند درم ديگر بر آنها افزوده باز در زمين پنهان ساخت و از مسجد بيرون شد .من زرها را برداشته تدارك خود را نمودم
و به سفر رفتيم ،در ايّام وزارت ،روزى نابينا را در بازار ديدم از او پرسيدم زرهاى گمكرده را پيدا كردى؟ نابينا دست انداخت
به دامن من و گفت از روزى كه زرها مفقود شده بود تا به حال به كسى ابراز نكرده بودم اكنون دانستم كيفيت حال چيست ،من
چندين برابر زرها را به او بازداده با يكى از متملكات خود.
وقتى آلب ارسّلن به سلطنت رسيد حسن در وزارت او مدّت ده سال
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص226 :
برقرار بود ،پس از وفات آلب ارسّلن و ظهور اختّلف ميان فرزندان او به تدبيرات حسن كه امرا و اعيان مملكت را به طرف
ملك شاه مايل ساخت و ملكشاه در سلطنت استقّلل يافت ،حسن يعنى خواجه نظام الملك متولى مطلق در امور مملكت گرديد ،و
در اثر قلم او كه تيزتر از شمشير ملكشاه بود از آخر گرجستان و ماوراءالنهر تا آخر شام و حدود آفريقا ،سلطنت ملك شاه
سلجوقى امتداد گرفت ،و غير از كرسى سلطنت و امر شكار براى ملكشاه باقى نمانده بود .حتّى المقتدى خليفه ،طورى با نظام
الملك به ادب سلوك كرد كه براى ديگرى ميسّر نشد ،بيست سال تمام اين وضع تعيّنات خواجه دوام داشت.
خواجه نظام الملك به مذهب شافعيه بوده است با اهالى محله دريه -دشت و توابع ،و ملكشاه تابع ابو حنيفه بوده با اهالى محله
جودهباره و كوشك و كاران و توابع .از اين راه ،اصحاب امامين ،گاهى در فشار تعقيب مذهب آقا و نوكر مىافتادند.
خواجه نظام الملك براى نيكو ساختن اخّلق خود هميشه مواظبت داشته ،و مستند مىساخته است به خوابى كه ديده بوده است كه
اخّلق زشت مجسّم شده بودند به صورتهاى مهيب متعفن و او را آزار مىكردند ،تا مجسّمات اخّلق نيكو با صورتهاى زيبا و
ّ
معطر به فرياد او رسيده مىبخشد.
بوهاى
اغلب در مجلس خود از فقهاى شافعيه و بزرگان صوفيه پذيرايى مىكرد ،و ارادت خود را به صوفيه مىگفته است .كرامتى بوده
كه از شخص صوفى به ظهور رسيده ،از اينكه وقتى من در خدمت يكى از امرا بودم شخص صوفى با من تصادف نمود و به من
گفت حسن خدمت كسى را اختيار كن كه تو را فايدهاى بخشد نه آنكه سگها پارهاش سازند .اتّفاقا شب را امير برحسب عادت
شراب بسيارى استعمال كرده و بىخردانه رفتار مىنمايد ،در صورتى كه او را چند سگ شرير دريده بودند سگها او را
نشناخته مورد حمله مىسازند و پاره
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص227 :
پارهاش مىكنند .فردا من معنى كّلم صوفى را كه نفهميده بودم فهميدم و از آن روز مص ّمم به خدمتگزارى اين طايفه شدم ،به اين
مناسبت مدرسه و خانقاه چندى بنا گذارد كه نظاميه بغداد با موقوفات فراوان و نظاميه اصفهان باالخره خوابگاه و مخدوم او و
فرزندانش شد ،معروف است .خواجه نظام الملك اول كسى است كه بناى مدرسه جهت فقها گذارد در اسّلم ،و پس از آن رواج
يافت.
خواجه نظام الملك هروقت صداى اذان را مىشنيد كارها را گذاشته به عبادت مىپرداخت ،وقتى امام الحرمين و ابو القاسم قشيرى
بر او وارد مىشدند به آنها نهايت احترام را مىگذارد و بر مسند وزارت مىنشانيد.
خواجه را با مقام وزارت وارستگى بود كه هم استماع حديث مىكرد و آن را امّل مىنمود و مىخواست در زمره محدثين شمرده
شود ،چنانچه در مراتب او نوشتهاند كه [در] يازدهسالگى از حفظ قرآن فارغ شد؛ كه بيشتر حافظ قرآن ،كسانى را مىگفتند كه
تمام قرآن را با ده قرائت حفظ داشته باشند.

خواجه را در مقام حساب و استيفاى امور ديوان بهره وافى نبوده ،چنانچه از دو قضيهاى كه ميانه او و حسن صباح در حضور
ملكشاه به وقوع انجاميد كشف حقيقت مىگردد ،يكى موقعى كه ملكشاه در حلب بود پانصد من سنگ رخام كه از او ظرف
مىسازند دستور داد تا به اصفهان بياورند .دو نفر مكارى كه يكى شش شتر داشت و ديگرى چهار شتر و هركدام نيز پانصد من
رخام خاصه خود داشتند ،آن سنگهاى سلطانى را به اصفهان آوردند ،ملكشاه در مقابل اين خدمت هزار دينار انعام داد .خواجه،
صاحب شش شتر را به ششصد دينار قسمت داد و چهارصد دينار به صاحب چهار شتر داد .حسن صباح كه در اين وقت حاضر
بود به ملكشاه رسانيد كه خواجه حق يكى از مكاريان را به ديگرى داده و ظلم نموده است ،ملكشاه ،مجلسى ساخت كه در آنجا
حسن صبّاح بيان مسأله را كند .در آن مجلس حسن صبّاح بياناتى كرد ولى توضيحات ابتداييه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص228 :
حسن صبّاح را خواجه و سايرين ملتفت نشدند تا ملكشاه به او گفت بيانى واضحتر نما كه همهكس بفهمد ،حسن در جواب گفت
مجموع رخام هزار و پانصد من بر ده شتر حمل شده هريك صد و پنجاه من مىشود پس صاحب شش شتر كه نهصد من آورده
است پانصد من خاصه خود اوست و چهارصد من محموالت سلطان؛ و مكارى چهار شترى كه ششصد من حمل داشته پانصد من
خاصه خود فقط يكصد من از سلطان را حمل نموده و بنابراين هشتصد دينار به مكارى ّاول بايد برسد نه ششصد ،و مكارى دوم
مستحق دويست دينار است نه چهارصد .مسلّم است اثر اين پيشآمد تنزل دادن مقام علمى خواجه نظام الملك مىشود در نظر
ملكشاه.
و ديگر حكايتى است كه ملكشاه وقتى صورت محاسبات كليه مملكت را از خواجه خواست و خواجه دو سال مهلت طلبيد ،حسن
صباح كه در مجلس حاضر بود اظهار داشت كه چهل روزه حاضر مىسازم ،خواجه كه مىدانست كه حسن از عهده قول خود
برمىآيد در مقام برآمد كه شكستى به او وارد آورد .يكى از غّلمان خود را دستور داد كه تا با غّلم حسن آميزشى حاصل نمايد،
غّلم خواجه به دستور مقرر ،غّلم حسن را به ّ
تلطف و مهربانى فريفته خود ساخت و روز موعود باز برحسب دستور خواجه
درب عمارت ملكشاه ايستاده همينكه غّلم حسن دفترهاى جمع و خرج را آورده منتظر بود كه در موقع به حضور رساند ،غّلم
خواجه خود را به دفترها رسانيد و آنها را برمىداشت و مىگذارد و به اطمينانى كه غّلم حسن داشت به دوستى او ،او را
ممانعت نكرد تا به ناگاه دفتر را از دست خود رها ساخت و اوراق متفرق شد و از ترتيب بيفتاد و خواجه به مقصود رسيد ،زيرا
وقتى حسن دفتر را در جلو ملكشاه حاضر كرد هر سؤالى ملكشاه از او مىنمود به سبب برهم خوردن اوراق دفتر مدّتى حسن به
دست و پا مىافتاد كه پيدا كند ،ازاينرو خلق ملكشاه تنگ گرديد ،و خواجه نظام الملك
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص229 :
موقعى يافته تمسخر نمود كه كار دوساله را در ظرف چهل روز انجام دادن بهتر از اين نمىشود .اين انفعال كه در اينجا براى
صبّاح پيدا شد  71با ساير وقايعى كه ميانه نظام الملك و صبّاح در اثر اختّلف مذهب به روز نمود ،حسن صبّاح را وادار به
انتقام ساخت تا كرد آنچه كرد.
خواجه نظام الملك براى خودنمايى و وانمود ساختن وسعت مملكت ملكشاه مضايقت نداشت كه اجرت ّ
مّلحان و عمله در رود
جيحون را كه اردو و اثقال و احمال ملكشاه را از يك طرف رود به طرف ديگر رود نقل داده بودند ،به عامل حلب حواله دهد .يا
اينكه فرستاده قيصر روم را نزد ملكشاه در اصفهان در وقت عزيمت تركستان اجازه حضور ندهد تا روز ورود ملكشاه به
سمرقند كه همه جا از اصفهان تا سمرقند به وعده مّلقات نزديك ،آن بيچاره را كشيد و برد.
وقتى كه ملكشاه به سلطنت رسيد طفلى بود هيجدهساله ،به سعى و كوشش خواجه نظام الملك كه دستورى بود سالخورد و معلوم
است كه در اين صورت نظر خواجه به او در حقيقت نظر فرزندى مىشود ،ملكشاه هم در امورات از او تمكين مىكند و همه
كارها تفويض به راى خواجه شده بود .تا اينكه ملكشاه به جوانى رسيد .محارم و اطرافيان آن هم نيز هريك به خيال سرورى
افتادند و ملكشاه را در خلوت از خواجه مىرنجانيدند ،مخصوصا تركان خاتون زوجه ملكشاه كه مىخواست محمود پسر خود را
وليعهد سازد ،و خواجه نظام الملك بركيارق را شايسته واليتعهد مىدانست و نزد ملكشاه از او تمجيد مىكرد؛ بنابراين تركان
خاتون در خلوت اغلب نزد ملكشاه غيبت خواجه را مىكرد و مىگفت نظام الملك دوازده پسر دارد -يكى فخر الملك ديگرى مؤيد
ّللا حسين و ديگرى عماد الملك ابو القاسم بن نظام الملك و ديگر مرزبان
ّللا بن نظام الملك و ديگرى عز الملك ابو عبد ّ
الملك عبد ّ
فيروز بن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص230 :
نظام الملك و ديگر جمال الملك منصور بن نظام الملك -و منافع مملكت را ميانه ايشان تقسيم كرده ديگر براى بستگان تو چيزى
باقى نگذارد.

وقتى هم سلطان ملك شاه يكى از بزرگان امراى خود را به شحنگى مرو فرستاد ،حاكم مرو ،حفيد خواجه با او اختّلفى حاصل
نموده او را سياست كرد و مدّتى محبوس ساخت ،پس از آنكه از حبس خّلص شد نزد سلطان آمده شكايت كرد.
و از ات ّفاقات ناگوار كه ميانه ملكشاه و نظام الملك واقع شد واقعه جمال الملك است:
ملكشاه را مسخرهاى بود معروف به جعفرك كه نزد ملكشاه در خلوتها تقليد نظام الملك را بيرون مىآورد ،اين قضيه را جمال
الملك وقتى كه والى بلخ و توابع او بود شنيده نتوانست تح ّمل كند ،با عجله به سمت پايتخت -اصفهان -كه اين هنگام ملكشاه و
نظام الملك در آنجا بودند ،منزلها را به هم پيچيده ورود نمود .فخر الملك و مؤيد الملك برادرهايش جهت استقبال بيرون آمدند،
در وقت مّلقات با آنها خشونت آغازيد جهت اغماض از حركات جعفرك از كارهايى كه شنيده بود.
موقعى كه به حضور ملكشاه رفت ،جعفرك را ديد باالى سر سلطان ايستاده او را راند و گفت مانند تو مسخره شايسته ايستادن
اين مقام و خنديدن در حضور پادشاه نيستى در ميان اين جماعت ،و از منزل سلطان خارج شد و حكم داد جعفرك را دستگير
نمودند و زبانش را از پشت سر بيرون كشيدند او را هّلك ساخت [ند].
پس از اين واقعه ،با ملكشاه و پدر به سمت خراسان عزيمت نمودند و در نيشابور مدّتى اقامت داشتند .هنگام مراجعت به اصفهان
نظام الملك پيشتر روانه پايتخت شد ،ملكشاه ،عميد خراسانى را حاضر ساخته به او گفت كدام
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص231 :
يك نزد تو محبوبتر است ،آيا سر خودت يا سر جمال الملك .جواب داد خود را بيش از او دوست دارم ،ملكشاه به او دستور داد
و گفت اگر تدبيرى در كشتن او نكنى قطعا تو را خواهم كشت.
سر به او حالى نمود كه حفظ مقام و مرسوم شماها
عميد با خادم جمال الملك كه مخصوص خدمتش بود ،دوستى انداخت و در ّ
موكول است به تدبيرى كه در نتيجه جمال الملك كشته شود ،چه سلطان اراده كرده است كه او را دستگير كرده هّلك سازد ،و
هرگاه شما او را پنهانى به قتل رسانيد صّلح شما خواهد بود ،چه ،اگر سلطان او را ظاهرا هّلك سازد ناچار شماها را هم
پراكنده خواهد ساخت.
خادم را گمان رسيد كه اين دستور صحت دارد و كوزه فقاع جمال الملك را مسموم ساخت ،تا وقتى كه جمال الملك فقاع ساخت،
خادم همان كوزه را پيش او آورد تناول كرده بدرود زندگانى گفت.
اطّلع از واقعه با شتاب حركت نمود تا به نظام الملك رسيد و او را از وفات منصور ّ
ملكشاه بعد از ّ
مطلع ساخته تعزيت گفت كه
من فرزند تو هستم و تو از هركسى شايستهترى از صبر و شكيبايى كردن در چنين موقع .تدريجا اينطور وقايع باعث خشم
ملكشاه گرديد ،و هرگاه مخلصين خواجه ،اين قضايا را جهت خواجه حكايت مىكردند تا چارهجويى نمايد ،خواجه با اطمينان
اينكه مؤسس سلطنت ملكشاه بوده است ،نه جلوگيرى از دسايس و نه عذرخواهى و عّلج كار مىنمود؛ تا اينكه كمكم رشته الفت
ميانه ملكشاه و خواجه بريده شد و ملكشاه براى خواجه پيغام فرستاد اگر تو را در مملكت شركتى است بازگو و ّاال بىحكم و
فرمان ما ،چرا اوالد خود را در واليات حكومت و استقّلل دادهاى؟ و اگر ترك اين مسلك ننمايى دستار از سر ،و دوات از پيش
تو حكم مىكنم بردارند .خواجه در جواب گفت دستار و دوات من را با تاج و تخت تو
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص232 :
كارپرداز قضا به يكديگر مربوط ساخته ،هرگاه دوات و دستار مرا آسيبى رسد بىدرنگ تاج و تخت تو را هم آسيبى خواهد
رسيد.
اين حكايت را رسوالن شرم كردند بهطورى كه خواجه گفت به ملكشاه برسانند ،ليكن ملكشاه كه تفرس به اين قضيه را قبّل
داشت يك نفر را مخصوصا و محرمانه همراه رسوالن گماشته بود كه اگر آنها چيزى را پنهان دارند از دو طرف ،او واضح
سازد؛ پس از مراجعت ،رسوالن پردهپوشى از كلمات خواجه نمودند ،جاسوس ملكشاه حضورا پرده از روى كار برداشت و
خواجه و ملكشاه از اين تاريخ از هم جدا افتادند ،و ملكشاه ،خواجه را در اصفهان تنها گذارده به بغداد مسافرت نمود ،خواجه
پس از حركت ملكشاه روانه بغداد گرديد.
روزى در نزديكى نهاوند براى افطار به خرگاه خود مىرفت ،جوانى ناشناس بهسوى او شتافت و فرياد تظلّم برداشت ،خواجه به
تصور اينكه عريضه دارد ايستاد و غّلمان را قدغن كرد از او جلوگيرى نكنند ،تا جوان رسيد و كاردى در قلب خواجه فرو كرد
ّ
كه در همانجا درگذشت ،و اردوى ملكشاه در آنوقت نزديك خرگاه خواجه بود بهطورى به هم خورد كه ملكشاه شخصا به ميان
اردو آمد و آشوب را ساكت ساخت ،رمضان چهارصد و هشتاد و پنج.

بستگان خواجه ،قاتل را همانجا به قصاص رسانيدند ،جسد او را به اصفهان حمل نمودند.
محرك قتل خواجه ،بعضى مّلحده را گفتند ،جمعى خود ملكشاه را گويند زيرا از طول مدّت وزارت خواجه خسته شده [بود].
ّ
جماعتى هم ابو الغنائم را گفتند كه منفعت اين قتل كه جانشينى خواجه بود نصيب او گرديد و هم غّلمان خواجه ،وقتى به او دست
يافتند به قصاص خواجه او را قطعهقطعه ساختند .جنازه خواجه را در مدرسه او در اصفهان دفن نمودند كه حاليّه هم مح ّل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص233 :
قبر او در محله دالبتى -دار البطيخ -در پاچنار آنجا معروف است.
آقا جمال خوانسارى
فرزند آقا حسين ،خوانسارى االصل است ،در اصفهان نشو و نما يافته در آنجا پهلوى پدر مدفون گشت .آقا جمال بعد از وفات
پدرش در اصفهان داراى رياست مهم تدريس گرديد ،در فنون مختلفه اصول و فقه و حكمت و ادبيات مهارتى داشته ،مجلس درس
او در آنوقت از جمعيّت منحصربهفرد بوده است و به اين سبب بيشتر فضّلى آن زمان از بركت [او] ترقّى حاصل نمودند.
آقا جمال با مراتب علمى و متانت رأى كه داشته با فصاحت بيان و خوشمحاوره هم بوده و به اين سبب محاورات و صحبتهاى
شيرين او هنوز ميانه مردم اصفهان معروف است.
از اثرات طبع ّ
مزاح و فكر بلند او تأليف كتابى است به اسم" كلثومننه" ،كه عادت و اخّلق فاسده متعارفه ميان زنها را در آن
كتاب ذكر مىكند ،و اسم چهار نفر زن را بهعنوان علماى اربعه در آنجا نوشته و هر عادتى را بهعنوان اينكه فتواى فّلن است
مىنويسد و اختّلفى كه در عادات ميانه زنها بوده است به عنوان اختّلف فتواى آن علماى اربعه نوشته [است].
اسامى علمايى كه داراى فتوا هستند در آن كتاب كلثومننه از اين قرار است :خالهجان آقاِ ،د ِد بزمآرا ،كلثومننه ،باجى ياسمن و
غيره.
آقا جمال و برادر او آقا رضى الدّين مح ّمد نزد مّل مح ّمد باقر سبزوارى و آقا حسين خوانسارى تحصيل كردهاند و از فضّل
آنوقت اجازه روايت گرفتهاند ،تأليفات  72او مانند ":شرح مفتاح الفّلح" و" شرح مختصر االصول "106و حواشى بر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص234 :
اكثر كتب فقه مانند ":شرح لمعه" و" حكمت و شفاء" و" اشارات" و غيره مىباشد .ميانه آقا جمال با ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى
مناظرات و طعن و دقها بوده است ،و همچنين با فاضل شيروانى صاحب حاشيه معالم.
آقا جمال در سنه هزار و صد و بيست و پنج وفات كرده است و در تكيه معروف به آقا حسين خوانسارى در تخته پوالد اصفهان
مدفون است.
آقا حسين فقيه حكيم اديب خوانسارى
فرزند جمال الدّين مح ّمد خوانسارى ،ابتداى ورود به اصفهان 107در مدرسه خواجه ملك  73واقعه در ميدان شاه ،جنب مدرسه
ّللا كه آن مدرسه از بناهاى قبل از صفويه بوده منزل مىكند و تحصيل مىنمايد با نهايت فقر ،كه در زمستان از
شيخ لطف ّ
نداشتن آتش با لحاف پاره كه بر دوش مىگرفته و دور اطاق مىچرخيده خود را گرم مىكرده است.
علوم شرعيه را نزد مّل مح ّمد تقى مجلسى تحصيل مىكرده تا به مجلس درس سبزوارى 108وارد مىشود ،سبزوارى او را
پسنديده و در باالخانه سردرب خانه خود منزل مىدهد 109.و خواهر خود را نيز تزويج به او مىنمايد.

 )*( 106در اصل :شرح مختصر اصول
 )*( 107قبل از بلوغ (.مؤلف)
 )**( 108مّل محمد باقر سبزوارى
 )***( 109هنوز اين باالخانه به سردرب خانه شيخ االسّلم باقى است (.مؤلف)

موقعى شاه سليمان به منزل سبزوارى مىآمده قبّل به آقا حسين توصيه مىشود كه هنگام ورود شاه ،تدريس و همهمه ّ
طّلب را
موقوف سازيد؛ آقا حسين اطاعت نكرده همهمه ّ
طّلب ،سبزوارى را خجل مىسازد نزد شاه و از او مكدّر مىگردد ،آقا حسين
حس كدورت مىكند ،در خانه جداگانه در
همينكه ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص235 :
محله ديگرى سكونت مىكند.
تهور مخصوصى داشته چنانچه وقتى به منزل شاه سليمان مىرود و شاه خرقه جواهردوزى دربرداشته
آقا حسين شهامت و ّ
بهطور تفنّن دست زير خرقه او مىكند و ترويج مىنمايد ،پس از خروج ازآنجا شاه خرقه را براى او مىفرستد و عذرخواهى از
قابل نبودن مىنمايد.
آقا حسين تأليفات زيادى داشته ،از آن جمله شرحى است كه بر دروس شهيد مس ّمى به" مشارق الشموس" برحسب تقاضاى عبّاس
دويم .در مقابل يك مبلغ معتد به شروع به تأليف نمود ،و چون پس از شرح دوصفحهاى از آنكه بالغ بر هيجده هزار بيت مىشد
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عبّاس فوت شد و تأليف متروك ماند ،وقتى از او پرسيدند كه چرا آن را تمام نمىكنى جواب گفت مؤلّف آن شاه بود و رفت.
و ديگر از تأليفات منصوب به او كتابى است مطابق مسلك فقها در ذكر خّلفيات ،كه مشتمل بر عادات و رسوم زنانه و موهومات
و خرافات رايجه ،با اختّلفنظرى كه در كيفيت آنها است از قول چند نفر زن ،مانند :كلثومننه و ِد ِد بزمآرا و غيرهما ،و كتاب
به اسم كلثومننه معروف است از مّلحت كتاب مىتوان كشف خاطر مزاح آقا حسين را نمود74 .
در حكمت و كّلم و تفسير و ترجمه صحيفه ،به سبب آنكه نزد بسيارى از اشخاص تحصيل و شاگردى كرده بوده است گاهى
بهطور مزاح مىگفته است من شاگرد بشر هستم .و همچنين شاگرد زيادى هم داشته چون دو فرزندش آقا جمال و آقا رضى و مير
مح ّمد صالح خاتونآبادى كه شرح اشارات و شفاء و شرح مختصر اصول و شرح لمعه را بيست سال نزد او مىخوانده است و
م ّّل ميرزا شيروانى ،و شيخ جعفر قاضى ،و سيّد جزايرى و ّ
مّل مح ّمد سراب و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص236 :
مّل على رضاى شيرازى مشهور به تجلّى شاعر كه شعر را نيكو مىگفته 75 .ديگر از شاگردان آقا حسين ،ميرزا فخر الدّين
خراسانى حكيم است.
عمده تحصيل آقا حسين نزد ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى و مير ابو القاسم فندرسكى و مّل حيدر خوانسارى بوده .از آقا حسين مزاحهاى
بسيارى حكايت شده ،گويند روزى شخصى از او پرسيد كه آيا راست است در وطن شما خوانسار به خرس مىگويند صاحب
عنوان ،جواب گفت :بلى يا صاحب .روزى با صاحب ذخيره در كوچهاى مىگذشته است شخصى را مىبينند كه الشه خرسى را
روى االغى انداخته مىبرد ،صاحب ذخيره از روى مزاح اشارهاى به خرس مىكند در حالتى كه مىخندد و نگاهش به آقا حسين
بوده [مىگويد ]:در اصفهان معروف است كه چون در خوانسار خرس زياد مىباشد خوانسارىها با خرس نسبت دارند ،آقا حسين
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بالفور مىگويد حمد خداى را كه مردههاى ما را به دوش زندگان شما حمل نمود.
در" رياض العارفين" نوشته كه آقا حسين خوانسارى ،شاه سليمان را به قاعده اماميّه كه :مجتهد نايب امام است و سلطان نايب
مجتهد ،به نيابت خود بر تخت نشانيد ،چنانكه شاه سلطان حسين را ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى نايب مناب خود كرده چون پدر و
فرزندش.
آقا حسين شعر هم گفته ،مانند اين مع ّما به اسم خيام:
چيزى نمانده در ره دين شيخ ساده را

و نيز به اسم بشير:
 «)*( 110قصص العلماء» ،ص .165
 )*( 111مثلى است كه خراسانىها مانند خر مىباشند (.مؤلف)

جز گوشه ردا كه كند صاف باده را

اى شيخ تو از شب ،چه ديدى آخر

چون پشت دوتا شود چه مىآيد از آن

در سنه هزار و نود و نه وفات نمود ،در تخت پوالد مدفون شد،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص237 :
شاه سليمان براى او بقعه عالى بنا كرد كه هنوز باقى است .از شاگردان سيّد عّلء الدّين حسين خليفه سلطان بوده [است] و از
اشعار اوست:
اى باد صبا طربفزا مىآيى

از طوف كدامين كف پا مىآيى

از كوى كه برخاستهاى راست بگو

اى گرد به چشمم ،آشنا مىآيى

آقا سيّد حسين خوانسارى
در اواسط قرن دوازده هجرى قمرى بوده است ،فرزند آقا سيّد جعفر خوانسارى است ،از مشاهير علما بوده است كه ميرزاى قمى
و بحر العلوم نجفى از او اجازه دارند ،اخّلف او در خوانسار صاحب اقتدارات و شهرت فضيلت گشتند ،بعضى از آنها به
اصفهان آمدند و در محله چهارسو [ق] ،حاليّه جمعيّت زياد مىباشند.
ميرزا ابو القاسم خوانسارى
ذيل خانواده نجفىها
ميرزا مح ّمد رضا خوزانى
نواده مّل محسن شيرازى است كه در فارس مدرسه و كتابخانهاى موقوفه به يادگار گذاشته ،ميرزا مح ّمد رضا در خوزان اصفهان
سكونت داشته ،علوم شرعيّه را نزد مير سيّد مح ّمد شهشهانى و حاجى شيخ مح ّمد باقر نجفى اصفهانى تحصيل كرده ،با سرعت
قلمى كه در كتابت داشته كه هرروزى هزار بيت كتابت مىنوشته ،خط نسخ را با اين وصف خيلى خوب مىنوشته ،و نوشتهاند
كه چهارصد جلد قرآن كتابت نموده و تا سال هزار و سيصد و شش نيز حيات داشته [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص238 :
مّل مح ّمد باقر خوشنويس
خط نسخ را با قلم خفى پاكيزه مىنوشته ،در اواخر زمان ناصر الدّين شاه وفات كرد.
آغّلمعلى خوشنويس
سرآمد نسخنويسان ايران در زمان خود بوده ،نوشتهاند كه از حنجره خود صدايى خارج مىساخت و به توسط انگشتان خود كه به
گلو مىزد آن صدا را حركت مىداد كه صوت مطبوعى از آن شنيده مىشده است ،در سال هزار و دويست و شصت و نه وفات
كرد.
آقا مح ّمد باقر خوشنويس
خط نستعليق را خوش مىنوشته چندى هم نزد سنگّلخ خراسانى هنگامى كه به اصفهان آمده بوده است مشق كرده ،از اساتيد
خوشنويسان اصفهان [بوده] است.

ميرزا مح ّمد على خوشنويس (سلطان الكتاب)
خط نسخ را بسيار خوش مىنوشته ،مخصوصا هنرى داشت در شبيهنويسى ،چنانچه وقتى يكى از بزرگان چند جزوه قرآن به
دست آورده بود از خطوط بسيار اعّلى قديم با كاغذى بسيار ممتاز ،براى تمام ساختن كتابت آن قرآن ،به همهكس مراجعه كرده
و مأيوس شد تا نوبت به اين شخص رسيد و معلوم نمود كه از عهده برمىآيد .او را به طهران دعوت نمود و پس از كوشش
فراوان كاغذى هم مطابق اصل قرآن به دست آوردند ،و اين شخص قرآن را تمام ساخت ،ليكن اندازه صفحات كاغذ را بزرگتر
از صفحه اصل قرار داده و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص239 :
مىگفت اگر اين تغيير را نمىدادم ممكن نبود كسى بتواند تميز دهد كه اين را تازه نوشتهاند.
با آنكه مع ّمر بود دست او هم رعشه داشت ،هنگام نوشتن دست او مانند آهن و فوالد قرار مىگرفت .وفات او در زمان سلطنت
مظفر الدّين شاه واقع شد.
آقا عبد الحسن خوشنويس
خط شكسته را بسيار خوش نوشته ،و در اوايل [زمان] ناصر الدّين شاه وفات كرد.
خيال اصفهانى
اسمش ميرزا غياث الدّين مح ّمد 76 ،خلف ميرزا صدرا فرزند مير مح ّمد باقر داماد و داماد آقا جمال خوانسارى .عّلوه [بر]
كسب علوم معقول و منقول داراى خصال پسنديده بوده ،در فتنه افغان در اصفهان درگذشته [است].
از اوست:
از ازل تا به ابد بينش هر بينايى

همه يك بينش و در پرده مينايى توست

جز تماشاى جمال تو تماشايى نيست

هركه حيران جمالى است ،تماشايى توست

ابو القاسم عبد العزيز داركى اصفهانى
ّللا بن مح ّمد داركى 112،پدر او در زمان خود محدث اصفهان
فرزند عبد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص240 :
بود ،و ابو القاسم از بزرگان فقهاى شافعيه ،از اصفهان به نيشابور مهاجرت كرد در سيصد و پنجاه و سه ،چند سال تدريس فقه
كرده ازآنجا منتقل به بغداد شد و تا حين وفات در آنجا زيست .فقه را از ابى اسحاق مروزى گرفته چنانچه ابو حامد اصفهانى از
داركى ،عامه شيوخ بغداد بلكه آفاق از او تحصيل فقه نمودند ،در مدرسه يا مسجد الح بن احمد در بغداد تدريس مىنمود و هم
حلقه داشت براى فتوى و نظر ،تدريس بغداد به او منتهى شد.
متّهم به اعتزال بود و گاهى برخّلف مذهب حنفى و شافعى فتوى مىداد ،وفات او در سيصد و هفتاد و پنج پس از چند سال
زندگانى بود.
داعى (شاعر)

 )*( 112دارك يكى از دهات قهاب اصفهان است (.مؤلف)

اسمش مّل ميرك ،ولد مّل ضميرىّ .اول محرومى و بعد داعى تخلّص كرده .در حالت داشتن هوش شعر نمىتوانسته انشا كند و
بدخو بوده ،ليكن پس از استعمال ترياك شعر مىگفته است.
از اوست:
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زخم كارى است مرا وقت شهيدى خوش باد

كه تواند دوسه گام از پى قاتل برود

و نيز:
ز رشك غير به جان آمدم نمىدانم

كه از برت به كدامين بهانه برخيزم

دامى (شاعر)
اسمش ّ
مّل عبد الواسع ،فرزند مّل كلب على همدانى است .در اصفهان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص241 :
متولّد شده و تربيتيافته ،اكثر علوم را ديده ،در حكمت و رياضى مهارت داشته ،شوخىهايى كه دون مرتبه او بوده از او سر
مىزده .در سنه يك هزار و صد و هفتاد و سه ،در سن بيست و هفتسالگى وفات يافت .رفيقى شاعر ،تاريخ وفاتش را گفته.
(بنوميدى ز دنيا رفت عبد الواسع دامى).
به علت شرب زياد و جوانى ،مزاحگويى بر مزاجش غالب بوده [است].
از اوست:
ديگرانت نگرانند و من دلنگران

نتوانم نگرم بر تو ز بيم دگران

و نيز:
به دير و كعبه دعوى تمامى مشنو از ياران

كه نه مستند مستان و نه هشيارند هشياران

و اين شعر مثل سائر از اوست:
حال هيچ آشنا نمىپرسى

 )*( 113ر .ك :آتشكده ،ج  ،3ص .941
 )*( 114مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .290

يا همى حال ما نمىپرسى
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دانش (شاعر)
اسمش آقا مح ّمد على مشهور به آقابزرگ بود ،از معاريف نجباى اصفهان و خواجه جواد بوده [است].
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از اوست:
ما را به حال خود نگذارد زبان ما

باز از شكايتى ز من آزرده شد دلش

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص242 :

نمردم تا شد از زخم دگر آزرده آن بازو

نمىدانم چه خواهد خواست عذر قاتل ما را

داود اصفهانى
ّللا متخلّص به عشق ،به اسم خود داود تخلّص كرده [است] .سلسله ايشان در ايران معروفند .سّلطين صفويه با
فرزند ميرزا عبد ّ
آنها مواصلتها كرده ،ميرزا داود انواع كماالت داشته و داماد شاه سليمان شده ،مدّت مديدى بر توليت مشهد مستقر بوده ،سلطان
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حسين صفوى به او تكليف وزارت نمود قبول نكرد تا در خراسان وفات كرد .از اوست:
بىتو از شعله آه دل ديوانه ما

سيل دودى شد و برخاست ز ويرانه ما

حاج ميرزا بديع درب امامى
از شاگردان مير مح ّمد شهشهانى بوده ،بااينكه آمير سيّد مح ّمد نسبت اجتهاد به كسى نمىداد روى منبر اظهار كرده بود كه يك نفر
مجتهد است خود من و حاج ميرزا بديع ،نصف مجتهد است ،و در نجف شيخ مرتضى نامى -انصارى -مىگويند مىباشد ولى نزد
من تحصيل نكرده [است].
با كمال فقرى كه داشت ظرافت و پاكيزگى و استغناى او ،فقرش را پنهان كرده بود ،در دو مسجد ،در نيمآورد نماز مىگزارد و
شبهاى تعطيل هم بر منبر موعظهاى مىنمود بهطور خيلى ساده و عاميانه مسائل و مطالب علمى مىگفت.
روى منبر و خارج شوخىهاى بامزهاى مىكرد ،جمعيّت او از خواص و عوام
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص243 :
بسيار بود حتّى از محّلت دوردست ،از تاريخ و اشعار بسيار گفتگو مىكرد ،تدريس شرح لمعه و قوانين او در مدرسه نيمآورد
اهميّتى داشت.
 )**( 115همانجا :ص .290
 )*( 116ر .ك :آتشكده ،ج  ،3ص .941

از حاجى شيخ مح ّمد باقر و حاجى مّل حسين على نيز مجاز بود .وفات او در سال هزار و سيصد و هيجده واقع شد.
ميرزا مح ّمد على درب امامى خوشنويس
خط نسخ را خوش مىنوشته ،از اساتيد بوده عمده امتياز او خوشنويسى با سرعت قلم بود كه مىگويند هر ماهى يك جلد قرآن
تمام مىساخت ،وفات او در سنه هزار و سيصد و اند[ ،اتفاق افتاده است].
آسيّد مح ّمد باقر درچهاى
از فرزندان ميرلوحى  77معروف بوده ،تولّدش در هزار و دويست و شصت و چهار در قريه درچه لنجان اصفهان واقع شد .بعد
ّللا
از مّلحظه سطح كتب على الرسم زمان خود مسافرت به نجف اشرف مىكند و در آنجا در مجلس درس حاجى ميرزا حبيب ّ
رشتى حاضر مىشود ،و چندين سال تقريرات ايشان را نوشته پس از تحصيل اجازه به اصفهان مراجعت مىكند ،در مسجد نو
اصفهان تدريس فقه و اصول مىنمايد .نظر بر اينكه جزوههاى جامعى داشته و مطالب ميرزاى استاد را كامّل ضبط كرده بيان
مىكرد ،اهل فضل آن زمان بيشتر به درس او حاضر مىشدند و استفاده مىنمودند و تقريرات او را مجددا جزوه مىساختند.
صل و مجاز مىباشند اغلب شاگردان او هستند.
اشخاصى كه حاليّه در اصفهان مح ّ
در سنه هزار و سيصد و چهل و دو شبى در ح ّمام درچه ناگهان وفات نمود ،تشييع جنازه او را از درچه تا تخت پوالد با ازدحام
و جمعيّت فوقالعاده به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص244 :
عمل آوردند78 .
درويش عبدى مولوى بخارايى
اصفهان را مسكن خود قرار داده ،نزد مير تعليم مشق خط گرفت ،از اساتيد خوشنويسان است.
درياى چهارمحالى
ّللا 117فرزند ميرزا عبد الوهاب متخلّص به قطره ،از بدو جوانى شعر گفتى و مدّاحى كردى.118
اسمش لطف ّ
از اوست:
شاهى كه بر ركابش داد اشكبوس ،بوس

شاهى كه در عنانش شد ار دوان دوان

نشگفت كز سياست بأسش به كوهسار

نشگفت كز مهابت بيمش به نيستان

بر پشت شير شرزه نهد گور خوابگاه

در چشم مار گرزه نهد صعوه آشيان

و نيز در مدح معتمد الدوله گفته:
شاد باش اى ملك اصفاهان به فضل ذوالجّلل

ّللا ضبط گرديده.
 )*( 117در مكارم اآلثار نام وى نصر ّ
 )**( 118مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .290

از ورود موكب فرخنده فرخنده فال

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص245 :

هست مشهور اينكه اصفاهان بود نيمجهان

يك جهان گشته كنون از يمن جان بىهمال

ميرزا ابو الفتح خان دهقان (شاعر سامانى)
از دهقانزادگان سامان ،به هوس تحصيل افتاده در يكى از مدارس اصفهان با همان لباس خانوادگى طلبه شد ،وضع صورت و
لباس و اخّلق و رفتار او طورى بود كه اغلب اشخاصى كه از شنيدن اشعارش مايل به مّلقات او بودند بدون استثنا در وقت
ديدن او كلمه" تسمع بالمعيدى خير من ان تراه" را مىگفتند.
و اگر كسى او را مىديد و بعد اشعارش را مىشنيد بسيار مشكل بود باور كند كه گوينده اشعار ،اين شخص باشد به سبب آنكه
حركات كودكانه و ابلهانه او ،او را يكى از ديوانگان مىنماياند ،مخصوصا حالت زشت و پليدى هم داشت مثل اينكه موقع خوردن
چايى كثافت فنجان و نعلبكى خود را عوض اينكه بشويد با زبان پاك مىنمود.
وقتى در مسجدى ايستاده بود متحيّرانه ،سبب تحيّر را از او پرسيدند ،جواب گفت :درختى كه وسط اين حصير سبز شده بسيار
قديم به نظر مىآيد ،چگونه حصير با اين حالت نوى در اين مدّت باقىمانده در صورتى كه حصير را همان وقت زير درخت بافته
بودند.
حكايات كارهاى يوميه او در زمان خود او نقل مجالس و باعث تفريح اهل ادب بود كه قلم نسيان روى حكايات مّل نصر الدّين
كشيده بود.
برخّلف اشعار او نيز جالب توجّه و تفريح صاحبان دانش و ادب بوده و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص246 :
هست ،وفات او در سال هزار و سيصد و بيست و يك 119.از آن جمله است در كتاب «الف ليله و ليله» كه دخترى تارى
مىنوازد:
تار را آنچنان بزد چاالك

كه نكيسا كفن دريد به خاك

دود از گور باربد برشد

چشم اسحاق موصلى تر شد

اين غزل را به پرده زابل

خواند در تار خوشتر از بلبل

برده از من دو چيز صبر و قرار

طره يار
طره تار و تار ّ
ّ

اى خوشا عاشقان ديوانه

بدرند جامه مستانه
كه ّ

هاىوهويى كنند چون مستان

همچو پيّلن به ياد هندستان

اى خوشا هاىوهو كشيدنها

اى خوشا پيرهن دريدنها

اى حريفان كنيد تدبيرى

من ديوانه را به زنجيرى

دل به زنجير زلف بنديدم

مست و ديوانهتر پسنديدم

 )*( 119ظريفى گفته :با داس اجل كشت درو حاصل دهقان (.مؤلف)

و از كتاب «شكرستان» اوست:
بخت من برگشتهتر از لشكر مژگان اوست

طره پيچان اوست
حالتم سرگشتهتر از ّ

گر ز بادام صنوبر قامتان سرو قد

اشك شورى مىچكد از پسته خندان اوست

خون ما را جاى مى ،گردون كند در شيشهاى

كرده پيمانه ما را چنين پيمان اوست

و نيز از اوست:
روى تو برفروخته ،رنگ شراب ناب را

شيشه و جام سوخته ،ساخته آتش آب را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص247 :

بر دل زخمدار من ،زد نمك آن شكردهن

هردم از اين نمك زدن خون بچكد كباب را

ترك كمان كشيدهام ،برد دل رميدهام

كبك درى نديدهام صيد كند عقاب را

حاج سيّد احمد دهكردى (عارف نوربخش)
فرزند آقا سيّد مح ّمد باقر دهكردى است ،و سلسله خود را حاج سيّد احمد متّصل به سيّد مح ّمد نوربخش مىدانست ،برحسب آنچه
از مشايخ عرفاى زمان خود شنيده بود ،ليكن برادر او آقا سيّد ابو القاسم دهكردى كه از علماى طراز ّاول حاليّه 1343 -ه ق-
اصفهان است اين قضيه را تصديق ندارد.
و آنچه معروف است از اوالد سيّد بازار كه مقبره او در بازار شوشتر معروف مىباشد هستند و هم او را سيّد پرهيزگار
مىگويند.
در اوايل تكليف حدود هزار و سيصد هجرى از مسقط الرأس خود كه دهكرد بود به اصفهان آمده و در مدرسه صدر ساكن و
مشغول تحصيل علوم ظاهره گرديد.
خالوى او ّ
مّل حسن سكوت على شاه كه از بزرگان عرفا بود سبب شد كه حاج سيّد احمد با اين سلسله مربوط گرديد ،و تا مدّت
زمانى كه در مدرسه متوقف بود تحصيل علوم ظاهره را توأم ساخته بود با سلوك طريقت و تهذيب اخّلق تا اينكه تيغ على شاه
آمد اصفهان ،و از آنوقت در سلسله خاكساريه داراى تاج و تخت گرديد و پس از آن چندين سال مسافرتهاى متعدّد بهطور پياده
و بىعّلقه به اتّفاق چند نفرى از مريدان خود نمود ،مانند :عراق ،تركستان ،سمرقند ،حجاز و غيره.
يكى از مريدان صميمى او ضرغام السلطنه بختيارى فرزند رضا قلى خان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص248 :

ايلبيگى برادر حسين قلى خان ايلخانى 120بختيارى بود كه در هيجان ملى اصفهان بر ضد مح ّمد على ميرزا جهت استرداد
مشروطيت در هزار و سيصد و بيست و هفت ،قائد بزرگ و عامل برجسته بود.
اقدام ضرغام السلطنه و پيشقدمى او نسبت به ساير بختيارىها در اين كار مهم ،برحسب تصويب و مقتضاى رأى مرشد او حاج
سيّد احمد دهكردى واقع شد ،شخص حاجى سيّد احمد در اين نهضت ملى و مسافرت طهران با اردوى بختيارى همراه بود ،پس
از انجام اين كار حاج سيّد احمد مراجعت به اصفهان كرده و در منزل خود در محله درب كوشك تأسيس خانقاهى نمود كه اغلب
جماعتى از سلسله خاكساريه و غيره آنجا مجتمع بودند و تا سنه يكهزار و سيصد و سى و نه در همين خانقاه به سر مىبرد ،در
اين سال رحلت نموده و در همان خانقاه برحسب وصيت خود او مدفون شده ،مقبره او هنوز محل اجتماع مريدان اوست.
سيّد ابو القاسم دهكردى اصفهانى (معروف به نجفى)
از طراز ّاول علماى امروزه اصفهان .مسقط الرأس او قصبه دهكرد قاعده چهارمحال ،در سن دوازدهسالگى جهت تحصيل به
مدرسه صدر اصفهان وارد شده سنه هزار و دويست و هشتاد و چهار هجرى نزد برادر بزرگتر خود آقا سيّد مح ّمد جواد
مقدمات ادبيات را تحصيل كرد ،و پس از مدّتى از آقا ميرزا مح ّمد حسن نجفى و مّل مح ّمد باقر فشاركى استفاده نموده در سن
بيست و پنجسالگى اجازه اجتهاد گرفته ،در سىسالگى عازم عتبات و تكميل مراتب علميّه شده در سامره نزد ميرزا مح ّمد حسن
شيرازى مشغول مىگردد ،و بعد ازآنجا در نجف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص249 :
ّللا رشتى استفاده فقه و اصول مىكند.
از حاج ميرزا حبيب ّ
صل بوده از علما و فضّل -اين ميرزاى رشتى و ميرزاى شيرازى
در آنوقت محضر ميرزاى رشتى مشتمل بر هشتصد نفر مح ّ
هر دو از شاگردان شيخ مرتضى انصارى بودهاند.
پس از شش هفت سال داراى اجازه و قوه اجتهاد مطلق شده به اصفهان عودت مىكند و در مدرسه صدر به تدريس فقه و اصول
و تفسير و حديث و رجال مشغول مىگردد ،و سالهاست كه در امور شرعيه بهجز اقامه جماعت در شهر رمضان منبر وعظ و
نقل احاديث ،داخل در هيچ كارى نمىشود 79 .حاجى كلباسى وقتى اجراء صيغه نكاحيه والده او را نموده در سجل قباله نوشته:
ّللا تعالى البركة و كثرة النسل و اوالد الصالح.
ّللا الرحمن الرحيم ،اسأل ّ
بسم ّ
هنگام وفات والده او به موجب نقل خود او داراى چهل و دو نفر اوالد بوده است ،اوالد بّلواسطه السيّد مح ّمد جواد ،السيّد ابو
القاسم ،السيّد مح ّمد( ،السيّد محمود) ،السيّد احمد ملقّب به نوربخش كه پنج نفر بودند و يك دختر كه اعقاب هريك نيز بسيار و باقى
است.
ميرزا طاهر ديباچهنگار شعرى
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از نژاد شيخ زاهد گيّلنى است ،قاضىگرى اصفهان از اوايل دولت قاجاريه به خاندان او اختصاص يافته ،شعر هم مىگفته با
تخلّص شعرى ،در سنه هزار و دويست و هفتاد وفات كرد پس از چهل و شش سال زندگى.
از اوست:
ابر به صحرا سپر گزيد ز دريا

گنج گهر برد و برگشاد به صحرا

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص250 :

 )*( 120در اصل :ئيل.
 )*( 121در اصل :شعراى

چرخ مشعبد نگر كه كرد به يكدم

خرقه سنجاب كوه كرته  80ديبا

خاك معطر چنان ز سبزه كه گويى

توده عنبر است صرف عنبر سارا

باغ نگر بر نشيب كوه كه بينى

روضه مينو به زير گنبد مينا

و نيز:
يك مناجاتيم امروز چو دمساز نشد
خوردن باده مجاز است و حقيقت مجهول

گو خرابات كه تا با همه گردم دمساز
باده در ده كه برم پى به حقيقت ز مجاز

122

ّ
مّل حسن ديلمانى
ّ
مّل حسن ديلمانى ،مردى حكيم و فقيه و اديب بود و در مسجد شاهعبّاس تدريس مىكرد .در حكمت و عرفان مهارتى داشته ،در
انواع علوم تدريس داشته .چون مسلك صوفيه را داشته است اغلب از كلمات آنها را كه مورد طعن بوده است در نظر علماى
ظاهر ،توجيه و اصّلح مىكرده .در اواخر عمر مبتّل به خبط دماغ گرديد .وفاتش در سنه هزار و نود و چهار [بوده است].
سيّد جعفر كبير خوانسارى ،ج ّد آميرزا مح ّمد باقر چهارسوقى صاحب روضات ،از نوادههاى دخترى اوست.
امير عضد الدوله ديلمى
شرح حاالتش در حوادث تاريخ مسطور است ،در انواع فضائل و حسن خط و سرودن شعر سرآمد پادشاهان بود .مدّتى تعليم خط
از حسن فصيح برادر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص251 :
ابن مقله وزير بياموخت و از زمره خوشنويسان گشت .سلطنت روى خوشنويسى او پرده كشيده ،در نثر و نظم تتبّعات خاصى
داشته ،وقتى به مجيب اديب كه يكى از فضّلى عصر بود اين عبارت را نوشته استّ :
غرك فصار قصار ،ذلك ذلّك ،فاحش
عزك ّ
123
فاحش ،فعلّك فعلك ،تهدا بهذا ،مجيب در جواب نوشت غّل قدرى نسبت على قدرى.
اگرچه اين مقاله به حضرت امير و معاويه داده شده ولى ادباى زمان استبعاد مىنمايند زيرا دامن بىآاليش امور كار وارستگى
پاكتر از پيرايه به اين خودنمايىهاى بلوايى است .عضد الدوله چون در اصفهان متولّد شده  81و در اينجا تربيت يافته از اهل
اصفهان نوشته شد82 .
ذبيحى
اسمش اسماعيل ميرزا ،سلسله نسب خود را به نادر شاه افشار و خليفه سلطان مىرساند .شعر هم مىگفته ،در مدح معتمد الدوله
گفته:
بلبل اندر باغ ،شور عشق گل از سر گرفت

عشرت و شادى دگر بر توده عنبر گرفت

ژاله گويى جام مىپيمود بر اطفال باغ

كين چنين مخمورى اينك ديده عبهر گرفت

 )*( 122ر .ك :مجمع الفصحا ،ج  ،2ب  ،2ص .763
 )*( 123پيدايش خط و خطاطان ،ص .136

جعفر برمك چو جود از خان دينپرور بديد

مهترى از سر نهاد و كهترى از سرگرفت

چون خرد در كنه اخّلق تو در درياى فكر

غواص و شنا در بحر پهناور گرفت
گشت ّ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص252 :

خسته شد در بحر فكرت ،سر برون آورد و گفت

مرغ روحم عاجز آمد بسكه بالوپر گرفت

ذوقى اردستانى
اهل اردستان ،به على شاه مشهور بوده ،در اصفهان گيوهدوزى مىكرد ،تحصيلى نكرده ذوقى داشته ،مردى درويش و با حكيم
124
شفايى معاصر بوده .از اوست:
نه شكوفهاى نه برگى نه ثمر نه سايه دارم

همه حيرتم كه دهقان به چه كار كاشت ما را

ايضا:
چگونه كعبه نپوشد لباس هاشميان

كه خال همچو دلش در مقابل افتاده است

ايضا:
از خود برون نرفتم و آوردمش به دست

ممنون همتم كه مرا دربهدر نكرد

ايضا:
از جنون عشق زنجيرى كه در پاى من است

راضى (شاعر)
اسمش زماناى نقّاش ،ابتدا انور تخلّص مىكرد و بعد راضى شده .از
 )*( 124ر .ك :آتشكده ،ج  ،3ص .942

چشمها بگشوده و حيران سوداى من است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص253 :
اوست:
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قصد قتلم گر كنى بدنامىاى خواهى كشيد

زان كه تا خنجر برآرى انتظارم مىكشد

حسين راغب اصفهانى اديب (صاحب محاضرات)
ابو القاسم حسين بن مح ّمد بن مفضّل بن مح ّمد معروف به راغب اصفهانى ،صاحب تصنيفات و تأليفات بسيار و از بزرگان ادب
به شمار است .در اوايل قرن پنجم هجرى قمرى بوده است .وفاتش به موجب آنچه از" اخبار الشبر" نقش شده است سنه پانصد و
شصت و پنج ،قبل از زمخشرى بوده است .در علوم مختلفه كّلم ،حكمت ،لغت و تفسير و اخّلق و نوادر حكايات به عربى و
فارسى تأليفات زيادى دارد كه معروفتر آنها «محاضرات» است ،بدايت تشيع را پارهاى به او نسبت دادهاند.
عمده شهرت او به سبب تأليفات ظريفانه اوست ،مقبره او در سده ماربين اصفهان مشهور است.
راميان
ّللا طبيب است و نزد برادر خود ميرزا نصير طبيب معروف،
اسمش ميرزا مح ّمد على از اطباى اصفهان بوده ،خلف ميرزا عبد ّ
تحصيل طب نموده .شعر هم مىگفته .از اوست:
صبح است و فصل گل ،مى و بارانم آرزوست

ديدار يار و صحبت يارانم آرزوست

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص254 :
راهب
اسمش ميرزا جعفر طباطبايى ،از طرف پدر اوالد ميرزا رفيع نايينى و از جانب مادر ،خليفه سلطانى .با پاكدامنى و حسن اخّلق
به همه فنون نظم مربوط بوده از اوست:
آسودهخاطران آن چمن را چه آگهى

از نالهاى كه مرغ گرفتار مىكند

و نيز:
آمد به سر رحم پس از مردن من

وفاتش سنه هزار و صد و شصت و شش بوده.
رجايى
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تا ديده نخفت بخت بيدار نشد

اسمش خواجه سيف الدّين محمود ،از اوالد كمال الدّين اسماعيل است.
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از اوست:
صنوبر قد من كه نازش بود بر

بر او بستهام دل چو بار صنوبر

مگر مرغ روح خليل است بلبل

كه هرچند گلبن برافرازد آذر

از آن سوختن هيچ پروا ندارد

ّللا اكبر
زهى رتبه عشق ّ

ّللا رجالى
موال عنايت ّ
فرزند شرف الدّين على قهپايهاى اصفهانى ،زكى الدّين لقب داشته و او را نجفى مىگفتهاند .صاحب كتاب «مجمع الرجال»
مىباشد ،در علم رجال و ترتيب كتب آن زحمتى كشيده .نزد محقّق اردبيلى و شيخ بهايى و ّ
ّللا شوشترى تحصيل كرده .به
مّل عبد ّ
امر شاهعبّاس ّاول مدّتى را در قهپايه سكونت داشته با اين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص255 :
واسطه منصوب به آنجا شده [است].
حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى (شفتى)
معروف به حجة االسّلم يا سيّد رشتى يا سيّد بيدآبادى ،اصّل اهل يكى از دهات گيّلن (شفت) .تولّد او در سنه هزار و صد و
هشتاد و يك [اتفاق افتاده است]83 .
خانواده او معروف به اهل علم نيستند .در هزار و صد و نود و هفت جهت تحصيل به عراق مىرود و در آنجا نزد سيّد بحر
العلوم و آسيّد محسن كاظمينى تحصيل نموده از عراق به ايران در سنه هزار و دويست و شانزده مىآيد و در قم به سبب يك
صابى براى رفيقش نقل خوشگذرانى خود را مىنموده كه
واقعه مشهور مىگردد ،از اين قرار كه در حالت عبور بازار ،شخص ق ّ
در ضمن آن اقرار به معصيتى مىكند كه موجب قتل بوده ،اتّفاقا سيّد شنيده و او را مقتول مىسازد.
مردم اطراف او را مىگيرند و نزد ميرزاى قمى مىبرند .ميرزا علّت قتل را سؤال از او مىكند در جواب اظهار اجتهاد و لزوم
اجراى حدود را از براى خود مىنمايد .مختصرا سؤال و جوابى كه بهطور امتحان ،ميرزا از او مىنمايد تصديق او را مىكند و
مردم را خاموش مىسازد .اين حكايت از قرارى است كه يكى از منسوبان نزديك او حكايت نموده[ ،است].
مجمّل سيّد در قم نزد ميرزا آمده و چند ماهى را هم استفاده نموده تا از ميرزا مجاز مىگردد ،و در قم به سببهاى مختلف كه
ّ
توطن اصفهان مىشود ،يكى اينكه ارادت به سيّد نجفآبادى معروف به درويش كافى كه هم شيخ مح ّمد
گفته و نوشته شده عازم
تقى نجفى را به اصفهان جلب نموده است اين را هم به اصفهان آورده .ديگر آنكه ميرزاى قمى به سبب خالى بودن اصفهان او را
الزام به آمدن اصفهان مىكند ،ديگر آنكه در موقع تحصيل در نجف كه با
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص256 :
حاجى مح ّمد ابراهيم كلباسى مرافقت داشتهاند ،به سبب انس او به اصفهان مىآيد ،بههرحال در سنه هزار و دويست و هفده وارد
اصفهان شده ،با كمال تنگدستى در مدرسه چهارباغ منزل مىنمايد و مجلس درس آراستهاى پيدا مىكند .تا اينكه روزى خادم
ّ
توطن شما در اين مدرسه بعضى را دلتنگ نموده به من امر كردهاند كه شما را خارج كنم.
مدرسه به او اظهار مىنمايد كه
سيّد بىتأ ّمل يك كتاب و يك بقچه كه تمام دارايى او بوده است برداشته بيرون مىآيد .پس از آن در مدرسه شاهزادهها ساكن
مىگردد .حكايتى كه از سخاوت جبلّى او نقل مىكنند :زن فقيرهاى درب حجره او به تكدّى مىآيد.
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كتابى را كه منحصرا داشته به آن زن عطا مىكند ،در وقت بيرون رفتن زن از مدرسه ،حاجى مح ّمد ابراهيم كلباسى كه به ديدن
سيّد مىآمده است با او تصادف مىكند و كتاب را از او خريده وارد اتاق سيّد مىشود ،جهت سيّد خريد خود را حكايت مىكند و
سيّد عطا نمودن كتاب را به او مىگويد .حاجى كلباسى كتاب را هديه مىدهد به سيّد .چندى بعد سيّد را به امامت مسجد حاجى
طالب واقعه در دروازه نو انتخاب مىكند ،و در همان محله جهت او منزلى فراهم مىسازند تا شبى را در مراجعت از مسجد با
جمعى كه همراه عروس مىرفتند و تنبك مىزدند تصادف مىكند ،سيّد تنبك آنها را مىشكند .جماعت چون اين را نامبارك
مىدانستهاند سيّد را گرفته مىبرند به خانه در اطاقى حبس مىسازند.
روز بعد خبر به امامجمعه مىرسد او مىفرستد حاجى را ّ
مطلع مىكند .حاجى در مقام استخّلص سيّد و رفع توهين از او
اقداماتى مىكند84 .
بعد از اينجا سيّد را به مسجد ميرزا باقر واقع در بيدآباد به امامت منصوب مىسازند .وقتى سيّد به سبب كسالت و تغيير آبوهوا
چند روزى در سمت كرون و فريدن مىرود ،در مراجعت او حاجى كلباسى ،مىفرستد در بازار جار مىزنند كه امروز ظهر
مطلب الزمى است ،مردم در مسجد حكيم حاضر شوند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص257 :
تصور كنيد شخص
صلى از توصيف سيّد ،كه
در ميانه دو نماز ظهر و عصر حاجى منبر مىرود و اظهار مىدارد با شرح مف ّ
ّ
حضرت موسى الكاظم (ع) فردا وارد اصفهان مىخواهد بشود و از او استقبال كنيد .فردا مردم شهر با ازدحام بسيار ،سيّد را
استقبال مىنمايند و سيّد داراى شهرت و مورد توجّه عامه مىشود.
صاحب «قصص العلماء» 127راجع به تحصيل مكنت سيّد نوشته است كه شخصى از اهل گيّلن اوصاف سيّد را با حالت
تنگدستى او شنيده بود ،مبلغى جهت سيّد ارسال مىدارد كه هرطور صّلح بدانيد اين پول را سرمايه كرده منافع آن را در معاش
خود صرف كنيد .سيّد هم از اين وقت شروع مىكند به بيع شرط نمودن امّلك ،از اين راه قدرى ثروت تحصيل مىنمايد.
غير از اينكه صاحب «قصص العلماء» نوشته ،مىگويند نسبت به پارهاى از امّلك هم نظر مجهول المالكى داشته و آنها را
تصرف كرده يا به ديگران واگذار ساخته ،مثل آنكه قريب بيست پارچه ملك از حسن على
بهعنوان واليت (عامه) شرعيّه ،يا خود
ّ
ميرزا پسر فتحعلى شاه بيع شرط كرده و باالخره ضبط مىكند.
چنانچه وقتى حسن على ميرزا مغضوب شد و او را نابينا كرده بودند به سيّد رشتى اظهار مىكند كه وقتى چشم داشتم مرا نان
مىدادى امروز براى احسان مناسبتر است ،سيّد هم چندين پارچه از آن امّلك را باز به او واگذار مىكند.
عّلوه بر اين از بابت وجوهات و هديه و امانت و غيره هميشه نزد سيّد پول فراوانى موجود بوده است ،چنانچه گويند معمارى كه
مباشر بنايى مسجد بوده است در ابتداى امر كه سيّد نقشه مسجد و طرح بنّايى را به او دستور مىدهد متحيّر مىگردد ،سيّد براى
رفع تحيّر او يك محلى را كه پول زياد در آنجا موجود بوده است به او مىنماياند كه شخص بنّا تعجب خود را از بسيارى آن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص258 :
پول مكرر حكايت مىكرده [است].
در اين مسافرت هم حكايات عجيبى از او معروف است .در هزار و دويست و سى و يك يا سى و دو ،به م ّكه و حج مىرود.
در هزار و دويست و چهل و پنج شروع به بنّايى مسجد مىكند و چندين سال طول كشيده است ،كه در پنجاه و پنج ،ايوان جلو
ّللا كه جانشين پدر بوده
گنبد كاشى شده است و بعضى ديگر از كاشىكارى و بنايىهايى آن ،زمان فرزند اوسط او حاجى سيّد اسد ّ
است تمام مىشود ،و قدرى ديگر زمان حاجى سيّد جعفر فرزند كوچكتر سيّد رشتى .آخرين تزئينات او با ساعتى كه در آنجا
ّللا واقع شده است85 .
نصب است زمان حاج سيّد مح ّمد باقر فرزند حاجى سيّد اسد ّ
زمين مسجد يك قسمت باغ و قسمتى قبرستان بوده است ،چنانچه هنوز مقبره حاج سيّد مح ّمد سعيد در چهلستون آنجا واقع است،
كه قريب 128سال قبل از بناى مسجد وصيت مىكند به اوالد خود كه مرا در شاهنشين ارسى منزل خود دفن كنيد .به او مىگويند
اينجا چون قبرستان و محل مناسبى نيست اذن بدهيد در محل ديگر دفن نماييم ،جواب مىگويد عنقريب اين محل مسجد مىشود و
مناسبت پيدا مىكند .لذا او را دفن مىنمايند و آن محل قبرستان مىشود و بعدا مسجد .اهالى اطراف مسجد از قبر او تبرك جسته
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براى حاجات خود شمع و نذورات سر قبر او مىبرند كه فعّل در چهلستون مسجد واقع است و اوالد او در اصفهان مىباشند.
86
صورت مخارج بنّايى مسجد كه اواخر عمر سيّد نوشته شده و بوده است با وصف اجرت عمله هفت شاهى ،و بنّا سه عباسى ،بالغ
بر نود و پنج هزار تومان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص259 :
مىباشد.
حس احتياج طرف را مىنموده
سخاوت سيّد معروف است ،بخششهاى چندين هزار تومانى مكرر مىكرده ،مخصوصا وقتى كه ّ
[است].
در نزديك عيد نوروزى كه برحسب مرسوم از براى بسيارى نقد و جنس جهت خرج عيد مىفرستاده است ،از براى جماعتى
مخارج عيد ارسال داشت ،واسطه ارسال نقل نموده هر پولى يا جنسى كه از براى كسى فرستاد خواه كم يا زياد وقت مراجعت
سؤال از كيفيت رساندن نمىكرد ،مگر وقتى مبلغ پانصد اشرفى از براى سيّد صدر الدّين جبل عاملى با مقدارى پارچه فرستاده
در مراجعت پرسيد كه سيّد صدر الدّين چه گفت؟ گفتم سيّد دشنام بسيارى به شما داد ،سيّد رشتى متأثر شد و گفت معلوم مىشود
قرض و خرج او بسيار بوده و مدّتى منتظر بوده است كه در اين موقع از براى او به قدر احتياج مىفرستم و چون كمتر بوده
متغير گرديده ،پانصد اشرفى ديگر مجددا ارسال داشت.
شخصى طلبه حكايت كرده است كه وقتى نزد حاجى كلباسى رفتم و اظهار تنگدستى نمودم حاجى سؤال كرد چه مبلغ معينا ماهيانه
از براى شما از خانواده شما مىرسد ،من شرم نمودم كه بگويم هيچ نمىرسد ،جواب گفتم چند قرانى بيشتر نمىرسد .حاجى،
آمح ّمد ربيع مباشر خود را خواست و از او تحقيق كرد مخارج يك نفر طلبه كه با نان و سركه شيره گذران كند با چراغ در ماه
چند مىشود ،و پس از تحقيق معلوم شد دوسه قران بر مبلغى كه من گفتهام اگر عّلوه شود كفايت مىكند ،و حاجى به من اطمينان
129
دادند كه اين تفاوت را با مح ّمد ربيع مىگويم همهماهه به شما برساند تا زمانى كه در مدرسه من تحصيل مىكنى.
اين قضيه فوقالعاده مرا متأثر ساخته نزد سيّد رشتى رفتم و حقيقت مطلب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص260 :
130

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص260
را مفصّل با حالت انقّلب و تأثر بيان كردم ،سيّد پس از شنيدن اظهارات من يك دست خانه كافى با چندصد اشرفى نقد جهت
تدارك اثاثيه و احتياج خانه و گرفتن عيال در همان مجلس به من داد ،و پس از آن غير از آنچه در عيدها و مواقع مختلف به من
عطا مىكرد ،ماهيانه سى تومان هم مستمرا قرارداد كرده بود به من عطا مىكرد87 .
خّلصه بخششهاى مشهور سيّد رشتى بسيار مىباشد ،و روىهمرفته در اين كار از هر نظرى باشد فوقالعاده و اعجوبه بوده
شد.
وقتى كه مح ّمد شاه به اصفهان آمده است جهت دستگيرى اشرار  88بلكه به سبب مخالفتى كه مسلك حاجى ميرزا آغاسى مرشد و
وزير اعظم او ،با مسلك علماى ظاهرى داشته ،از مبرزين علما هم به موجب دستور او مىخواستند توهين كرده باشند نسبت به
سيّد رشتى ،اظهار مىنمايد كه ده روز در اصفهان قصد اقامت دارم و مهمان شما هستيم و از جهت مخارج ده هزار تومان از
سيّد مىگيرد .بعد از ده روز عنوان ديگرى اظهار مىكند كه از جهت تدارك اسلحه ده هزار تومان الزم دارم ،اين مرتبه سيّد به
حالت پرخاش و استنكاف جواب مىدهد كه اگر ضيافت بود بس است و اگر هم سياست بود بس است و نمىدهد.
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تضرعات او بوده است كه مىگويند و نوشتهاند مكرر نماز صبح را با وضو مغرب و عشاء
ديگر از خصال او حالت ته ّجد و
ّ
تضرع او مخصوصا در مجلس روضهخوانى طورى صدادار و بلند بوده است كه صداى آن را در قبرستان
بهجا آورده،
ّ
آببخشان شخصى مدعى شد شنيدم ،كه به خط مستقيم قريب هفتصد ذرع مىشود.
ديگر مسأله اجراى حدود او بوده است كه مهمترين عبادات خود آن را مىدانسته ،حتّى وقتى جهت استسقا جمعيّت از شهر به
منزل او رفته بودند كه به اتّفاق بروند در مسجد مصلّى تخت پوالد ،سيّد مردم را به بهانهاى متفرق مىكند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص261 :
و يك نفر سارق كه در آنوقت محكوم به بريده شدن دست بوده است حاضر مىسازد و با قلم و مر ّكب ح ّد بريدن را روى دست
سارق معين كرده به مباشر اين قبيل امور خود حكم مىكند تا مىبرد ،اتّفاقا در آن نزديكى هم باران مىآيد و موافق مىشود با
عقيده سيّد كه اجراى حدود باعث نزول رحمت است.
حدود و تعزيرات تازيانه او بسيار است و عده اشخاصى كه به حكم او به سبب قصاص لواط يا زنا يا غيره مقتول شدهاند يا به
دست خود او يا به دست ديگرى ،كمتر از هفتاد ننوشتهاند ،ليكن يكى از علماى معاصر خود او تا يكصد و بيست هم نوشته است.
با وصف اين اعيانيّت و مكنت ،وضع لباس او بىتكلّف بوده است ،عمامه او بهقدرى مندرس بوده است كه اثر اندراس ظاهر
مىشده است ،شال او عباى نجفى مندرس بوده است ،به جاى عبا لباده آستين گشادى را مىپوشيده است كه از اين وضع،
عرفانمآبى او ظاهر مىگردد ،و تأييد ارادت او را به سيّد درويش كافى نجفآبادى مىكند.
نسبت به حاجى كرباسى بسيار فروتنى مىكرده ،نسبت به علماى اصفهان اظهار عطوفت زيادى داشته ،كه اغلب آنها را خانه
مسكونى از خود داده است ،در محّلت مختلف شهر نسبت به امامجمعه و حكومت وقت كامّل ضديت مىورزيد ،حتّى نسبت
مىدهند كه به سبب معارضه حكومت و دربار طهران سيّد و حاجى متفقا گرفتار حركات نامّليم آنها شده بودند.
با وجود مقامات علمى كه داشته مجلس درس مهمى از او شنيده نشده و ننوشتهاند ،بلكه برعكس بعضى نوشتهاند كه در اصفهان تا
آمدن شيخ مح ّمد تقى ايوانكى رونقى نداشته [است].
در سال هزار و دويست و شصت وفات كرد ،و تاريخ «نورغابا» است.
ّللا كه در سنه هزار و دويست و نود وفات نموده
جهت فرزند او حاج سيّد اسد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص262 :
گفتهاند «غاب النور».
سيّد رشتى داراى هشت پسر بوده و چند دختر .دو نفر از آنها ،آسيّد هاشم و آسيّد ابو القاسم در ايّام حيات سيّد وفات كردند و در
قوت نفس سيّد ،بعضى اين حكايت را دليل گرفتهاند كه شخصا امورات تجهيزيه آنها را مانند تكفين با دست خود كرده است .و
ّ
ّللا ،آسيّد مؤمن
پس از سيّد .شش نفر مخلّف شدند ،آقا مير مح ّمد مهدى ،آميرزا زين العابدين ،حاج سيّد محمد على ،حاج سيّد اسد ّ
و حاج سيّد جعفر.
رشحه
از متأخرين" مجمع الفصحاء" 131است ،طبعى موزون داشته نزد آمح ّمد كاظم واله كسب كمال نموده 89 .از اوست:
وام گيرد همه از جود كفش ،ابر بهار

مشك سايد همه از خلق خوشش باد شمال

بذل دريوزه او بيش ز گنج قارون

خرج هرروزه او بيش ز دخل چيپال90

منكسر شد ز چه از معدلتش پاى ستم

منقطع شد ز چه از مملكتش دست زوال

 )*( 131مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .330

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص263 :
رضى (شاعر)
از شعراى اصفهان است.
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از اوست:
به جان آمد دلم از ناصبورى

نصيب جان دورى باد ،دورى

و نيز:
شد زين دوسه روز رنجش تو

از من ،دل روزگار خالى

رفيق
اسمش مّل حسين 91 ،از شعراى اصفهان ،مير عبد اللطيف خان شوشترى مؤلّف تحفة العالم نوشته كه در ابتداى حال با آنكه
كسب سبزىفروشى داشت در مجالس شعرا و اهل سخن مراوده مىنمود ،و به تدريج صاحب طبع موزون و مهارت در فنون
بديع خاصه طرد و عكس گرديد ،بيشتر بهطور روزنامه سخنسرايى كرده ،مولد و وطن او اصفهان بود ولى در شيراز هم به
دفعات سكونت نموده بود .وفات او در سنه [ 1212بوده] ،از اوست:
پريشان خاطرم كردند روزى

كه آن زلف پريشان آفريدند

مرا روزى گريبان چاك كردند

كه آن چاك گريبان آفريدند

***
روزگارى بود اميدم اينكه يارم مىكشد

وه كه اكنون حسرت آن روزگارم مىكشد

توارد در اين مضمون با مدامى دارد كه گفته:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص264 :
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انتظارى داشتم كامروز يارم مىكشد

وه كه پيدا نيست يار و انتظارم مىكشد

ولى معنا ،شعر مدامى كاملتر است.
ميرزا سليمان ركن الملك
فرزند مح ّمد كاظم ،از اوالد خلف بيك شيرازى سفرهچى و خوانساالر شاهعبّاس ّاول كه در اصفهان مسجدى در محله درب كوشك
از بناهاى او موجود است ،و اسمش خلف بيك سفرهچى در كتيبه سردرب آن مسجد مرقوم مىباشد ،عوام آن را تصحيف كرده
مسجد سرخى مىگويند.
و نيز امّلك موقوفهاى در اصفهان مانند وصف قمشه و غيره از آثار او هنوز باقى است ،و اوالد او كه در بعضى دهات اصفهان
متفرق مىباشند دخالت مىكنند.
اين ميرزا سليمان خان كه زاييده و پاييده شيراز است در ابتدا در شيراز مأموريتهاى مختصر ديوانى داشته چون قنسولگرى
جزيره بحرين ،زمان حكومت ّاوليه ظ ّل السلطان در شيراز سنه هزار و دويست و هشتاد و يك منصب منشىگرى او را دارا شده
تا موقعى كه در مرتبه سيّم حكومت ظل السلطان در اصفهان ،از مح ّمد على خان و جعفر قلى خان كارهايى سرزد كه باعث
بلواى اصفهان گرديد و آنها را معزول ساختند ،و برعكس به سبب استنكافى كه ميرزا سليمان خان از نوشتن يك حكم قتل در
حضور ظل السلطان نمود و هر قدر ظل السلطان به نوشتن اصرار كرد ،قبول نكرد و سّلمت نفس او ظاهر گرديد ،نيابت
حكومت خود را به او واگذاشت و رئيس ديوان خانه عدليه شد.
بسيار سّلمت نفس داشت ،به سياست كسى راضى نمىشد ،نسبت به طبقات مردم خصوص علما فروتنى مىكرد ،ولى چون خط
را خوب مىنوشت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص265 :
و شعر هم بسيار حفظ داشت و هم خود را در ادبيّت از همهكس باالتر مىدانست و در مجالس حتّى در موقع حكمرانى مشغول به
خواندن اشعار و مفاخر خود بود ،با آنكه در آنوقت از همهمه و فرياد و افغان متظلّمين كه در جلو او ايستاده بودند ،هنگامهاى بر
پا بود كه صداى خود او به زحمت شنيده مىشد ،و گاهى بود كه ديگر صداى او را همنشينان او نمىشنيدند به فراش پيشخدمت
حكم مىداد كه جمعيّت را با پشت كلّه و كتك از اطراف او متفرق سازند تا به آسودگى تعريف تفنگ دهنپرى كه از ميراث به او
رسيده بود ،جهت حاضرين بنمايد ،يا وصف شمشيرى كه داشت بكند يا چاقوى قلمتراشى را كه در قلمدان او بود بيرون آورده
هنرهاى او را بشمارد به مناسبت هريك هم اشعارى از خودش و ديگران بخواند ،و اگر باز هنگامه متظلّمين از صاحبان مال دزد
برده يا اولياى كسانى كه كشته شدهاند و غيره غيره بلند مىشد به همان ترتيب سابق مجلس را ساكت مىكردند.
محول داشته بود كه مىگفتند داروغه ماهيانه مبلغ سى تومان به
ترتيب امنيت و نظم شهر را به عهده يك نفر داروغه و چند كدخدا ّ
نايب الحكومه تقديم مى داشت و اين شهرت ،سبب بدگمانى و بدگويى مردم ،نسبت به نايب الحكومه شده بود كه مىگفتند دزدهاى
شهر ماهيانه مىدهند ،و باالتر گاهى نسبت مىدادند كه زيدى شب اموالش را دزد برد ،روز وقتى جهت تظلّم به منزل نايب
الحكومه رفت ،قاليچه قيمتى خود را زير پاى نايب الحكومه ديد.
شدّت سّلمت نفس او طورى بود كه اگر همين نسبتها را حضورا به او مىگفتند نسبت به گوينده تغيّرى نداشت؛ شبها جهت
گردش شهر و ّ
اطّلع از چگونگى امنيت با يك نفر ديگر تا نصفه شب سواره حركت مىكرد ،مردم بدگو براى اين هممحمل
ديگرى مىگفتند كه جهت شهوترانى در خانههاى بعضى از زنها در شب سوار مىشود .در نتيجه آن سّلمت و اين گردش حتّى
گفتند كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص266 :
شبى را در خانه متّصل به مسجد جمعه رفته بود يكى از نوكرهاى امامجمعه ّ
مطلع مىشود به آنجا مىرود و از او صد اشرفى
تعارف مىگيرد ،درصورتىكه خود او در جنايات بزرگ و موردهاى بسيار مهم به مبلغ مختصرى جريمه كه گاهى چند قران
بيش نبود قناعت داشت.

با اين قناعتى كه در گرفتن جريمهها داشت در اثر زندگانى و معيشت با اقتصاد او كه يقينا مخارج خانه يك نفر بازارى بيش از
او بود يك تركه مهمى از خود مخلّف نگذارد ،بااينكه ،ارباب او هم بهرهمند از فضائل او مىگرديد.
سياستهاى او كه فقط در گفتن بود ،عملى نمىشد .همهكس مىدانست و ضرب المثل بود كه او مىگويد" به ارواح پدرم سرت را
مىبرم ،از شهر بيرونت مىكنم ،صدتا چوبت مىزنم" ،مقصود از اين جمله اين است كه سياستهاى او بااينكه فقط گفتنى بود
باز آن هم در ّاول به آن سختى گفته مىشد "،سر بريدن" و بعد مّليمتر "،بيرون كردن از شهر" و بعد اكتفا" به چوب" ،آن هم
باالخره بخشوده مىشد ،آن هم در مقابل يك وجه مختصرى.
اغلب در جواب شكايات ،به الفاظ تعجّبآميز انكار وقوع آن را مىكرد و به شكايات خاتمه مىداد ،مثّل اگر مردى شكايت مىكرد
كه فّلن ايزد خواستى ديشب به زور با من فّلن كار شنيع را كرد به كلمه" سگ كيست" يعنى در حكومت من كسى را جرأت
اينگونه كارها نيست ،مطلب تمام مىشد.
از آثار او مسجدى است در ابتداى قبرستان تخت پوالد ،عالى و پرعمارت كه در ليالى متبركه و غيره آنجا محل احيا و اجتماع
مؤمنين است.
چندين مرتبه قرآن بهطور مرغوب طبع نمود ،مجانا بذل نمود ،و همچنين" زاد المعاد" ،و كتاب" صحيفه سجاديه" و كتاب" جامع
عباسى" و غيره و غيره .در سنه هزار و سيصد و سى و يك ،پس از چند سال خانهنشينى و حج گذاردن وفات كرد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص267 :
و پس از او معروف شد كه اموال خود را جهت صرف خيرات وقف ساخته ،چونكه خلفى از خود نگذارده بود ،خلف تخلّص
مىكرده [است].
ابو على رودبارى
اسم او احمد بن مح ّمد بن ابو القاسم ،رودبار نام جايى است كه رود بسيار داشته باشد و چندجا به اين اسم ناميده مىشود ،يكى
زيتون رودبار از توابع گيّلن ،ديگر رودبار طهران ،و ديگر رودبار كرمان و برحسب آنچه صاحب فرهنگ ناصرى و صاحب
طرايق و" بستان السياحه" [نوشتهاند] ،يكى هم رودبار اصفهان نوشتهاند كه در كنار زايندهرود واقع است.
در اصل ابو على كه از كجاست اختّلف شده است ،بعضى مانند صاحب فرهنگ ناصرى و بستان السياحه آن را اهل اصفهان
دانستهاند ،پاره ديگر مانند آنچه صاحب طرايق از نفحات جامى و تذكره ّ
عطار نقل مىكنند چنانچه نشو و نماى او در بغداد بوده
اصل او هم از بغداد است.
ليكن از تعداد رودبارها كه هيچكدام ،از توابع و مضافات بغداد نيستند ،ولى در توابع و مضافات اصفهان يك رودبار شمرده شده
و قول سومى ديده نشده كه غير از اصفهانى و بغدادى باشد ،مىتوان نتيجه گرفت كه اهل رودبار اصفهان بوده و چون نشو و
نماى او در بغداد شده به آنجا منصوب گرديده [است].
ابو على را در نفحات از ابناى رؤسا و وزرا نوشته و نسب [او] را منتهى به كسرى دانسته [است].
روزى جنيد در مسجد جامع سخن مىگفته ،ابو على را بر مجلس جنيد گذر مىافتد ،هنگامى كه جنيد با مردى سخن مىگفته و
خطاب به او مىكرده كه اسمع يا هذا ،ابو على مىپندارد كه او را خطاب مىكند مىايستد و گوش مىكند،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص268 :
كّلم جنيد در دل وى جاى گرفته اثر مىكند ،از تمام مقامات ظاهريه كه داشته مىگذرد( .هكذا تصنع المواعظ البالغة باهلها).
ابو على در علم ادب ،ثعلب را شاگردى كرده و در حديث ابراهيم الحربى را ،و در فقه ابو العباس بن سريج را و در معارف و
توحيد شيخ جنيد را.
ّللا بن عطاء رودبارى است.
ابو على استاد شيخ ابو على كاتب و شيخ ابو القاسم نصرآبادى و ابو عبد ّ

شيخ ابو على كاتب ،هروقت نام شيخ ابو على رودبارى را بردى سيّدنا گفتى تا آنكه شاگردان وى حسد بردند و گفتند چرا وى را
سيّد خود مىگويى ،جواب گفت او از شريعت به طريقت آمد و ما از حقيقت به شريعت مىآييم.
ابو على رودبارى را صاحبان تذكره بهطور مبالغه توصيف نمودهاند ،و شعر هم مىگفته از اوست:
من لم يكن بك فانيا عن ّ
حظه

و عن الهوى و االنس باالحباب

او تي ّمته صبابة جمعت له

ما كان مفترقا من االسباب

فكانه بين المراتب قائم

لمنال حظ او جزيل ثواب

و نيز گفته :اضيق السجون معاشرة االضداد.
و نيز :عّلمت اعراض خالق از خلق ،مشغول ساختن اوست به كارهاى بىفايده .وفات او در سنه سيصد و بيست و دو ،و
صاحب بستان السياحه نوشته 133ابو على از مشايخ سلسله عليه از رودبار اصفهان است .فقير امسال به زيارت آن بزرگوار موفق
شده و آن قريه كه مدفون است مشهور به ده بو على است.
صاحب" فرهنگ ناصرى" نوشته ،شيخ ابو على رودبارى از مشايخ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص269 :
معروف است ،مدّتى به يقين قطعى نمىدانستم از كدام رودبار است و پس از تحقيق از رودبار اصفهان و در ده بو على مدفون
مىباشد.
تصور مىشود قريه ابو على كنار زايندهرود بابا شيخ على باشد كه در لنجان اصفهان است.
ّ
حاجى ميرزا احمد روضهخوان
به سبب حسن صوت 134مشهور ايران و محسود همكاران خود گشت.
وفاتش زمان ناصر الدّين شاه واقع گرديد.
آمح ّمد صادق روشن على
از اوالد ّ
مّل مح ّمد صادق اردستانى معروف به پلوى است ،ترجمه او در مجمع الفصحاء مىباشد ،از اينكه مدّتى را در دار
الطباعه مؤلّف [مجمع الفصحاء] -هدايت -مشغول صحافى بوده است .در سال هزار و سيصد و پنج وفات نموده.
در شعر روشن تخلّص مىكرده ،مريد سعادت على شاه طاوس العرفاست .از اوست:
طى طريق عشق به نيروى گام نيست

و تاريخ وفات مرشد خود را اينطور گفته:

 )*( 133حاج زين العابدين شيروانى «:بستان السياحه» ،ص .298
 )*( 134در اصل :صورت

اين راه را هرآنكه به كنجى نشست ،رفت

على و رحمت و سعادت را

جمع كن سال رحلتش مىدان

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص270 :
مح ّمد شريف الدّين رويدشتى
فرزند شمس الدّين مح ّمد رويدشتى ،از اهل اژه رويدشت اصفهان ،برحسب معمول آن زمان كه در آخر هر اسمى براى احترام،
الف زياد مىكردهاند مانند عليا ،ميرزا رفيعا و غيره ،اين هم معروف بوده است به موال شريفا .مجلسى دوم از او اجازه گرفته و
خود او نزد شيخ بهايى تحصيل نموده و اجازه گرفته [است].
حميده رويدشتيه
صبيه مح ّمد شريف رويدشتيه بوده ،توصيف او را از حيث اينكه معلمه زنان زمان خود بوده با پرهيزكارى و داشتن علم حديث و
رجال ،نوشتن حواشى بر كتب حديث مانند استبصار و تهذيب در كتب رجال نوشتهاند.
وفات او در سنه هزار و هشتاد و هفت[ ،بوده است] .وى نزد پدر خود تحصيل كرده ،تعليقات زيادى هم بر كتب احاديث دارد.
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فاطمه رويدشتيه
صبيه حميده رويدشتيه است .اسم پدر او در كتب رجال بهنظر نرسيده.
پس از مادر خود در اصفهان تعليم به زنان مىداده است .مراتب فضل و تقوى و ّ
اطّلعات او را ارباب رجال توصيف نمودهاند.
از خانواده سادات خليفه سلطانى بوده است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص271 :
آشيخ مرتضى ريزى
ّاول كسى است كه فرائد شيخ [انصارى] را در اصفهان درس گفت ،و از علماى معروف و اهل منبر بوده .اجتماع مردم در پاى
منبر او معروف است ،و اصّل از اهل ريز  92دهات لنجان اصفهان است ،وفاتش در سنه هزار و سيصد و بيست و نه [است].
شبهاى جمعه و دعاى كميل در تختهفوالد را ،او ترويج نمود.
بااينكه طرف ارادت عامه مردم اصفهان بود ،كمتر معاشرت مىنمود و بىخبر از اوضاع روزگار ،چنانچه سالهاى متمادى از
تأسيس مدارس جديده اصفهان ،به سبب نفرين كردن و گريه روى منبر ،با اشخاصى كه در مقام اينگونه امور باشند ،بود ،و
مىگفت كه مردم اصفهان مىبايست به امورات اخروى خود مواظبت داشته باشند ،فرنگىها لوازم زندگى آنها را ساخته جهت
آنها مىآورند .وقتى در اصفهان پنير از قرار دهنار (چهل مثقال) صد دينار شده بود ،روى منبر مردم را از خوردن پنير منع
كرد و حكم حرمت خوردن پنير را داد.
رهى
آقا مح ّمد على  93از شعرا و اديبزادگان اصفهان است ،از اوست:
گردد قضاى طاعت يكعمر گر ِز ُخم

 )*( 135رياض العلماء ،ج  ،5ص .404

يك اربعين به ميكده مى در سبو كنم

مح ّمد ابراهيم رهى (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" است ،داراى طبع موزون و ذوق سليم بوده ،از شغل قصابى كه كسب معاش مىكرده نفرت كرده و
مصاحب رفيق اصفهانى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص272 :
گشته تخلّص از او گرفت .در سنه هزار و دويست و بيست و شش وفات نمود 136.از اوست:
بهر سفر گذاشتم زين چوبه پشت بادپا

آمد و دامنم گرفت آن صنم از ره وفا

نرگس دلنواز او كرد به گريه آشتى

غنچه عشوهساز او گشته بّل به آشنا

كز وطنى چو اصفهان وز صنمى چو من چمان

كس نرود به صد زيان ،كس نبُرد به صد جفا

آقا مح ّمد حسن زرگر اصفهانى
از مست على شاه ذكر و تربيتيافته و اربعينيات زيادى بسرآورده تا تكميل شد .از رحمت على شاه اجازه دستگيرى گرفته،
فقراى خراسان سپرده به او گرديدند ،در حدود هزار و دويست و هشتاد وفات نمود ،به شغل زرگرى با استغناى طبع درويشى
[اشتغال] داشت.
در مدح معتمد الدوله گفته است:
اگر بنوازى از مهر و اگر بگذارى از كينم

به دل خشنود از آن وز جان خرسند از اينم

تويى شيرين و من فرهاد و در كوى وفا آخر

برآرد تيشه جورت دمار از جان شيرينم

و نيز از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص273 :

خواستم تا نكشم رنج شب هجران را

روز وصل تو به پاى تو سپردم جان را

من كه در حكم توام از چه كنى آزادم

خواجه آزاد كند بنده نافرمان را

به خدنگى زدى و جان سپارم تا حشر

اگر از سينه من برنكنى پيكان را

ى درش
ننگم از سلطنت آيد به گداي ّ

زان كه اين مرتبه زرگر نبود سلطان را

و نيز:
 )*( 136مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .322

خرم از اوست
خرم ز جهان نيست ،جهان ّ
هركه ّ

هركه بگذشت ز عالم ،همه عالم از اوست

آدمى راست شرافت ز ملك بيش وليك

اين شرافت كه تو بينى همه با آدم از اوست

و نيز از اوست:
از قد تو اى بلندقامت

كوته شده قصه قيامت

تا در ره عشق تو نشستم

برخاستم از ره سّلمت

زرگر اصفهانى
اسمش شيخ نجيب الدّين رضا ،ارادت به شيخ مح ّمد على مؤذن خراسانى از مشايخ سلسله ذهبيه داشته ،خود او هم از مشايخ آن
سلسله است .نقل شده هفت ديوان در حقايق داشته ،و ا ّمى بوده .وفاتش در سنه هزار و هشتاد و پنج در اصفهان بوده از اوست:
شمع و چراغ همه ،روشن از اوست

بوى خوش هر گل و گلشن از اوست

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص274 :

كنه كمالش عرى از عقلها است

قرب وصالش برى از نقلها است94

آقا هاشم زرگر اصفهانى
در خط نسخ استاد بوده ،مشهور بوده .نواده او ميرزا عبد الوهاب متخلّص به مجرم صاحب طرايق بوده و در مدرسه دار الفنون
تعليم زبان فرانسه مىكرده است.
ّ
زوارهاى
مّل على ّ
ّللا كاشى نويسنده
صاحب تفسير فارسى است ،از شاگرد [ان] بزرگ شيخ على كركى است و از اهل
تصوف است ،و مّل فتح ّ
ّ
تفسير معروف" منهج الصادقين" از شاگردان مّل على است ،و كتب بسيارى را به فارسى ترجمه كرده است .و در اين قرن كه
اوايل دولت صفويه بود ترجمه و تأليف كتب اخبار به فارسى شروع شده [بود].
حاج ميرزا على نقى زنجانى
از علماى معروف اصفهان بوده ،در مسجد خياطها  95كه به اسم او معروف است امامت داشته ،و از فرزندان او حاجى ميرزا
ابو القاسم و غيره .امامت آن مسجد را دارند .حاج ميرزا على نقى در سال هزار و دويست و پنجاه و هشت وفات كرد.
اسماعيل زنجيرساز

به مناسبت اينكه هفت الى زنجير را با دست پاره مىكرده معروف است.
از ورزشكارهاى معروف اصفهان است در اواخر زمان ناصر الدّين شاه.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص275 :
مهدى قلى خان زنگنه
ذيل خانواده نجفىها
نجف قلى خان زنگنهاى
فرزند بزرگ على بيك زنگنه ،امير آخور شاه صفى صفوى [بوده] است .شيخ على خان وزير و شاهرخ خان برادران كوچكتر او
هستند .در دولت شاهعبّاس مكانتى بزرگ حاصل نمود .وقتى او را در قلعه الموت محبوس كردند ،در دولت شاه سليمان ايالت
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مرو يافته با اوزبكيه جنگها كرده .در اصفهان سكونت داشته ،اين شعر از اوست:
اى دل از راه فنا چند مكدّر گردى

بيش از اين نيست رهى كامدهاى برگردى

كمال الدّين زياد اصفهانى
از شعراى معروف و از فحول علما و حكماى [زمان خود برترى داشته و همت بر انزوا و عزلت مىگماشته ،همه اهل تذكره او
را توصيف نموده و به فضائل ستودهاند .از اوست]:138
همت بر گوشهنشينى گماشته .ارباب تذكره او را توصيف نمودهاند .از اشعار اوست:
اين عرصه كه گفت خوش جهانى است؟

خاكش بر سر كه خاكدانى است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص276 :

عاقل به خدا اگر گزيند

گردى كه فراز او دخانى است

در الله نگر دو چشم عبرت

كان عارض خوب نوجوانى است

رنگ رخ زرد عاشقان است

هرجاى كه رنگ زعفرانى است

بر گلبن اگر گلى بخندد

بگرى كه لب شكربيانى است

از خاك ،بنفشهاى كه رويد

مىدان كه كّلله جوانى است

 )*( 137ر .ك .مجمع الفصحاء ج  ،1ص .126
 )**( 138رياض العارفين ،ص .394

زيانى
ّللا اصفهانى و فرزند ميرزا مح ّمد على ابراهيم قاضى عسكر زمان نادر شاه در اصفهان .اسمش ميرزا ابو
برادر ميرزا عنايت ّ
القاسم .شاعرى باهوش بوده .زمان كريم خان وزارت كرمان را داشته [است].
از اوست:
در سينهام آه سركشى بود ،چه شد؟

در دل داغى ز مهوشى بود ،چه شد؟

طور دلم از تجلّى عشق تهى است

در وادى ايمن آتشى بود ،چه شد؟

زينت (شاعر)
اسمش سيّد حسين است ،از اوست:
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص277 :

گر وعده دوزخ است و گر خلد ،شاد باش

بيرون نمىبرند تو را از ديار دوست

ابراهيم ساغر
بسيار ظريف و با لباسهاى پاكيزه مىگشت .خط نسخ را خوش مىنوشت و در شعر ساغر تخلّص داشت .در سنه هزار و سيصد
140
و دو وفات كرد.
ساكت اصفهانى
اسمش ميرزا مح ّمد حسن ،از فقراى صفىعلىشاهى ،سن شريفش هفتاد و در ايّام شباب مشغول تجارت بود و چون عمرش از
چهل گذشت دست از كار كشيده و گوشهنشينى اختيار كرده و ديوانى دارد قريب بيست هزار شعر از قصايد و غزل و حكايت
مثنوى در مصيبت خامس آل عبا و رباعيات.
سالك خوشنويس (شاعر)
اسمش ميرزا مح ّمد حسين ،از متأخرين" مجمع الفصحاء" ،در خوشنويسى و اخّلق حميده مشهور بوده ،شعر هم مىگفته 141از
اوست:
طره و جزعت ز ره حيله و دستان
گر ّ

باهم نبودشان سر جنگ و دل پيكار

اين از چه همىباشد با ناوك خونريز

جرار
وان از چه همىگردد با عقرب ّ

 )*( 139آتشكده ،ج  ،3ص .945
 )*( 140المآثر و اآلثار ،ص .216
 )**( 141مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .460

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص278 :
سالم
اسمش ميرزا مح ّمد على ،از احفاد خليفه سلطان است ،داراى كماالت بوده و شعر مىگفته .از اوست:
وقت دل خوش كه خبر داشت به كوى تو ز كار

او بجا ماند و من از بىخبرى بستم بار

ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى (ابن مح ّمد مؤمن)
نشو و نماى او در سبزوار شده ،پس از فوت پدر مسافرت به اصفهان [كرده و] در آنجا اقامت مىنمايد .شاهعبّاس ثانى با او
معرفى فيض از او مىدانند .شاهعبّاس امامت جمعه و جماعت و منصب شيخ
توجّهى داشته ،خانواده او سبب اين توجّه را ّ
مفوض داشت .با طفره كمى كه به سبب مجلسى دوم و خانواده او در شيخ االسّلمى و خانواده او حاصل شد،
االسّلمى را به او ّ
هنوز در آن خانواده شيخ االسّلمى دوام دارد.
سيد خليفه سلطان به سبب محبّتى كه با او داشت تدريس مدرسه ّ
ّللا كه
ّللا شوشترى صاحب مدرسه را از پسر م ّّل عبد ّ
مّل عبد ّ
متخصص در امر مدرسه و تدريس آنجا بود گرفته و با وصف اولويّت خانواده شوشترى ،به سبزوارى داد.
از تأليفات او كتاب ذخيره [المعاد ،از اول كتاب طهارت] تا آخر حج در هشتاد هزار بيت و گويند غالب الفاظ او از مدارك گرفته
شده بهطور مطابقه ،و كتاب كفايه در سى هزار بيت و رسالهاى در عينيّت نماز جمعه كه شاگرد او مّل على رضا ر ّد او را
نوشته [است].
تحصيّلت او نزد شيخ بهايى شده و هم از او روايت مىنمايد و از كتب مفيده او" روضة االنوار [عباسى]" است در آداب ملوك.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص279 :
يكى از شاگردان بزرگ او ،آقا حسين خوانسارى است كه شوهرخواهر او هم بوده [است].
در خانواده او معروف است كه در همين محلهاى كه امروز معروف به باغ همايون است ،زمان عبّاس دويم به همين اسم باغى
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بوده و عبّاس براى سبزوارى وسط اين باغ عمارت و تاالرى بنا گذارده كه هنوز اصل عمارت به همان وضع باقى است.
از غرايب اتّفاقات اينكه در اين عمارت درگاه مانندى است از قديم بسيار طوالنى و تاريك ،و به سبب همين تاريكى هيچوقت
مورد استفاده نشده ،چندى قبل از تاريخ تأليف كتاب" االصفهان" يكى از مستخدمين آن عمارت كه به خيال تنظيف و خالى نمودن
مسودات و
آن درگاه ،به آنجا رفته مقدار زيادى كاغذ بيرون ريخته ،پس از مراجعه به آن نوشتهجات معلوم گرديد كه تمام آنها ّ
نوشتجاتى بوده است كه سبزوارى در زمان حيات خود و سكونت در آن اتاق مجاور درگاه به آنجا مىريخته ،و هنوز تا اين
تاريخ بدون حادثهاى باقىمانده ،در ضمن آنها دوسه رسالهاى تمام مبيضه شده نيز بوده است.
مبرز او بوده به سبب انس ،و اينكه مىخواسته است اغلب با او باشد خواهر خود را به او
آقا حسين خوانسارى را كه از شاگردان ّ
تزويج مىنمايد و در باالخانهاى كه سردرب همين عمارت واقع است او را منزل مىدهد ،تا وقتى شاه به ديدن سبزوارى مىآيد،
سبزوارى از آقا حسين تقاضا مىكند كه چون هنگام تدريس شما محصلين و شاگردان زياد فرياد مىزنند ،محض احترام شاه
هنگام ورود او قدرى مّليم صحبت نماييد .آقا حسين به اين تقاضا وقعى نگذارده و در آنوقت ،مانند همه روز فريادها بلند
مىشود ،سبزوارى از اين مطلب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص280 :
آزردهخاطر مىگردد و پس از آن آقا حسين از اينجا خارج مىشود و ميانه آنها به كدورت مىرسد كه چندين رساله در ر ّد فتواى
يكديگر ،هركدام نوشتهاند.
 )*( 142اگرچه باغ مزبور خانهاى شده است و از آن اثرى نيست (.مؤلف)

چنانچه شيخ على شهيدى صاحب حاشيه شرح لمعه شرحى مىنويسد كه :من وقتى از بّلد خود به ايران آمدم ،در ايران امور
غريبهاى مشاهده نمودم .از علما كه براى هواى نفسانى تغيير فتوا مىدادند و فتواى باطل آنها را اگر كسى با براهين قطعيّه
مىخواست تغيير دهد نمىپذيرفتند .از آن جمله سبزوارى را موضوع قرار مىدهد به اينكه ،محض ميل عوام بهسوى او ،مسأله
غناء را طورى تفصيل داده است كه غناء را منحصر ساخته به آنچه در مجالس شرب و طرب واقع شود ،و سابق بر آن كسانى
كه استماع غناء صوفيّه را مىنمودند فتواى به فسق آنها مىداده است .و نيز نماز جمعه را در دو مكان كه فاصله آنها كمتر از
فرسنگ باشد در وقتى كه امامت جمعه ،با ديگرى بوده است تجويز كرده است ،و پس از آنكه امامت جمعه به او واگذار مىشود
مىنويسد حرام است .و كسانى كه اقتداى به او نكنند چون واجب عينى است آنها را فاسق مىشمارد.
و باز شيخ على مىگويد كه سبزوارى ،قرائت قرآن را خوب نمىدانسته و همچنين نماز را غلط مىخوانده است .زيرا تكبير
ّللا اكبر" مىگفته است ،و ذكر مىنمايد كه تجويد حروف را نمىدانسته است بهطورى كه فاتحة
ّللا در" ّ
افتتاحيه نماز را به نصب ّ
الكتاب را مغلوط مىخوانده است بااينكه مدّعى بوده است تجويد را در م ّكه تعليم گرفته .و ديگر آنكه ميم مح ّمد را در تشهد نماز
ّللا" بدون واو مىخوانده است .و وقتى در نماز جنازه
مانند عوام به فتحه مىگفته است و كلمه" و الفتح" را بعد از" اذا جاء نصر ّ
زنى حاضر بودم مىگفت" امتك" بفتح تا و نزل بك بدون تاء و ال نعلم منه ،و ان كان محسنا و ان كان سيئا ،و وقتى در مجلس
عقد نكاح شنيدم كه مىخواند" زوجت موكلتى فاطما" با الف.
و مهمتر از همه اين است كه مشهور است كه او قايل به قدم عالم بوده زيراكه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص281 :
مىگفته آنچه بين دفتين شفاى شيخ الرئيس موجود است حق است و رواست و از جمله مطالب شفا قدم عالم است.
و ديگر صيغه صلحى را كه مصالح به خانهاى بوده ،در صيغه اينطور ذكر نموده صالحت موكلتك البيت المعلوم ،بدون اينكه
على را مقدّم بر بيت بنمايد.
و پس از اين مطاعن فتاوى نادره او را از قبيل مخالفت او با مشهور در اصالت طهارت و عدم وجوب غسل به وطى غّلم به
غير انزال و عدم نجاست اهل كتاب ،و متولد از دو كافر و عدم نجاست خمر مىنويسد .و هم اينكه قايل بوده است به تحقيق
غروب به استتار قرص ،و عدم وجوب خمس زمان غيبت ،و عدم مفطريّت غبار غليظ.
مبرز كه چنين نسبتهايى را در رساله مخصوصى جمع مىنمايند!
حقيقتا مستعبد مىنمايد از دو نفر عالم ّ
بعد از سبزوارى شيخ االسّلمى به ميرزا على رضا جبل عاملى مىرسد ،و على الظاهر بعد از فوت او شيخ االسّلمى به آقا
مفوض شده است ،زيراكه در سال وفات او كه  1098ه ق مىباشد مىنويسد كه منصب شيخ االسّلمى به مّل
حسين [خوانسارى] ّ
مح ّمد باقر مجلسى واگذار شده است .بعد از آقا حسين به مّل مح ّمد باقر مجلسى رسيد كه شرح حال او و همچنين آقا حسين
جداگانه نوشته شده ،و پس از فوت مجلسى كه در  1110ه ق واقع شده است به فاصله يك سال و نيم به شيخ جعفر قاضى منصب
شيخ االسّلمى واگذار مىشود به مناسبت دامادى شيخ االسّلم اسبق كه آقا حسين باشد.
و پس از فوت شيخ جعفر قاضى ،منصب امامت جمعه و شيخ االسّلمى متّفقا در خانواده داماد مجلسى تا ايّام نادر دوام مىنمايد،
كه شرح اسامى آنها در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص282 :
ضمن خانواده امامجمعه اصفهان نوشته شده [است].

143

زمان نادر [شاه] نواده سبزوارى ،ميرزا رحيم كه از اهل علم و لياقت بوده از اصفهان مسافرت مىنمايد به قزوين به اردوى نادر
و در آنجا از نادر درخواست منصب شيخ االسّلمى مىنمايد ،نادر جواب مىدهد كه اعتقاد من بر اين است دو منصب به يك نفر
دادن خّلف است ،و كسانى كه سابقا منصب امامت جمعه و شيخ االسّلمى را باهم داشتهاند ،اشتباه بوده است ،منصب امامت
جمعه در همان خانواده بايستى باقى باشد و منصب شيخ االسّلمى به خانواده شما برگردد.
و منصب شيخ االسّلمى به ميرزا رحيم داده شد ،درصورتىكه پدر او آقا مح ّمد جعفر فرزند سبزوارى به اين منصب نرسيده
بود .قبر او جنب گنبد حكيم معروف و زيارتگاه است.

 )*( 143ر .ك .شرح حال خاتونآبادىها .از همين كتاب.

و همچنين فرزند ديگر او آقا هادى هم كه در زمان خود سبزوارى فوت شده بود و شوهر يكى از زنهاى خانواده صفويه بوده
است به منصب شيخ االسّلمى نرسيده از عيال اين آقا هادى چند فقره امّلك موقوفه بر اوالد باقى است كه ميانه آنها هنوز تقسيم
مىشود.
بعد از ميرزا رحيم فرزند او ميرزا عبد المطلب كه زمان پدر فوت شده بود به شيخ االسّلمى هم نرسيده بود ،فرزند او آميرزا
مرتضى كه از اهل علم بوده است شيخ االسّلم مىشود96 .
ّللا فرزند او به شيخ االسّلمى مىرسد ،بعد از آميرزا
بعد [از] او آميرزا رحيم فرزند او شيخ االسّلم مىشود ،بعد از آميرزا عبد ّ
رحيم فرزند او شيخ االسّلم مىشود97 .
و بعد از آميرزا حسن فرزند ديگر آميرزا رحيم ،حاج ميرزا على اكبر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص283 :
شيخ االسّلم مىشود كه هنوز سنه  1343قمرى باقى است.
در اين سلسله عالم ،معروف ظاهرا همان شخص ّاول بوده ،دو نفر ديگر را هم كه اشاره شد از اهل علم و فقاهت بودهاند ،ليكن
سايرين داراى آن مقام نشدهاند.
از خصايص منصب شيخ االسّلمى اين خانواده اين بوده است كه آنچه طّلق در اصفهان داده مىشده است در محضر شيخ
ّللا كه اين خصوصيت باقى بوده است هفتهاى دو روز معين كرده
االسّلم بوده است ،شيخ االسّلم هر زمان تا زمان ميرزا عبد ّ
بوده است ،و از عدول شهر در مجلس او حاضر مىشدهاند و در آنجا طّلق واقع مىشده است ،اين احتياط ظاهرا انحصار طّلق
در محضر مخصوص و مجمع عدول ،از زمان شاهعبّاس ثانى شروع شده است.
براى پرهيز از اينكه طّلق صورى بىحقيقت واقع نشود كه اسباب بىبركتى و خشكسالى و آفات ديگر معتقد بودهاند مىشود ،چه
زنى كه حقيقتا طّلق داده نشود و شوهر كند معصيت زنا را دارا خواهد شد با آثار آن.
ّللا كه ميرزا رحيم به امر ديوانخانه و عضويت آن از طرف علما مشغول شد ديگر معلوم مىشود اعتنايى به
بعد از ميرزا عبد ّ
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اين منصب اختصاصى طّلق گفتن در محضر خود را با اجراى عقد نكاح از سلطنت وقت كه ناصر الدّين شاه بود فرمانى صادر
نمود ليكن از خانواده شيخ االسّلمى خارج شد و جاى ديگرى مقرر نگرديد.
وفات سبزوارى در سنه هزار و نود و جنازه او حمل به مشهد شد و مقبره او در آنجا معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص284 :
حاجى سيّد مح ّمد باقر سبط رشتى
ّاول اديب زمان خود در اصفهان [بود] .فرزند حاج سيّد اسد هللا بيدآبادى است .هنگام فوت پدر ،با مادر خود در سفر عتبات
همراه بودند ،پس از اينكه در كرند حاج سيّد اسد هللا وفات كرد مادرش او را به نجف برد و چون خانواده مادرى او در نجف و
اطراف نجف سكونت داشتند در همانجا متوقف شدند ،و عمر خود را به تحصيل مىگذرانيد كه كسالت قلبى بر او عارض شده
تحصيّلت او را متوقف ساخت .تا عموهاى او در اصفهان بودند و رياست و امامت مسجد را داشتند او مّلحظه مىكرد و به
اصفهان نمىآمد.
پس از فوت آخرين عموهاى خود -حاج سيّد جعفر -و درخواست اهالى بيدآباد ،حاج سيّد مح ّمد باقر به وطن خود مراجعت نمود و
امامت مسجد بيدآباد را دارا شد .در اوايل ورود ،مجلس درسى هم برقرار ساخت ،ليكن چون درسهاى خارج در آن تاريخ يا به
مدرس رونق داشت يا به سبب ماهيانهاى كه به محصلين آن محضر مىرسيد ،اما چون محضر حاج سيّد مح ّمد باقر
سبب مهارت ّ
فاقد هر دو شرط بود ،رونق و دوامى نگرفت.

 )*( 144در اصل ناقص است.

حاج سيّد مح ّمد باقر بسيار باحيا و كمصحبت و كممعاشرت بود ،در فنون ادبيه به تصديق اشخاص مسلّم ،در نجف و اصفهان
برتر از همه بود .خط را هم خوب مىنوشت ،اشعار عربى زياد حفظ داشت و خوب مىگفت .چندين مسأله فقهى را مانند رضاع،
منظوم ساخته [است].
حاج سيّد مح ّمد باقر به سبب اختّلف خانوادگى با بنى اعمام خود ،مجال ترقّى و تحصيل شهرتى نيافت ،بلكه همهوقت در حالت
مدافعه بود.
ّ
مطّلى بسيار عالى صنعت اساتيد اصفهان براى قبر حاج سيّد مح ّمد باقر ،ج ّد
تعميرات زيادى در مسجد سيّد نمود ،ضريح فوالدى
خود تمام ساخت و نصب كرد ،ساعت بزرگى كه چند محله اصفهان را زنگ او خبردار مىكند باالى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص285 :
مسجد سيّد برقرار ساخت .تا در سنه هزار و سيصد و سى و سه در اصفهان وفات كرد و قبر او در داخل همان ضريح واقع شد.
زوارهاى
سپهرى ّ
زواره اردستان اصفهان است  98و در شهر  ...سكونت داشته از اوست:
از اهل ّ
ز خضر ،عمر فزون است عشقبازان را
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اگر ز عمر شمارند روز هجران را

احمد عبد الخليل سجزى (سگزى)
از مشاهير علماى رياضى و نجوم بوده ،در قرن چهارم هجرى ،كتاب جامع شاهى در علم و نجوم و اختيارات تأليف اوست ،در
شيراز زمان عضد الدوله ديلمى ساكن بوده است.
سحاب
ميرزا سيّد مح ّمد فرزند سيّد احمد هاتف از خانواده طبابت بوده .شعر را هم خوب مىگفته است و به اين مناسبت فتحعلى شاه او
را به مّلزمت خود و منصب داروغگى دفتر انتخاب مىكند ،ديوان اشعار او در دست است 99 ،در هزار و دويست و بيست دو
وفات نمود  .100از اوست:
دانى چه اثر داشت دعاى سحر ما

اين بود كه نگذاشت به عالم اثر ما

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص286 :

بگشاى پاى ما كه كمند وفاى ما

سخاى (شاعر)
 )*( 145ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .946

محكمتر است از همه بندى به پاى ما

نامش مح ّمد زمان خان فرزند حاج مح ّمد حسين خان صدراعظم اصفهانى ،از متأخرين" مجمع الفصحاء" بوده ،چندى حكومت يزد
را داشته گاهى غزلى مىسروده 146.از اوست:
كند ز هول قيامت ،حديث ،واعظ شهرم

مرا كه بىرخ تو ،هر شبى است روز قيامت

و نيز:
هرجا حكايتى شود از كشتگان عشق

اى راويان دهر ز ما هم حكايتى

حاجى مّل هادى سدهاى
از اهل سده ماربين اصفهان ،به شهر آمده ابتدا در مدارس بيدآباد سكونت و تحصيل مىكند ،بعد از تكميل ،جهت دورى از
معاشرت ّ
طّلب و جمعيّت منتقل مىشود به مدرسه درب كوشك .گاهى تدريس شرح لمعه و قوانين و ادبيات و خّلصه الحساب و
فارسى هيئت مىكند ،ليكن باالخره آن را هم جهت مزاحمت ّ
طّلب به وقت و حالت او با نداشتن فايده ترك مىنمايد و كامّل
گوشهگيرى اتّخاذ مىكند و به غير از چند نفر اشخاص صالح به حالش كسى را به منزلش راه نمىداد و منزل كسى نمىرفت.
با وجود نهايت فقرى كه داشت از سده بعضى آشنايانش قدرى نان جهت او مىآوردند ،گذران او فقط همين بود كه چند لقمه ظهر
و قدرى شب از اين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص287 :
نانهاى خشك كلفت تنها مىخورد و دائما مشغول اكتساب علم و عبادت بود.
زمان خود در فهم عبارت منحصر بود ،هر عبارت مشكل و لغز و معمايى را نگاه مىكرد ،فورى حل مىكرد.
در علم فقه و اصول سطح و ادبيات و رياضيات متداوله آن زمان ،حتّى زيج ،استاد مسلّم بود .اصطّلحات علم جفر و رمل و
كيميا و طلسمات و اعداد را خوب حاضر بود و معتقد هم بود و كار هم مىكرد ،مثل اينكه اشخاص مصروع را نزد او
مىآوردند ،اورادى مىخواند وجوبى 147زمين و ميز و شيشه كوچكى كه قبّل حاضر كرده بود و به ترتيب مخصوصى سر او را
با موم مسدود مىساخت و مىگفت جنّى كه مريض را اذيّت مىكرد در اين شيشه حبس كردم و اغلب مريض به قوه خيال ،شفا
مىيافت.
ايّامى كه مؤلّف ،زيج الغ بيك تحصيل مىكرد نزد او ،وقتى كتاب نقشه جغرافيايى همراه داشت ،اتفاقا حاج مّل هادى او را ديد و
از كيفيت آن پرسيد؛ مؤلّف ،اوراق كتاب را باز كرد نشان بدهد ،اتفاقا نقشه امريك نموده شد ،همينكه عنوان مطلب شد كه
مملكتى است تازه كشف شده مقاطر با اين طرف زمين ،حاج مّل هادى مثل شخصى كه حس صاعقه بكند برآشفت و به
جوشوخروش آمد و نزديك بود مؤلّف را هم از پيش خود براند ،به استناد اينكه من معتقد هستم دور اين سطح زمين كه مسكن ما
مىباشد كوهى است به اسم قاف از انواع جواهرات ،و بسيار مرتفع و سرماى زياد كه احدى از بشر را امكان عبور از آن
نيست ،و رفتن به امريك چون مستلزم عبور از اين كوه مىباشد و محال و كفر است ،پس ادعاى رفتن به آنجا هم كفر است!
حاج مّل هادى در مقام ساختن اكسير بود خيلى محرمانه ،بنابراين اواخر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص288 :

 )*( 146مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .401
 )*( 147در اصل نامفهوم بود.

ايّام از شهر مهاجرت نمود به چهارمحال در خانه شخص طلبهاى معروف به مّل مرتضى قلى نام ،كه او نيز بسيار متصلب 101
بود منزل نمود و نزديك وفاتش قدرى فلزات صبغ شده به او داده بود كه ببرد در بغداد به اهل سنّت بفروشد  102و خرج بعد از
فوت او را بنمايد .وفات حاج مّل هادى سنه  1320 -1310بوده است.
رضا قلى خان سراج الملك
ايروانى ،از اعيان دولت ،پيشكار ظل السلطان تا آخر حكومت اصفهان او ،در طهران زيست داشت و منزلش خانقاه درويشان
بود ،طريق سلوك را از خدمت سعادت على شاه پيموده و تكميل طريقت را به توسط حاجى ّ
مّل سلطان على گونابادى نمود.
جمعى از درويشان را همواره در منزل خود پذيرايى مىكرد ،در بناى خيرات ساعى بود چنانچه ،ميخانه [اى] كه در نزديكى
منزل او بود به زحمت خريدارى كرد و مسجدى بنا ساخت مصداق اين شعر:
كه چون خراب كنى خانه خدا گردد

ببين كرامت ميخانه مرا اى شيخ

در خيابان چراغبرق طهران نزديك سرچشمه هنوز مسجد به اسم او باقى است.
سراج حكاك
در حكاكى استاد بوده و داراى اخّلق نيك بود ،از اوست:
از ضعف به هرجا كه نشستيم وطن شد

از گريه به هر سو كه گذشتيم چمن شد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص289 :
قهفرخى
سرحدى
ّ
[از اوست]:
سرو بااليى هواى كاج كرد

دين و دل از عاشقان تاراج كرد

چون قدم زد بر پل زايندهرود

پل به پاى او سر تسليم سود

از قفايش چشمها دارد هنوز

وز غمش پشت دوتا دارد هنوز

از قدوم آن گلستان اميد

گشت پرگل دامن بابا سعيد

كوه اشترجان به پابوسش دويد

گاو پيسه بر سر راهش كشيد

تنگ جوزانش به بر بگرفت تنگ

گاو پيسه از فراغش 148گشت سنگ

از قدوم خويش آن زيبا پسر

بى  ...149را داد مى جان دگر

 )*( 148در اصل فراقش
 )**( 149در اصل :ناخوانا

مژده وصلش به گوش رخ رسيد

رخ ز شادى سر به كيوان بركشيد

همچو آه از سينه باال رفت زود

زان طرف از رخ چو اشك آمد فرود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص290 :

يكدو شب را ميهمان بنده شد

جسم و جان از ديدنش فرخنده شد

قهفرخ از مقدم او زنده شد

يكدو روزى ميهمان بنده شد

بوريايى زير پايش فرش شد

آفرين از آن زمين تا عرش شد

بر رخش چشم جهانبين خيره

گشت از خراجى باج بگرفت و گذشت

تنگ وركش ور كشش پيموده شد

از جفاى كشمكش آسوده شد

فر و شكوه
آفتابى بود و با ّ

وقت شامى رفت اندر پشت كوه

ميرزا حسين خان سررشتهدار
اصفهانى ،از مريدان بّلواسطه رحمت على شاه ،از مستوفيان و سررشتهداران اصفهان بود .با كمال مهارت ّ
خط نستعليق را
خوش مىنوشته مخصوصا ّ
خط كتيبه درشت را ،به جاى قلم ،كاغذ را لوله بزرگ مىكرد و چون قلم ،چيده مىنوشت .عشق
مفرطى به جمع خطوط كهنه و كتب عرفا داشت .در احتراز از دروغ مواظبت مخصوصى داشت .بيدارى سحر را ترك نمىكرد.
به اوقات نماز و اوراد مواظبت داشت .حقوق واجبه را در آخر هر سال حساب مىكرد و يكدفعه به كسى كه او را ولى وقت
مىدانست مىرسانيد.
ابتداى عمر پس از پدر ،دچار نادانى و به هواى نفس ،اموال خود را تلف ساخت .در وقت تنگدستى هوس ديندارى پيدا كرد،
هركه را مىشنيد چون او را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص291 :
مىديد نمىپسنديد ،تا آنكه به همين خيال سفر كرمان كرد در شهر كرمان نيز مأيوس گرديد .ازآنجا رهسپار ماهان شد در بقعه
ّللا انقّلبى برايش ظاهر شد كه از حال رفت ،چنانچه خود او نقل كرده و در آن حال با رحمت على شاه مّلقات مىكند
شاه نعمت ّ
دست ارادت داده توبه و تلقين مىكرد .در سال هزار و سيصد و بيست وفات كرد.
ميرزا محمد على خان سروش (شاعر)
اصلش از سده اصفهان از متأخرين" مجمع الفصحاء" 103 ،به روزگار جوانى در شهر اصفهان تحصيل كماالت مىكرده و با
طبع موزونى كه داشت به شاعرى رغبت نموده به مداحى بزرگان اصفهان مىپرداخت ،بعد از آن بناى مسافرت را گذارد بيشتر
ّ
موظف كرد.
بّلد ايران را گرديده عاقبت در تبريز متوقف شد ،و قهرمان ميرزا فرزند نايبالسلطنه ،او را متن ّعم و
در تبريز به مداحى حكمران [آذربايجان] و مح ّمد خان زنگنهاى پيشكار آذربايجان مىگذرانيد تا به توسط مح ّمد محسن ميرزا،
سبط فتحعلى شاه به دربار ناصر الدّين ميرزا وليعهد دولت راه يافت.

در موقع جلوس ناصر الدّين شاه به سلطنت از مخصوصين او بود ،و در ايّام اعياد تهنيتگوى بود ،و اين كار تهنيتسرايى اعياد
اختصاص به او يافت و ملقّب به شمس الشعراء شد ،صاحب ضياع و عقار و مكنت بسيار گرديد ،و تتبع طرز شعراى قديم را
نمود ،مانند فرخى و معزى و غيرهم .و عّلوه بر قصيدهگويى چندى هم به گفتن مثنوى پرداخت و غزوات اوليه اسّلم را منظوم
نمود .در سنه هزار و دويست و هشتاد و پنج درگذشت.
از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص292 :

ازبسكه پر از چين بود آن زلف شبه رنگ

كرده است به رخساره تو جاى نگه تنگ

من بنده آن عارض و آن لب كه تو گويى

گل داده به دو بوى و مى داده بدو رنگ

از عنبر و از مشك به ده گام رود بوى

بوى سر زلف تو رود تا به دو فرسنگ

حاج سيّد مح ّمد سعيد
مقبره حاج سيّد مح ّمد سعيد در چهلستون مسجد سيّد واقع است ،كه قريب 150سال قبل از بناى مسجد وصيّت مىكند به اوالد خود
كه مرا در شاهنشين ارسى منزل خود دفن كنيد ،به او مىگويند اينجا چون قبرستان و محل مناسبى نيست اذن بدهيد در محل ديگر
دفن نماييم ،جواب مىگويد عنقريب اين محل مسجد مىشود و مناسبت پيدا مىكند .لذا او را دفن مىنمايند و آن محل قبرستان و
بعدا مسجد مىشود .اهالى اطراف مسجد از قبر او تبرك جسته براى حاجات خود شمع و نذورات سر قبر او مىبرند كه فعّل در
چهلستون مسجد واقع است.
س ّكاكى
نزديك تخت فوالد مقبرهاى است معروف به اسم س ّكاكى ،و همچنين در محله شهشهان خانهاى است كه در آن آثار كهنگى
مىباشد 151و منصوب است به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص293 :
س ّكاكى .از قرارى كه مىگويند اهل علم و رياضت بوده ،ولى حاالت و تاريخ او جايى به دست نيامده كه مطابق شود.
سلطان آقا
دختر كيخسرو شاه فرزند شاه محمود اينجو ،برادرزاده شيخ ابو اسحاق اينجو مىباشد .كيخسرو شاه در شيراز چندى استقّلل
داشت و با برادر خود ستيز كرده باالخره برادرش ملك مسعود شاه او را شكست داده ،دستگير نمود و در آن حالت وفات يافت.
شاه محمود اينجو پدر شيخ ابو اسحاق و كيخسرو ،او را سلطان ابو سعيد مدّتى در قلعه تبرك اصفهان محبوس داشت ،سلطان آقا
يا آقا سلطان يا خان سلطان خاتون به شاه محمود برادر شاه شجاع پسر امير مبارز الدّين از آل مظفر تزويج شده بود ،در شهامت
و شجاعت و خيرات دوستى او در كتب تواريخ ابنيه عتيقه اصفهان هنوز آثار مهمى باقى است.
از جمله وقايع او در وقتى است كه شاه محمود سلطنت فارس را داشت و شاه شجاع برادر او اردويى كشيده بود كه فارس را
مسخر سازد ،شاه محمود در خارج شهر با برادر خود و يا اردوى خود مشغول زدوخورد بود و دروازههاى شهر شيراز بسته
بود ،سلطان آقا اردويى را كه در شهر مشغول حصاردارى بودند مواظبت نمود -در تاريخ  765و شبانهروز بر سر برجها و
بارهها به آنها سركشى مىنمود .پس از آن ما بين دو برادر ،شاه شجاع و شاه محمود موافقت حاصل شد و مصالحه كردند و
سلطنت اصفهان مختص شاه محمود گرديد ،يعنى تبرعا شاه شجاع [به] برادر خود ترحّم نموده اصفهان را به او واگذار كرد و
مقر سلطنت شاه شجاع در شيراز.
ّ
 )*( 150در اصل جاافتادگى دارد.
 )**( 151منزل آمح ّمد تقى صحاف.

خان خاتون با شجاعت خيرات دوست ،محض كينهجويى و قصاص عموى خود شيخ ابو اسحاق اينجو ،از خانواده امير مبارز
الدّين آل مظفر كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص294 :
مىدانست دشمنى باعث اضمحّلل اين خانواده خواهد شد ،همواره شاه شجاع [را] محرمانه با مراسّلت فتنهانگيز تحريك و
دعوت مىنمود [به] جنگ كردن با شاه ،بعد از مكرر شدن اردوكشى شاه شجاع براى اصفهان و دفع شدن به اظهار الحاح و
تضرع شاه محمود ،شاه محمود باالخره در تاريخ هفتصد و شصت و نه ،هنگامى كه شاه شجاع تدارك اردو نموده بود و
بهانهجويى براى حمله به اصفهان مىكرد ،زوجه خود را كه عّلوه بر مراتب كاردانى و كفايت ،جمال مطبوعى هم داشت به قتل
رسانيد و براى برادر خود نوشت كه ماده فساد را از ميان برداشتم ،يقينى است كه ديگر از اين خيال آسوده خواهد شد.
از جمله آثار خيريه او در اصفهان كاشىكارىهاى سطح ديوارهاى داخله مسجد جامع عتيق اصفهان است كه ستون زير مناره
چپ صفه صاحب با خط نستعليق بدون تاريخ به اسم او مو ّ
شح و مزيّن است ،و كتيبه سردر پلهدار مقابل كوچه ساووجيان بازار،
از آثار اوست با خط كوفى و كاشى معرق از جنس كاشى صحن ،داراى تاريخ است -هفتصد و شصت -در مجاور مقبره او در
محله دردشت معروف به دو مناره درب دشت ،تكيه و عمارات تابعه آن ،زمان مير سيّد مح ّمد ،امامجمعه اصفهان خراب شده و
جزو كوچه و خانههاى اطراف گشته ،در مقابل مختصر فايده كه به امامجمعه مىرسيده است .و حاليّه فقط گنبد مقبره او با دو
مناره مجاور از سردرب تكيه و عمارات تابعه باقى است.
سلمان فارسى
الرحمن فى احوال السلمان تأليف حاج ميرزا حسين نورى از منابع معتبره حاالت سلمان ضبط شده [است] :سلمان حكايت
در نفس ّ
كرده كه مرد فارسى بودم از اهل اصفهان از قريهاى كه آن را" جى" -به فتح جيم و تشديد ياء[ -مىناميدهاند] و پدرم  104دهقان
زمين خود بود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص295 :
روزى سلمان در محلى عبور مىكند كه طايفهاى از نصارى در آنجا عبادت مىكردهاند ،از ديانت آنها جويا شده ميل به پيروى
آنها پيدا مىكند105 .
پدر او ،او را ممنوع از مراوده آنها مىسازد ،سلمان به عزم آنكه خود را به مركز نصرانيّت رسانيده و آزادانه پيروى آن مذهب
را كند ،به سمت شام مسافرت مىكند.
در شام مىشنود كه شخصى در حجاز ظاهر شده كه [مسلك او] مخالف مسلك سايرين مىباشد ،براى تحقيق از مسلك او عزيمت
حجاز مىنمايد ،در بين راه اعراب به قافله آنها ريخته و غافله را چاپيده و سلمان را اسير مىسازند بعضى از طايفه كلب كه
مالك سلمان بوده او را به حجاز برده مىفروشند به شخصى يهودى از اهل وادى القرى106 .
در زمانى كه با شخص حضرت ختمىمرتبت مّلقات مىكند ،او را اهل علم و حكمت مىبيند ،با او در طريقه اظهار دعوت
مشورت مىكنند كه از چه اشخاصى شروع شود به دعوت ،در جواب مىگويد اهل م ّكه را شناختهام ،پسر ابى قحافه به سبب آنكه
در ميانه آنها معروف به تعبير نمودن خواب مىباشد و عرب آن را علم غيب مىداند و به عّلوه عرب نزد او خواندن را
مىآموزند ،و مسايل خود را از او مىپرسند و تواريخ را مىداند ،اگر شخص ّاول باشد كه مسلمان شود شهرتى پيدا خواهد شد
ميانه صحرانشينان ،پس شروع دعوت را از او بنما تا رفع استيحاش سايرين بشود.
بعد از بعثت كه اعراب خدمت پيغمبر (ص) مراوده پيدا كردند و سلمان  107را با مراتب شهرتى كه در علم و فضل و تاريخ و
اخبار نزد اعراب داشت ،مىديدند خدمت پيغمبر محرميتى دارد و انس پيغمبر را با او مشاهده مىكردند ،نسبت دادند كه مبناى
ي و الخ اعتراض بر همين قضيه است كه ظاهر
فرمايشات پيغمبر كلمات سلمان مىباشد ،و آيه لِسا ُن الاذِي ي ُْلحِ دُونَ ِإلَ ْي ِه أ َ ْع َجمِ ٌ
مىسازد سلمان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص296 :
در مراتب علميه فايق بوده است.

چنانچه از مشورت گذشته هم معلوم مىگردد در سياست مقام رفيعى داشته [است] .و نيز يكى از عّلمات فايق بودن آن بر
سايرين ،عقيدهاى است كه از او ظاهر شد در غزوه احزاب ،كه اهل م ّكه تمام طوايف عرب را بر ضديّت و ستيز با حضرت
پيغمبر دعوت نمودند و تماما يكجهت به طرف مدينه حمله آوردند .و سكنه مدينه كه تاب هجوم يكدفعهاى آنها را در خود
نمىديدند مضطرب و پريشاناحوال شدند .سلمان اظهار عقيده كرد كه دور شهر را خندقى حفر كنيد تا مانع يورش اجتماعى آنها
باشد و مبارزه را بهطور تن با تن قرار دهيد.
ابو سفيان كه همه تدبيرات خود را در اثر حفر خندق ديد بىاثر شد ،گفت اين تدبير را عرب نمىدانستند .وقتى عمل كندن خندق
را حضرت پيغمبر (ص) در ميان قبايل مسلمين تقسيم فرمود و هر دسته مخصوص به حفر قسمتى شدند ،سلمان كه از قبايل
عرب نبود تنها افتاد ،هريك از قبايل براى استفاده از قوه بدنى او و هم اينكه اين شخص عاقل معاونت روحى هم از آنها خواهد
نمود ،مىخواستند او را داخل قبيله خود سازند و به هر دسته ملحق مىشد بىتناسب مىآمد ،حضرت ختمىمرتبت او را به دسته
خود ملحق كرده فرمود :السلمان منا اهل البيت ،كه نزد مسلمانان اين كلمه پيش از هر چيزى باعث تفضّل سلمان است.
پس از وفات پيغمبر و بيعت نمودن مسلمين با ابو بكر و بيعت كردن حضرت امير (ع) با او ،سلمان را جهت بيعت گرفتن
خواستند ،استنكاف نمود از بيعت با دست راست و با دست چپ بيعت كرده گفت به زبان پارسى :اى اصحاب مح ّمد (ص) كرديد
و نكرديد ،و حق مرده ببرديد.
عمر در زمان خّلفت خود سلمان را والى مدائن ساخت و تا زمان خّلفت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص297 :
امام على (ع) برقرار بود .سلمان سالى پنج هزار (ظاهرا درهم) از بيت المال سهم داشته و مىگرفته ولى به صدقه مىداده است.
و معاشش را با كسب از صنعت يدى مىگذرانيده .حتّى هنگام امير مدائن بودن هم زنبيل مىبافت و معاش مىگذرانيد ،چون به او
اعتراض كردند جواب داد ،دوست مىدارم با كسب دست خود گذران كنم.
عمر در زمان خّلفت خود قدغن نموده بود كه مجاهدين و اشخاص برجسته داراى ملك و عّلقه نباشند ،و معاش آنها را منحصر
نموده بود به بيت المال ،و اين كار را در پيشرفت محاربات مهم دانسته بود ،و اين كار سلمان براى پيشرفت مسلمين سرمشقى
بهتر بود.
سلمان را عبايى بود كه در وقت خواب قدرى از آن را فرش ساخته و باقى را باالپوش مىكرد .در خانه سلمان غير از قرآن و
شمشيرى چيز ديگر يافت نمىشد ،وقتى حريقى واقع شد و مردم براى خّلص ساختن اثاثيه خود را از سوختن در زحمت بودند،
سلمان اثاثيه خود را برداشته از شهر خارج شد ،و به طعنه به سايرين گفت :شخص سبكبار نجات مىيابد!
وقتى ميهمانى به او رسيد ،نان خشكيدهاى را با آب خيسانده جلو مهمانش گذارد ،مهمان قدرى نمك با سركه از او تقاضا كرد،
سلمان ظرف آبخورى خود را به گرو گذارده نمك و سركه حاضر نمود ،شخص مهمان پس از فراغت از خوراك خدا را شكر
نمود بر اينكه داراى صفت قناعت مىباشد.
سلمان اظهار داشت اگر قناعت كرده بودى ظرف من به گرو نمىرفت!
سلمان زمان خّلفت على (ع) در سنه سى و شش هجرى در مدائن وفات كرد .و در بلوك [معروف] به قياذاة طرف شرقى دجله
يك مرحله فاصله تا بغداد مدفون گرديد108 .
مقبره او معروف است ،و در ايّام شعبان موسم زيارت او است كه از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص298 :
اطراف در آنجا جمعيّت و ازدحام غريبى مىشود و بازارها و لوازم زندگى مفصّل ترتيب داده مىشود براى همان موقع.
از احفاد سلمان ،ضياء الدّين خجندى است ،صاحب شرحى بر فصول [فخر الدّين] رازى .در بخارا متكفل امور شرعيه بود.
در هرات سنه  622وفات كرد ،شعر را خوب مىگفته ،به مناسبت نسبش فارسى تخلص داشته .و هم از احفاد سلمان ،شمس
الدّين مح ّمد شاعر معروف است متخلص به سوزنى از شعراى سمرقند .اواخر عمر مصاحبت حكيم سنايى را داشته در اشعار
خود كه اظهار توبه از گفتن هزل و منكرات مىكند ،گفته است:

به زهد سلمان اندر رسان مرا ملكا

چو يافتم ز پدر كز نژاد سلمانم

در سمرقند پس از هشتاد سال عمر ،سنه  569وفات كرد.
ميرزا سلمان (شاعر)
از اوالد جابر انصارى ،اخّلف او در اصفهان به طايفه انصارى معروف.
زمان سلطان مح ّمد [خدابنده] صفوى به وزارت رسيد ،و در همان اوقات به تيغ قزلباشيه ،رشته حياتش قطع شد.
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از اوست:
بىقدرترم ،گرچه وفادارترم

آزردهترم ،گرچه كمآزارترم

آن كو زويم عزيزتر نيست كسى

ّللا به چشم او خوارترم
سبحان ّ

سيف الدوله سلطان مح ّمد ميرزاى قاجار
سالها در اصفهان حكومت و زيست داشته .فرزند فتحعلى شاه قاجار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص299 :
است .در سنه هزار و دويست و بيست و هفت متولّد شده ،مادرش از گرجىزادگان صفويه و اهل اصفهان است [بوده] ،در س ّن
طفوليّت فتحعلى شاه خواستار او شد به طهران برده تربيت نموده نكاحش كرد و ملقّب به تاج الدوله و بانوى بانويان حرم او شد.
در سنه هزار و دويست و چهل كه فتحعلى شاه مسافرت اصفهان كرده سيف الدوله را همراه خود برده به حكومت آنجا برقرار
نمود.
سيف الدوله قريب ده سال در اصفهان حكومت كرد ،غالبا با علما و عرفا و شعرا مانند حاج مح ّمد حسن نايينى و حاج سيّد مح ّمد
تقى كاشانى و حاج زين العابدين شيروانى و ّ
مّل كرمعلى اصفهانى و امثال آنان صحبت و معاشرت داشته و چندين نفر از
بزرگان ايران مصدر كارهاى او بودند ،مانند مح ّمد رضا خان فراهانى و مح ّمد قلى خان پسر آصف الدوله و مح ّمد مهدى خان
شحنه كه از شيراز رنجيده قاصد طهران بود و در ورود [به] اصفهان نزد شاهزاده متوقف شد.
در سال هزار و دويست و پنجاه كه فتحعلى شاه در اصفهان وفات نمود و مح ّمد ميرزا به سلطنت رسيد ،سيف الدوله از اصفهان
به طهران رفته مّلزم مح ّمد شاه شد .پس از چندى عزيمت زيارت عتبات و مّلقات والده خود تاج الدوله ،به نجف و كربّل رفته
متوقف شد .بعد از مدّتى ميل به سياحت نموده ،و در سنه هزار و دويست و هفتاد و نه از راه گيّلن و شيروان به اسّلمبول و
اسكندريه و مصر و م ّكه رفته پس از مسافرت شامات و حمص و حلب و ديار بكر و موصل به بغداد آمده پس از سالى توقّف به
قصد زيارت مشهد در طهران متوقف شد.
در ايّام مسافرت و سياحت به تأليف نظم و نثر مىپرداخته ،مانند" تحفة الحرمين" و" سيف الرسائل" .قريب بيست هزار بيت
غزليات و قطعات و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص300 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص300
غيره دارد.
بسيارى از غزليات سيف الدوله را حاجى مح ّمد اسماعيل طهرانى كه مايل به ثبت و ضبط غزليات ميرزا ابو الحسن يغماى
جندقى بوده ،سهوا به اسم يغما ضبط نموده ،چنانچه يغما در حين حيات به مّل حسن اصفهانى نوشته كه حاج مح ّمد اسماعيل
طهرانى هرچه هرجا ديده يا شنيده بدون تحقيق جمع كرده ،و آنچه از او خواستار شدند كه آن روزنامه رسوايى را بازستانند همه
كوشش از شنفتن گران دارد .ديوان يغما را بعد از فوتش چاپ كردند و اشعار سيف الدوله را كه سلطان تخلّص داشته ،به دو
معنى يغما كردند.
گويند ديوان ميرزا حبيب قاآنى شيرازى هم كه بعد از او جمع و چاپ شده ،شعر وصال شيرازى و ميرزا مح ّمد على رازى و
روشن اصفهانى در آن مخلوط شده ،از اشعار سيف الدوله است.
جز يك نظر بدو نتوانم از آنكه نيست

امكان بازگشتن از آن رخ نگاه را

و نيز:
خطبه دختر رز مىطلبى هوش بباز

اين عروسى است كه نقد خردش كابين است

و نيز:
مگو كه خال و خط و زلف كاكلش
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جدا جدا همه در ملك خويش پادشهند

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص301 :
سيد حسين بن حسن جبل عاملى
از علماى جبل عامل است كه به اصفهان مهاجرت و در آنجا سكونت نمود.
ابو ايوب شاذكونى
اسم او سليمان بن داود مِ نقرى ،اهل اصفهان بوده و از معاريف رجال حديث است .از او روايت مىنمايد قاسم كاسوال و حسن
سماغه بعضى از ارباب حديث او را ثقه نوشتهاند.
شاه شجاع آل مظفر
 153جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.
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فرزند امير مبارز الدّين ،عّلوه سلطنت شيراز ،مدّتى هم در اصفهان حكومت و اقامت داشته .بر ساير خانواده آل مظفر برترى
جسته ،گاهى شعر هم مىسروده .از اوست:
يكچند طريق رهروان گيرم پيش

از ناز و نعيم ،ياد نارم كموبيش

مردانه در اين راه بپويم پسوپيش

شايد كه رسم به آرزوى دل خويش

شاهطهماسب صفوى
فرزند شاه اسماعيل ،در يكى از دهات اصفهان -شاهآباد لنجان -متولّد شده كه به اسم او شاهآباد ناميده شد .در يازدهسالگى به
سلطنت رسيد ،اوزبكيه را شكست داده از جيحون گذرانيد .با پادشاهان روم و گرجستان جنگها كرده ،شيروانات را گرفته
سّلطين هند و تركستان و روم با وى معاهدت و مصادقت حاصل نمودند .يكصد و چهارده هزار سپاه داشت با بيست و چهار
هزار اسب و استر جهت سفر ،در بيستسالگى از جميع معاصى توبه كرد ،مدّت عمرش شصت و چهار سال ،مدّت سلطنت او
پنجاه و چند سال كه كمتر كسى را ميسّر شده ،در سنه نهصد و هشتاد و چهار رحلت كرده ،داراى كماالتى بوده گاهى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص302 :
شعر مىگفته  .109از اوست:
اصفهان جنتى است پرنعمت

هرچه در وى گمان برى شايد

همه چيزش نكو است اال آنك

اصفهانى در او نمىبايد

و نيز:
سگ كاشى به از اكابر قم

با وجودى كه سگ به از كاشى

و نيز:
ز تبريزى بهجز هيزى نبينى

همان بهتر كه تبريزى نبينى

و نيز:
زمرد سوده شديم
يكچند پى
ّ

يكچند به ياقوت تر آلوده شديم

آلودگىيى بود به هر رنگ كه بود

شستيم به آب توبه ،آسوده شديم110

شاهعبّاس صفوى (پايتخت خود را اصفهان قرار داد)
پادشاهى است معروف ،گزارشات ايّام او در حوادث مهمه اين كتاب ذكر شده ،فرزند سلطان مح ّمد است .در سنه نهصد و نود و
پنج به هيجدهسالگى به سلطنت جلوس نمود و شيرازه گسيخته مملكت ايران را منظم ساخت ،وزير خود مرشد قلى خان را كه
شاهنشان شده بود به قتل رسانيد ،خراسان را از اوزبكيه بگرفت با عثمانيه مصالحه كرد ،حاج مح ّمد خان والى خوارزم را دست
نشانيده مستقل خود گردانيد ،نور مح ّمد خان والى مرو را بگرفت ،پياده از اصفهان به زيارت مشهد رفت ،دارايى خود را وقف
ائمه نمود ،ارمنيه را تسخير نمود ،گرجستان را غارت كرد ،عراق عرب را متصرف شد .در هزار و سى و هشت وفات نمود،
گاهى شعر مىگفته از اوست:
هركس براى خود سر زلفى گرفته است

زنجير از آن كم است كه ديوانه پر شده است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص303 :
و نيز:
نه ز هر شمع و گلم چون بلبل و پروانه داغ

يك چراغم داغ دارد يك گلم در خون كشيد

شاهعبّاس ثانى
در سال يك هزار و پنجاه و دو ،بعد از شاه صفى به نهسالگى پادشاه شد ،قندهار را از قشون هندوستان استرداد نمود ،علما را
تقويت كرده به تأليفات و تفسيرات مأمور ساخت ،درويشان را محترم داشت .تكيه فيض را در اصفهان جهت ايشان ساخت،
[عمارت] اشرف و فرحآباد مازندران را محل خوشگذرانى خود كرده بود.
در سنه هزار و هفتاد و هفت ،پس از چهل و پنج سال سلطنت در دامغان وفات يافت و مدفون قم گرديد .گاهى شعر مىگفته ،از
اوست:
به ياد قامتى در پاى سروى گريه سركردم

چو گلبن ،برگ برگش را به خون ديده ،تر كردم

شاهكى رنانى
اهل رنان ماربين اصفهان بوده ،از اوست:
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عشقى داريم و سينه سوزانى

دردى داريم و ديده گريانى

عشقى و چه عشق ،عشق عالمسوزى

دردى و چه درد ،درد بىدرمانى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص304 :
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شاه نظر شاه رضايى
از معاريف مح ّل خود بوده ،اوالد او هنوز مانند خود او توليت شاهرضاى قمشه و موقوفات او را دارند .وقتى به هندوستان رفته
و پس از مراجعت به فاحشهاى موسومه به خوشنقش ،متعلّق مىگردد و در نتيجه به فقر مبتّل و از دنيا مىگذرد ،اين رباعى از
او مشهور السنه و افواه است .چون مثل ساير:
يا ما سر خصم را بكوبيم به سنگ

يا او تن ما ،ز دار سازد آونگ

القصه در اين سراچه پرنيرنگ

يك مرده به نام ،به ز صد زنده به ننگ

شجاع الدّين محمود
ّللا متولى مشهد رضا (ع).
از اعاظم سادات اصفهان ،برادرزاده خليفه اسد ّ
از اوست:
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نيست رشكم گرچه مىبينند در رويش بسى

كان چه من مىبينم از رويش نمىبيند كسى

سيّد حسين شجره
اظهار شده است از حال خود شرحى بنويسم ولى از قلم شرمسارم ،چون در حيات خود چيز قابل ذكرى ندارم ،اما از الطاف
ّللا توفيق  ...در
ايزدى مأيوس نيستم و اميدوارم توفيق كرامت فرمايد تا بتوانم خط وافرى از دانش و معرفت حاصل كنم .و من ّ
اينجا تاريخ تولّد خود را با شغل حاضر و چند شعر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص305 :
مىنويسم.
الرسول شجره متخلص به بزمى ،در ذيحجه  1318در اصفهان متولّد و از سن
اين بنده سيّد حسين شجره فرزند آقاى آقا سيّد عبد ّ
هفتسالگى شروع به تحصيل نمودم ،و پس از مدّتى تحصيل در مدارس جديده و دروس خارجى ،در خود ميل مفرطى به ادبيات
مشاهده كردم ،و به تعقيب شغل مربوطه به ّ
فن ادب پرداختم .و تدريس آن را نيز شغل خويش قرار دادم و ضمنا يكى دو مسافرت
به طرف يزد و قشقايى و بختيارى موفّق شدم و آنجا هم از رشته خود خارج نشدم ،اينك در اصفهان به تعليم و تعلّم اشتغال دارم
و گاهگاهى اشعارى در طبعم تراوش نموده است .از اين قرار است:
مرد خرد را بلند خواست چو يزدان

قوت ايمان
پشت قوى سازدش به ّ

قوت ايمان و عزم راسخ آنگاه
ّ

فكرى از انوار معرفت شده تابان

عزت نفس و ثبات و ه ّمت عالى

خاطرى از پرتو نشاط فروزان

جمع شده چونكه اين فضائل در نفس

چرخش چون سرپيچد از خط فرمان

سستى و ضعف اراده است كه سازد

مرد جبان را بر حادثات هراسان
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ور نه چسان چرخ را رسد كه نمايد

مرد قوى را ضعيف و سربهگريبان

چرخ چه باشد بهجز مدارى موهوم

ز اختر سياره گرد شمس نمايان

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص306 :

اين خط موهوم چون مؤثر باشد

در همه كائنات و عالم امكان

گويى اگر خود ستاره است مؤثر

هست مرين قول را فراوان برهان

گفته منجّم ز مشترى است سعادت

نيز نحوست هميشه همره كيوان

كشمكش و جنگهاست جمله ز مريخ

زهره بود همعنان عيسى به كيهان

گويم كاين گفتههاى لوح بقاياست

مانده از اساطير اوليه در اذهان

روزى گر زير ابر تيره اوهام

نيك نگرديده مهر علم درخشان

روزى كز فرط جهل و ضعف مشاعر

برد بشر سرفكنده پيش خدايان

بود ز نيرنگهاى سحر و طلسمات

مغز بشر در فشار بابل و كلدان

تا كه نگردى زبون دمدمه اين

تا كه نگردى اسير وسوسه آن

فاش بگويم بدون دغدغه ريب

نيست اثر جز ز فكر حضرت انسان

خالى سازى چو مغز خويش از اوهام

ديد توانى يقين حقايق عريان

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص307 :

انسان باشد گزيده گوى خلقت

كش به كرامت بستود خالق سبحان

نيست سزاوار قدر دلى كه نمايد

ترهات پريشان
خويش گرفتار ّ

«حسين شجره 19 -1307 /4 /16 ،محرم »1347
سيّد شجره واعظ
اسم او آسيّد مح ّمد حسين ،گويند كه چون شجرهنامهاى در سلسله نسب خود داشته ،ازاينجهت او را سيّد شجره گويند.

آسيّد حسين ،واعظى بود بسيار سادهلوح و ظريف .مردم محض تبرك و تي ّمن او را دعوت به روضهخوانى مىنمودند ،نظر به
اينكه سادهلوح بود مردم اصفهان حكايات ظريف و مليحى بسيار نسبت به او مىدادند ،كه حقيقتا از طرفى ارادت مردم به او
ظاهر مىشد و از طرفى مرتبه ظرافت و سادهلوحى او ،از جمله معروف بود كه وقتى سيّد با شتاب تمام وارد منزل خود شده و
فرشهاى قاليچه كه پهن بود برچيده در جاهاى مضبوط مىگذاشت ،خانواده او كه علّت اين كار را پرسيدند جواب داد در بازار
شنيدم شخصى زمين خورده است و قاليچهاش دررفته است ،براى اينكه اگر زمين بخورم قاليچهام در نرود آنها را مضبوط
مىنمايم!
اره از در خانه وارد شد درخت بيدى كه در باغچه او بود مشغول بريدن شد ،علّت را كه از او پرسيدند جواب
و ديگر روزى با ّ
گفت در خانه شخصى بودم شكايت مىكرد از اينكه بيد بعضى لباسها و فرشهاى آنها را خورده ،ازاينجهت او را مىبرم و
بيرون مىاندازم كه فرشها و لباسهايمان محفوظ بماند! خّلصه اينكه چند سال ايّام حيات آسيّد مح ّمد حسين اخبار راست يا دروغ
از او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص308 :
زينت مجالس اصفهان بود.
وفاتش اوايل سنه سده چهاردهم؛ سنه  1300و اند .و باز معروف است كه وقتى سيّد شجره تنبان خود را كه خواسته بود بپوشد
دو پا را در يك پاچه  111كرده بود ،پس از آن مىخواست حركت كند ،تنگى پاچه مانع حركت دادن پاها بود ،نشسته بود و
شكايت از علّت پا مىكرده بود ،تا عياالتش دور او جمع شده ،پس از تحقيق و كندن شلوار برايش معلوم ساختند كه پاهايش عليل
نشده .وقتى ديگر شب تابستان روى پشتبام خوابيده بود و عيال خود را سرزنش مىكرد كه چرا نردبان را از پاى سقف
برنداشتى و اگر برداشته بود پشههاى حياط نمىتوانستند باال بيايند!
شعله حكيم الهى
اسمش سيّد مح ّمد ،از سادات فاضل اصفهان در مراتب حكمت طبيعى و الهى باكمال بوده ،چندى به امر طبابت مشغول شده ،شعر
هم به طريقه متقدمين مىگفته 157،معاصر با آذر بيگدلى بوده .از اوست:
به هنگام هيجا چو او كرد وادى

ز گيتى شود مهر تابنده غارب

چه غم لشكرت را كه طالع بودشان

هّلل ظفر از نعال مراكب

شفايى
اسمش حكيم شرف الدّين حسن ،ميرداماد او را تمجيد نموده ،داراى كلمات و حكمت علمى و عملى بوده و طبابت هم مىكرده.
قصايد و غزليات به رشته نظم كشيده ،مثنوى او را كه معروف به «نمكدان حقيقت» است از غايت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص309 :
لطف ،بعضى نسبت به حكيم سنايى دادهاند .از اوست:
از ر ّد و قبول دگرانش چه تفاوت

ايضا:
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آن بنده كه در چشم خريدار درآمد

اين كعبه و آن مسجد آدينه طلب كرد

ره سوى تو آن برد كه در سينه طلب كرد

ايضا:
زان در توفيق نگشايند بر رويت كه تو

از همه كارى چو درمانى ،تو ّكل مىكنى

و گفتهاند كه مراتب فضل او را طبابت و طبابت او را شاعرى مستور نموده [بود].
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شرف الدّين شفروه (شاعر)
ّللا از اقران و اقرباى جمال الدّين عبد الرزاق و صاحب كتاب" اطباق الذهب" است مقابل" اطواق الذهب"
[شرف الدّين] فضل ّ
زمخشرى ،كه بر كماالت او شاهد است .صاحب" رياض العارفين" 159نوشته او را شفروه من مضافات اصفهان كه آن را پزوه
نيز گويند ،ليكن ظاهر تعبير از شفروه به كفروه رويدشت به مناسبت تعريب اولى باشد تا پزوه .زمان اتابك شيرگير ملكالشعراء
 112شد .از اوست:
اگر رحمت ّاال به طاعت نبخشى

پس اين بيع خوانند ،جود و عطا كو؟

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص310 :

اگر دربها ،زهد خواهى ،ندارم

و گر بىبها مىدهى ،بهر ما كو؟

حاج ميرزا يحيى شفيعى (بيدآبادى)
ّللا [رمسه] -از اعاظم فقها مجتهدين و از اجلّه علماى اصوليين و متكلّمين اصفهان و در
مرحوم آقاى حاج ميرزا يحيى -طيب ّ
مراتب زهد و تقوى بىنظير بودند .تولّد ايشان در سنه هزار و دويست و پنجاه بوده و از خانوادهاى محترم ،كه اغلب از ارباب
اهلقلم و مستوفيان ديوان بودند .مرحوم والدش حاج ميرزا شفيع كه از بزرگان ارباب ثروت و مكنت اصفهان محسوب و اوالد
ذكورش منحصر به ايشان بوده ،چون ديد كه از منصب و شغل استيفا منصرف[ ،است] ايشان را به تحصيل علوم دينيّه منعطف
ساخت ،و ايشان نظر به شوق فطرى و استعداد ذاتى در اندك زمان مقدمات عربيت [را] از نحو و صرف و منطق و معانى بيان
به سرحد كمال رسانيدند .و خط نسخ و تعليق را كه در آن زمان رواجى داشت تكميل يافت ،و از لغات عربيه و فارسيه احاطه
تا ّمه يافتند ،و بعد از فراغ از سطوح فقهيّه مثل شرح لمعه و قوانين ،خدمت مرحوم آقاى آقا مير سيّد مح ّمد شهشهانى ،در مجلس
درس خارج مرحوم آقاى آقا مير سيّد حسن مدرس تل ّمذ مىنمودند.
ثم بعدا در حدود سن بيستسالگى قبل از تأهل از براى تكميل مراتب علميه و اجتهاد عازم عتبات عرش درجات شدند ،و تكميل
ّللا مقامه نمودند ،و زياده از ده مجلّد به ّ
خط خودشان كه فعّل
علم اصول را خدمت مرحوم حجت االسّلم آقاى ايروانى اعلى ّ
موجود است ،تقريرات درس اصول آن مرحوم را از مباحث الفاظ و ادله عقليه مرقوم داشتند .و علم فقه و حديث را در خدمت
ّللا مازندرانى تل ّمذ نمودند ،و قريب پنج
مرحوم حجت االسّلم آخوند مّل لطف ّ
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص311 :
ّللا مقامه كه باقى بود ،حاضر درس آن مرحوم مىشدند و پارهاى از مسايل
سال از اواخر عمر مرحوم شيخ انصارى اعلى ّ
غامضه فقه را كه محل امتحان و مزال اقدام علما است از ادله مستنبطه بهطور اجتهاد نويسانيده و پس از ده سال بامر والدش
مراجعت به اصفهان نموده و متأهل شده ،و پس از شش ماه مجددا مراجعت به نجف اشرف نموده و مجددا پنج سال ديگر از
جهت تكميل مراتب قوه اجتهاديه توقّف مىنمايد .تا باالخره از مرحومين سابق الذكر آقاى ايروانى و آقاى مازندرانى مجاز
مىشوند و مراجعت به وطن مألوف نموده كه مقارن مىشود با فوت والد ماجدش .پس از آن مجلس تدريس مه ّمى تأسيس نموده
كه اغلب از ّ
طّلب محصلين فاضل آن عصر در حوزه درس ايشان حاضر و استفادههاى علمى مىكردند ،و ّاول كسى كه در
اصفهان فرائد مرحوم شيخ انصارى را تدريس نمودند جناب ايشان بودند.
مراتب بذل و سخاوت و بسط يد ايشان فوقالعاده مهم بود .چنانچه قسمت مهم دارايى پدر را كه به ارث به ايشان رسيده بود در
مدّت عمر خود به ارحام فقير از سلسله خود و به ّ
طّلب محصلين از اهل علم و مستحقين از اهل محل بذل و بخشش نمود .در
اين اواخر عمر كه نتيجه علم و عمل است ،اختيار عزلت بر شهرت نموده و مشغول عبادات و طاعت الهى از واجبات و
مستحبات ،و تارك مكروهات ،و قرائت دعوات بودند ،و غالبا اوقات خود را صرف مطالعه تفسير و اخبار اهل بيت مىنمودند.
در سنه هزار و سيصد و سه با اهل البيت به عتبهبوسى حضرت ثامن االئمه عليه السّلم مشرف شدند ،و قريب يك سال مشغول
زيارت و عبادت و مطالعه اخبار بودند .در آنجا هم از جناب حجة االسّلم آقاى آقا ميرزا عبد الرحيم بروجردى مجاز و مخاطب
به خطاب" يا يحيى خذ الكتاب" شدند .بعد از مراجعت از مشهد مقدس بيشتر از پيشتر عروج به مقامات عاليه تقوى نمودند و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص312 :
بر مراتب زهد و انعزال از خلق و توجّه به خالق افزودند .و شايق و مايل به تأليف و تصنيف گرديدند ،و در ّ
فن تحرير و تأليف
مهارت فوقالعاده داشتند.
عّلوه بر تقريرات اصول و فقه كه در ايّام تحصيل تأليف نموده ،مصنّفات ديگر از آن مرحوم كه بعضى از مسوده و مبيضه
رسيده و متفرق و بدون ترتيب است ،ولى مهمترين تأليف ايشان ،كتابى است موسوم به" روح االيمان" در فضيلت عترت بر قرآن
كه ر ّد بر جناب آخوند مّل اسماعيل خواجويى است ،و نيز كتابى در خراج و مقاسمه و طريق اثبات مشروعيت ماليات را مرقوم
باّلل" ،و تحقيق مسأله جبر و تفويض.
نمودهاند .و رساله عربى در تفسير" ال حول و ال قوه ّاال ّ
فوت آن مرحوم شب جمعه دوم شهر جمادى االولى سنه هزار و سيصد و بيست و پنج بوده ،و مقبره آن مرحوم در تخت پوالد در
ّللا عليه رحمة واسعة.
تكيه خادم الشرعية حاج آقا مجلسى ،سمت قبلى است .رحمة ّ
چون حضرت مستطاب عالى آقاى حاج مير سيّد على جناب دامت بقاء العالى از اين عبد ذليل اقل ،الحاج مح ّمد هاشم الشفيعى
ّللا مقامه معروض دارد .امتثاال المره العالى تقديم داشتم فى  24شهر
درخواست نمودند مختصر شرح حالى از مرحوم والد اعلى ّ
شعبان المعظم .1345
مهدى بيك شقاقى
از متأخرين" مجمع الفصحاء" ،مدّتها در بّلد ايران سياحت كرده و بزرگان را مدّاحى نمود با هر ساده ،باده خوردى .مردم را
به هجا آزردى .بىمبااليتىهاى آن شاعر خراب خراباتى مشهور است.
مدتى را در اصفهان سكونت داشته و همانجا وفات كرده .سنه هزار و دويست و چهارده .مقبره او در درب امام معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص313 :
وقتى را شخصى از دوستانش براى اداى شهادت ،او را همراه برد ،در وقت حضور نزد شخص قاضى ،از او پرسيدند چرا
شارب خود را بلند گذاردهاى؟ گفت :براى آنكه اگر در شراب دردى باشد با او صاف كنم .پرسيدند مگر شراب استعمال مىكنى؟
جواب داد :هروقت به كشيدن چرس موفق نشوم.
پس از سلسلهاى از اين قبيل سؤال و جواب ،علّت بىباكى او را در اين گفتار پرسيدند ،گفت :تا آنكه كسى طمع در شهادت من
نكند و اينطور پول -دست خود را باز نموده ،پولها را ظاهر ساخت -به من ندهد ،جهت اداى شهادت دروغ.

از اوست:
قد و روى و لب و بناگوشت

هست نزديك صاحبان نظر

جلوه سرو دامن گلزار

نشئه باده و طلوع سحر

ِشكَر
يكى از زنهاى معروف اصفهان است كه در حسن ،شهره آفاق شده و خسرو پرويز شيفته او گرديده از مدائن جهت ديدار او به
اصفهان آمد ،پس از ّ
اطّلع بر پاكدامنى و عفّت او محاسن او را پسنديده ،او را تزويج كرد.
آقا مح ّمد هاشم شكستهنويس
اصفهانى ،از مريدان صابر على ،قطعات شكسته او را اهل خبره با قطعات درويش امتياز نمىدهند .آقا مح ّمد هاشم در محلّه
خط او را با قطعات با ّ
خط شكسته را خوب مىنوشت ،بهطورى كه در اواسط عمرّ ،
چهارسوى اصفهان منزل داشتّ ،
خط
درويش عبد المجيد اهل خبره تفاوت نمىدادند.
از صابر على و ديگر بزرگان اين سلسله كسب فضائل كرده بود .هشت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص314 :
سال در شيراز نزد رحمت على شاه زيسته و رياضات بسيار سخت تح ّمل كرد و داراى مقامات شد .حكايات فقرا را بهطور
موعظه ادا مىكرد.
مىگفت ،تا كسى انسان كامل را نديده هيچ نديده .كلمات نيكو از او نقل شده .در سنه هزار و سيصد و پنج طهران بوده ،هنگام
مراجعت به اصفهان در راه ناخوش شده در اصفهان وفات مىكند .مدّت العمر ،عيال اختيار نكرد و مجرد زيست.
شكيب اصفهانى
اسمش ميرزا مح ّمد على ،تحصيل كماالت متداوله نمودهّ ،
خط شكسته را خوب مىنوشته ،از شعراى اواسط قاجاريه است113 .
از اوست:
منعم از صورت زيباى بتان گر نكند

چه كند زاهد بيچاره كه صورتبين است

و نيز:
رشته بر پا و سررشته به دست صياد

شكيبى

هم گرفتارم و هم طرفه شكارى دارم

در حالت جوانى دعوى پيرى و اميرى داشته و در عاقبت از هر دو گذشت .از اوست:
شبهاى هجر را گذرانديم و زندهايم
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ما را به سختجانى خود اين گمان نبود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص315 :
اين شعر از امثال ساير است ،وفات او در يك هزار و سيزده.
ميرزا سيّد مح ّمد شمس االدباء
از متأخرين" مجمع الفصحاء" 161فرزند حاج سيّد رضى الريجانى كه از حكما و عرفا و ز ّهاد معروف بوده .در سنه هزار و
دويست و پنجاه و سه در اصفهان تولّد يافته ،تا اوايل جوانى در اصفهان تربيت شده ،پس از آن مهاجرت به طهران نموده داماد
حكيم الهى گرديده و به توجّهات او داراى كماالت صورى و معنوى گشت.
در دربار ناصر الدّين شاه رتبه عالى پيدا نمود .قصايد عربى و فارسى زيادى انشا كرده .از اوست:
دو شوخ نرگست اى ترك ،روز و شب مستند

دو ساحرند و مشعبد كه هر دو همدستند

دو رستمند كمانشان به پشت و تير به پيش

براى خستن دلها بسى قوىدستند

به باغ حسن ،چو سروت به دلبرى برخاست

به جاى خويش صنوبرقدانش بنشستند

شميم
اسمش ميرزا مح ّمد حسين ،فرزند ميرزا عبد الكريم ،اجداد او از شيراز به اصفهان مهاجرت نموده و او در اصفهان تولّد يافته،
تحصيل مراتب علمى را كرده ،خط شكسته را خوب نوشته ،در زمان نادر شاه به منصب قضاوت عسكر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص316 :
رسيد و چندى هم كّلنتر آنجا شده و در اثناى كّلنترى به حكم نادر شاه مقتول گرديده ،در سنه  .1156از اوست:
ز سوز عشق تو آن را كه نيمه جانى هست

چو شمع تا نفس آخرش زبانى هست

شورا (شاعر)
از متأخرين مجمع الفصحاء ،اسمش ميرزا احمد فرزند آقا مح ّمد هاشم نسخنويس ،داراى خط خوش و صاحب نظم بوده ،چندى به
وزارت امام قلى ميرزا فرزند مح ّمد ولى ميرزا گذرانيده .162از اوست:

 )*( 160ر .ك :آتشكده ،ج  3ص 954
 )*( 161ر .ك :مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .462 -3
 )*( 162مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .537

به من از اينكه سر خشم و ميل و كين دارد

يقين كه مهر و وفاى مرا يقين دارد

همه به مرگ رقيب ار بود نمىخواهم

زمانه خاطر شاد تو را غمين دارد

آسيّد شفيع شوشترى
ّللا جزايرى است ،اينطور :فرزند آسيّد مح ّمد بن سيّد عبد الكريم بن سيّد مح ّمد جواد بن سيّد نور الدّين بن سيّد
از اوالد سيّد نعمت ّ
ّللا جزايرى .در بدايت حال مادرش وفات كرد ،پدر او عيال مىگيرد كه با سيّد شفيع ناسازگار بوده و سيّد را پريشان
نعمت ّ
مىداشته؛ سيّد اضطرارا مهاجرت به اصفهان مىكند ،مدّتى را در مدرسه مىگذراند .بعد سيّد بيدآبادى مانند ساير
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص317 :
علما ،جهت او خانه مىخرد به او مىدهد .زيرا سيّد بيدآبادى 163نوع علماى زمان خود را خانه داده است .سيّد شفيع از شاگردان
حاجى كرباسى و سيّد بيدآبادى بود ،و روزگار او با كمال تنگدستى گذشته است و تأليفاتى در فقه  114و رجال كرده است.
وفات او در سنه  1274پس از شصت و سه سال زندگانى ،قبر او تكيه آحسين خوانسارى ،اوالد او خانواده بزرگى در محله
شهشهان دارند .اغلب اهل علم و پريشانروزگار و خيلى سادهلوح ،در فقه و رجال ،متتبّع بوده [است].
آسيّد مح ّمد شوشترى
فرزند آسيّد شفيع ،مانند پدر ،آسيّد شفيع شوشترى در فقه و رجال تتبّع و تدريس داشته .اوقاتش به گوشهنشينى و وارستگى
گذشت .در سنه هزار و سيصد و بيست و دو وفات نمود.
ّ
مّل حسن على شوشترى
فرزند ّ
ّللا شوشترى است ،مجلسى و جمعى ديگر از علما از او اجازه گرفتهاند .رسالهاى در حرمت نماز جمعه برخّلف
مّل عبد ّ
عقيده ّ
ّللا كه قايل به وجوب عينى بوده نوشته است ،و نيز رساله در مناسك حج.
مّل عبد ّ
پدرش را با او عّلقه محبّت زيادى بود ،اتّفاقا مرضى او را روى داد كه حواس پدر را پريشان ساخته بود ،والد او در مسجد در
وقت امامت سوره منافقين را در نماز قرائت كرد تا رسيد به آيه (يا أَيُّ َها الاذِينَ آ َمنُوا ال ت ُ ْل ِه ُك ْم أ َ ْموالُ ُك ْم َو
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص318 :
ّللاِ) ،164آيه را مكرر قرائت نمود ،پس از قرائت نماز ،سبب تكرار آيه را گفته بود كه چون به كلمه اوالد
ع ْن ِذ ْك ِر ا
ال أ َ ْوال ُد ُك ْم َ
رسيدم متذكر عّلقه خود با فرزند خود شدم متنبّه گشته با نفس خود مجاهدت نمودم و آيه را تكرار مىكردم جهت تنبّه ،تا آنكه
فرزند خود را چون الشه مرده در جلو خود به نظر آوردم و از تكرار آيه منصرف شدم115 .
ّللا شوشترى (عز الدّين بن الحسين)
مّل عبد ّ
اصّل اهل شوشتر بوده مهاجرت به نجف كرد ،از مقدّس اردبيلى استفاده نموده منتقل به اصفهان شد.
ّللا عّلوه بر مراتب منقول ،در علم معقول و مراتب ورع و پرهيزكارى و وارستگى از تملّق سّلطين و مراوده با آنها
مّل عبد ّ
كه معمول علماى آن زمان بوده است شهرت داشته ،به همين سبب نسبت مىدهند و معروف است كه وقتى شاهعبّاس خواست
ّللا
اطراف ميدان نقشجهان را چهار بازار بيندازد ،محتاج شد به خراب كردن عمارات و دكاكين بسيارى از مردم ،و مّل عبد ّ
اعتراض به اين حركت كرد و باالخره به اين سبب و اسباب ديگر از همين قبيل كه ،ساير علما محض خوشآمد شاه يا ساكت
ّللا رنجيدهخاطر شد به اندازهاى كه ّ
ّللا ترسناك شد و به مشهد
مّل عبد ّ
بودند يا با او همراهى مىكردند ،شاهعبّاس از مّل عبد ّ
 )*( 163همان سيد محمد باقر رشتى( شفتى)
 )*( 164سوره منافقين آيه 9

رضوى رفت در عمارت حرم محترم اقامت نمود ،بعد از مدّتى كه شاهعبّاس به زيارت مشهد رفت او را مّلقات نموده راضيش
ساخت كه باز به اصفهان مراجعت كرد.
ّللا ،جهت
شاهعبّاس يك مدرسه بزرگ كه هنوز باقى است به اسم مّل عبد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص319 :
ّللا ساخت ،و مّل
ّللا براى مّل عبد ّ
او در اصفهان بنا گذارد و مح ّل تدريس او بود .مدرسه ديگرى هم در جنب مسجد شيخ لطف ّ
ّللا ميسى واگذار كرد ،ليكن امروز -سنه  1343قمرى -اثرى از آن مدرسه باقى نيست.
ّللا تدريس او را به عهده شيخ لطف ّ
عبد ّ
ّللا و شهرت مجلس درس
ّللا به اصفهان نوشتهاند ،كه كليه طلبه به پنجاه نفر نمىرسيد ،بعد از آمدن مّل عبد ّ
قبل از آمدن مّل عبد ّ
او با مراتب علم و تقوايش باعث شد كه ّ
ّللا به هزار نفر رسيده
طّلب از اطراف به اصفهان آمدند ،و عدّه آنها در زمان مّل عبد ّ
بود.
ّللا در اصفهان بودند مانند شيخ بهايى و مير مح ّمد باقر داماد و غيرهما ،به سبب مراوده
ظاهرا علمايى كه قبل از آمدن مّل عبد ّ
دربار سلطنت گرفتار كارها و امورات ديگرى بودند كه مجال نداشتند از براى تدريس ،تشكيل حوزهاى دهند ،و اگر درسى
مىگفتهاند بهطور خصوصى بوده است.
ّ
ّللا را شاهعبّاس فوقالعاده احترام و تعظيم مىكرده است ،و او شاه را ترغيب كرد كه كليّه امّلك خود را وقف چهارده
مّل عبد ّ
معصوم نمايد.
ّللا همه روزهاى سال را روزه مىگرفت و شبها بيدار بود ،خود او در وقت نصيحت و اندرز دادن به فرزندش اظهار
مّل عبد ّ
داشته كه وقتى مشايخ من در جبل عامل مرا مأمور نمودند كه عمل به فتوا و رأى خود كنم -،از آن به بعد -ديگر هيچوقت
مرتكب امر مباح بلكه مندوبى نشدهام تاكنون ،حتّى خوردن و آشاميدن و خوابيدن و نكاح را( .امر غريبى است)!
وقتى صاحب مدارك به نجف مىرود كه ّ
ّللا ،علّتش را
ّللا هم در آنجا بوده ،با همه علما مراوده مىنمايد غير از مّل عبد ّ
مّل عبد ّ
گفته بوده است كه چون ّ
ّللا اعتماد به اخبار آحاد نمىكند نزد من مبدع شمرده مىشود ،و پيغمبر از مراوده با مبدع نهى
مّل عبد ّ
نموده.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص320 :
ّللا از حيث مأكول و ملبوس
ّللا از احتياط آنكه ناخنهايش دراز نشود كراهت داشته باشد ،همه روز مىچيده .موال عبد ّ
موال عبد ّ
در نهايت قناعت مىگذرانده .يك پارچه عمامه را به چهارده شاهى خريده بود و چهارده سال با او گذرانيد.
ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى حكايت كرده كه به همراهى او وقتى به ديدن شيخ ابو البركات واعظ مسجد جمعه رفتيم كه مع ّمر بود و
ّ
ّللا به او گفت كه من از شيخ على محقّق بىواسطه
عبد
مّل
با
صحبت
قدرى
از
بعد
البركات
ابو
شيخ
داشت،
عمر
صدسال
قريب
ّ
اجازه دارم و به تو هم اين اجازه روايت را مىدهم ،پس از آن ظرف شربتى دستور داد براى ّ
ّللا از
ّللا آوردند ،م ّّل عبد ّ
مّل عبد ّ
تصور نمىكردم كه غير از مريض ،كسى شربت بياشامد.
ديدن شربت تعجّب كرد و گفت تاكنون
ّ
باز ّ
ّللا ،مىگويد كه من اكثر كتب عقليه و نقليه را نزد او خواندهام و
مّل مح ّمد تقى بعد از مدح و ستايش بسيارى از مّل عبد ّ
اجازه روايت همه كتب را به من داد و بااينكه معتقد بود امروز 165به سبب شهرت و تواتر كتب اربعه نسبت به محدثين ثّلث
ديگر كسى محتاج به اجازه آنها نيست .در دهه اول محرم هزار و بيست و يك وفات نمود ،و نماز او را من خواندم با قريب
يكصد هزار نفر جمعيّت و چنين اجتماعى را كسى خاطر نداشت .در مزار اسماعيل بن  116زيد بن حسن ،ابتدا او را دفن
نمودند ،و بعد از يك سال جسد او را بيرون آوردند در حالتى كه هيچ تغييرى نكرده بود و حمل به كربّل نمودند .و هم گفته است
كه
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص321 :

 )*( 165زمان ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى (.مؤلف)
 )**( 166شيخ طوسى ،ابن بابويه ،كلينى (.مؤلف)

ّللا شد.
مىتوان گفت انتشار فقه و حديث از مّل عبد ّ
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ّللا مشاجره داشته و مراسّلت فحّاشانه به او نوشته ،ولى در ايّام مرض سيّد داماد به ات ّفاق شيخ لطف هللا
سيّد داماد با مّل عبد ّ
ّللا مشاجره داشته به عيادتش رفتند و ترضيه حاصل نمودند117 .
عبد
مّل
[ميسى] كه او نيز با
ّ
ميرزا حسن خان شوكت
اهل اصفهان و متوطن طهران گرديده بود و در سفارت عثمانى منشى اول بود ،در نوشتن نظم و نثر و گفتن شعر مهارتى داشت.
تاريخ پطر كبير از منشآت اوست ،محاورات خوش او باعث گرمى مجالس بود ،در ايّام مظفر الدّين شاه وفات كرد118 .
شوكتى
اسمش مح ّمد ابراهيم .در پيرى ،حالت جوانان داشت .چنانچه وقتى در هند با پسرى خواست درآميزد ،پسر او را از پاى درآورد.
از اوست:
شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند

اى دوست بيا رحم به تنهايى ما كن

شهاب
اسمش مح ّمد طاهر از اهل اصفهان ،در جوانى به تحصيل كماالت پرداخته خط نسخ را نيكو نوشته .در مدح معتمد الدوله [گويد]:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص322 :

بست زنجير عدالت نوشروان

وين ندانم كه نشان بود همين يا تزوير

اينك از عدل تو ظلم و ستم و فتنه شدند

دستوپابسته به زندان ابد ،بىزنجير

شهاب (شاعر اصفهانى)
ّللا ،از متأخرين" مجمع الفصحاء" 168و اجدادش  119همه از فاضّلن آگاه به منصب قضاوت عسكر مقرب
نامش ميرزا نصر ّ
درگاه سّلطين .كماالت متداوله را به قدر امكان كسب كرده ،در هزار و دويست و پنجاه و چهار به طهران رفته در مجلس حاج
ميرزا آغاسى بار يافته مدايحى سروده و داراى وظيفه شد .لقب تاج الشعرايى به او دادند و در وجه مقررى ملكى تيول گرفت .در
سلطنت ناصر الدّين شاه گاهى به طهران رفته مدحى گفته انعامى گرفته معاشى مىگذرانيد.
از اوست:
ترك گردون را چو تاب پنجه اقبال اوست

بخت كيخسرو بتابد پنجه افراسياب

جان ز پوالد ار بود يا تن ز آهن خصم را

كاهد از تاب برندش چو قصب از آفتاب

ّ )*( 167
ّللا زمانى هم در مسجد جمعه تدريس مىنمود (.مؤلف)
مّل عبد ّ
 )*( 168مجمع الفصحاء ج  ،2ب  ،1ص .476

باد رجاهش كرا سوى فلك روى اميد

خشكمغز آنكس كه از دريا رود سوى سراب

و نيز در مدح معتمد الدوله منوچهر خان حاكم اصفهان گفته:
دندانت چو در شكر تباشير

اى لعل و رخ تو شكر و شير

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص323 :

تن چون شكرم گداخت در شير

در حسرت شير و شكر تو

ميرزا مح ّمد مهدى شهرستانى
از سلسله سادات مرعشيه كه سادات خليفه سلطان نيز از اين سلسله هستند و هم در مازندران زمانى حكمرانى كردهاند ،صاحب
مآثر و اآلثار در ذكر نسب حاج ميرزا مح ّمد حسين شهرستانى ،يادآور مىشود به اينكه حاج ميرزا حسين و آميرزا مح ّمد مهدى
شهرستانى افتخار اين سلسله هستند.
ميرزا مح ّمد مهدى از شيخ يوسف بحرانى 169روايت كرده و از علماى متأخرين ،آسيّد جعفر ج ّد صاحب روضات از او روايت
داشته .وفات او در سنه هزار و دويست و شانزده.
حاج ميرزا مح ّمد حسين شهرستانى
از خانواده علم و منصوب به شهرستان اصفهان .سالها در عتبه حسينى (ع) رياست تدريس و امامت را دارا بود .نسبت به احكام
او ،اولياى دولت ايران نظر احترامى داشتند .حسن معاشرت و سلوك پسنديده او هركسى را مجذوب مىساخت .در هزار و
سيصد و پانزده وفات نمود .اخّلف او در كربّل جمعيّت زيادى مىباشند در طبقه بزرگان سادات علما ،و مشهور هستند به
شهرستانىها.
ميرزا هادى شهرستانى
خلف ميرزا رفيع الدّين مح ّمد كه صدر ممالك محروسه بوده ،در اوايل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص324 :
حال احتساب ممالك با او بوده ،آخر االمر به هندوستان رفته مناصب بلند يافته.
از اوست:
روزى خود مىخورد ،هركه در اين عالم است
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واسطه شو ،خوشنماست مفت ،كرم داشتن

آمير سيّد مح ّمد شهشهانى
در مسجد ذو الفقار امامت مىكرد و هميشه اوقات شبانهروز را صرف مطالعه و تأليف مىنموده و معاشرت با كسى نداشت .به
تصور مىنمود ،بلكه معتقد بوده است كه غير از شاگردان محضر او ،اهل علمى نيست ،چنانچه
اين سبب خود را اعلم اهل زمان
ّ
وقتى هّلل عيد شوال به اشكال ديده شده بود و عده قليلى كه ديده بودند ،نزد حاج شيخ مح ّمد باقر [نجفى] شهادت داده بودند و
ثابت شده بود ،و حكومت اصفهان هم برحسب حكم او عيد گرفته بود ،مردم هم متابعت و افطار كردند .به اين سبب ،و هم اينكه
اهل اصفهان غير از او ديگرى را هم مجتهد و متتبّع مىدانند فوقالعاده متأثر شده بود .روى منبر مىرود و به كسانى كه عيد
گرفتهاند و افطار كردهاند مخصوصا حكومت اصفهان را نفرين مىكند ،و اظهار مىدارد كه يك نفر و نصفى مجتهد بيشتر نيست
يكى منم و نصفى ،حاج ميرزا بديع شاگرد من.
تحصيل او نزد حاجى كلباسى شده است .كتابهاى ملكى خود را وقف كرده ،و جهت مخارج و نشر استنساخ كتابهاى تأليفيه
خود مختصر ملكى كه داشته است وقف نموده و تحاشى داشته از اينكه كتابهاى او را طبع نمايند 120 .مقبره او در ابتداى
قبرستان تخت پوالد در تكيهاى كه به اسم خود اوست در وسط گنبدى كه باالى او ساخته شده معروف است121 .
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص325 :
ميرزا مهدى شهيد مشهدى
در مستدرك و يكى از شمارههاى سال اول مجله" المرشد" او را اصفهانى نوشتهاند ،و نيز در اين اوراق در حرف" ب" در شرح
دوم
بينواى طوسى اصفهانى كه از" مجمع الفصحاء" نقل شده ،اين بينوا فرزند همين ميرزا مهدى است و شرح حال او در جلد ّ
مطلع الشمس و فردوس التواريخ و مستدرك و غيره نوشته شده .همچنين بواسطه اقدام او در كشته شدن نادر ميرزاى افشار و فتح
نمودن قشون فتحعلى شاه شهر مشهد را در دولت قاجاريه ،عنوان و اهميّتى دارد .و كيفيت شهادت او در اين فتح در تواريخ
قاجاريه چون ناسخ [التواريخ] و روضة الصفا و منتظم ناصرى و غيره نوشته و اجمال حال او اينكه :در سنه  1152متولّد شده
و نزد آقا مح ّمد باقر بهبهانى و آقا مح ّمد بيدآبادى و ديگران تحصيل كرده و شهرت و عنوانى به هم رسانيده تا امامجمعه مشهد
گرديد .در آنجا رياست و متبوعيّتى پيدا كرد ،بهطورى كه در قضيه مرقومه ،روى مردم خراسان را از نادر ميرزا برگردانيد تا
خود نيز در همين وقعه در سنه  1218در مشهد كشته شد.
اعقاب او به رياست علميّه و امامجمعگى مشهد تاكنون برقرارند ،و خانوادهاى بزرگ از ايشان تشكيل يافته [است].
شيخ على شهيدى
فرزند شيخ مح ّمد ،سبط شهيد ثانى ،از علماى جبل عامل بوده كه به اصفهان مهاجرت نمودند .در اصفهان ترقيات عالى پيدا كرد،
در
در المنظوم و ّ
از اهل علم و زهد شمرده مىشد .پس از نود سال عمر و شكستگى در يك هزار و صد و سه وفات نمود .كتاب" ّ
المنثور" او مشهور است .داراى كتب عديده ديگرى است كه از آن جمله رسالهاى ر ّد بر كسانى است كه غناء را مباح دانستهاند،
و غرض او ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى است .در موضوع اعتراض بر سبزوارى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص326 :
صلى دارد كه مجمّل در شرح حال سبزوارى شيخ االسّلم اصفهان نوشته شده .فيض كاشانى رساله او را در غناء رد
كلمات مف ّ
كرده و تعبير از او به هضم رابع مىكرده است ،به مناسبت اينكه اوالد چهارم شهيد بوده است و اسفار عديدهاى هم نموده است.
شيخ زين الدّين شهيدى
فرزند شيخ على شهيدى ،از علماى جبل عامل كه به اصفهان مهاجرت نموده در قرن يازدهم هجرت.
شيخ حسين شهيدى
فرزند شيخ على شهيدى است كه از جبل عامل به اصفهان مهاجرت و سكونت نمود و از علماى معروف آن عصر است.
شهيدى بختيارى

از متأخرين" مجمع الفصحاء" 170.جوانى بود از الوار بختيارى .به يارى بخت صاحب طبع بلند شد .از خدمت ارباب دانش،
كسب آدميّت كرده و به سياحت به طهران رفته مدّاحى مىكرده .از اوست:
چمن باز از شكوفه ،پر ز مرواريد غلطان شد

گلستان سربهسر از گل ،پر از لعل بدخشان شد

زمستان رفت و آمد نوبهار و ماه نيسان شد

همه گيتى چو مينو شد ،همه مينو گلستان شد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص327 :

ز غم سوسن شد آزاد و رها از بند هجران شد

كه در وصف نگارين دهزبان گشت و ثناخوان شد

شيخ ابو مسعود
ابن فرات رازى صاحب عنوان در اصفهان داراى مقبره معروفى است كه محله اطراف او به همين اسم -چهارسوق درب شيخ-
ناميده مىشود.
اين شخص از علما و عرفا و روات اخبارى بزرگ رى در زمان خود بوده.
وقتى را به عزم [حجّ ،از] اصفهان عبور مىكند كه در اصفهان نسبت به خانواده رسالت علنا دشمنى مىكردهاند ،در نظر شيخ،
رفع اين عادت زشت از اهالى اصفهان مقدّم بر رفت حج آمد و اقامت نمود .شيخ كه اهل منبر بوده گفتگوى خود را بر سر منبر
منحصر مىسازد تا چند ماه به ذكر اخبار و فضائل يكى از اصحاب حضرت پيغمبر (ص) به اينطور كه يكى از صحابه پيغمبر
ّللاُ و غيره را تفسير و بيان مىكند بدون تشخيص اسم ،و بعد اخبار و
(ص) را خداوند در قرآن چندجا ستوده و آيه إِناما َو ِليُّ ُك ُم ا
حكاياتى از حضرت پيغمبر (ص) نسبت به همان شخص صحابه و بعد حكايات محبتآميزى از ابو بكر و بعد از عمر و بعد از
عثمان و بعد از ساير اصحاب تا شش ماه ذكر مىنمايد بدون آنكه تصريح به اسم نموده باشد ،و هروقت مردم اسم آن شخص را
از او خواستند از تعيين طفره مىزد ،تا حرص مردم به شنيدن اسم آن شخص صاحب فضائل زياد شد و شيخ اطمينان حاصل
نمود اسم حضرت امير على عليه السّلم را ظاهر ساخت ،كه مردم در آنوقت اظهار ندامت از گذشته خود كردند و به تدريج
مردم اصفهان را از آن حالت برگردانيد.
از حاالت حياتيه اين مرد بزرگ بيش از اين شنيده نشده و ليكن احترامات مردم نسبت به مقبره او طورى بوده [كه] تا اين اواخر
روزهاى پنجشنبه و جمعه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص328 :
موقع ازدحام زائرين قبر بوده .از ابتداى قبرستان" قبله دعا" تا خود تكيه او كه مسافت زيادى است براى رفع حوائج و لوازم
معاش زائرين بساطها گسترده مىشده به اقسام امتعه و ضروريّات در آنجا فروش مىرفته ،تا زمانى كه سيّد صدر الدّين جبل
عاملى در همسايگى تكيه او داراى منزل مىشود.
بهعنوان اينكه صاحب اين قبر از اهل سنّت است و مىبايست از احترامات مردم نسبت به قبر او جلوگيرى كرد ،و عّلج را
منحصر مىداند به خراب كردن تكيه و بقعه و عمارت متعلقه به آن مقبره و غارت شدن اثاثيه آن.
روزى جماعتى از علماى اصفهان را به منزل خود دعوت مىكند تا ازدحام زيادى در منزل او حاضر مىشود ،آنوقت حكم
اجراى مقصود خود را در حضور ساير علما به عامه مردم اظهار مىكند و به فاصله كمى غرض او از خرابى و غارت انجام
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مىگيرد .هنوز يك كتيبه سردرب گنبد و بقعه آنجا كه در زمان يعقوب بيك آققوينلو ساخته شده بوده است باقى است ،و از
معرق ممتازى است كه در قرن نهم در اصفهان مىساختهاند .و ازاينقرار است .122
كاشىكارىهاى ّ
موقوفاتى در قمشه براى اين بقعه مىگويند هست كه جماعتى آن را در صدد تصرف و استمّلك هستند.
شيخ زين الدّين بن عين على خوانسارى
مكرر ديده شده ،و مناقب الفضّلى مير مح ّمد حسين خاتونآبادى در اجازه او نوشته شده ،اوالد او در
اسم او در اجازات علما ّ
اصفهان طايفهاى تشكيل دادهاند به اسم شيخ زين الدينى 123 ،كه از جمله معاريف آنها حاج مح ّمد حسين شيخ زين الدّين امام
مسجد شاه و ملقّب به حسين على شاه مىباشد كه از بزرگان است .مقبره او در آبخشان [واقع است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص329 :
ميرزا حسن شيخ االسّلم
ميرزا رحيم بن شيخ مرتضى شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
ّللا شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
ميرزا رحيم بن ميرزا عبد ّ
حاج ميرزا على اكبر شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
ميرزا عبد المطلب شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
ميرزا قاضى شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
ميرزا مرتضى شيخ االسّلم (ذيل مح ّمد باقر سبزوارى)
شيخ بهايى
شيخ بهاء الدّين مح ّمد بن حسين بن عبد الصمد حارثى منصوب به جدّش حارث همدانى ،از اصحاب امير مؤمنان (ع) در بعلبك
در سنه نهصد و پنجاه و سه متولّد مىشود .پس از هفت سال شيخ حسين والد او ،او را به ايران مىآورد و نزد پدر تحصيل
مىكند ،حتّى بعضى دعوى مىكنند كه آنچه تفحّص كرديم در كتب اجازات ،اجازه روايت احاديث اماميه شيخ را از غير شيخ
حسين نيافتيم ،ليكن صحيح بخارى را به سلسلهاى روايت مىكند كه همه آنها با خود مح ّمد بن مسلم بخارى صاحب كتاب ،دوازده
مح ّمد هستند.
نظر به اينكه وسائل تحصيل از كتاب و غيره در قديم 171سخت بوده است ،غالبا مىبايست يك نفر معلّم بخواند و جماعت شاگرد
گوش كنند يا بنويسند ،ضمنا اگر اختّلف عبارتى جايى احتمال مىرفته است ،طورى كه استاد نقل كند قبول كنند .بعد هم كه
بالنسبه وسائل تحصيل بيشتر شده بوده است ،اين كار را محض تي ّمن مىكردهاند ،و اين نوع تحصيل اخذ و روايه بوده است.
هرگاه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص330 :
شاگرد خوب مىفهميده است اذن و اجازه به او مىدادند كه او هم جهت ديگران بخواند ،و اين كار نسبت به همه علوم نقليه و
عقليه مجرى بوده است ،ليكن وسعت اسباب تحصيل امروز و بسيارى دانايان و دانش اين ترتيب را از ميان برداشت.
خانواده شيخ در جبل عامل شام سكونت داشتهاند و مردم متعبّد و فقير بودهاند ،برخّلف خانواده رفيق او «مير» كه از اعيان و
اشراف بودند در استرآباد.
شيخ بهايى حكومت خانواده خود را از عبادت و فقر ذكر مىكرده است.
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صاحب" حدايق المقربين" با اظهار تأسف از اينكه چون والدش او را به بّلد عجم آورد تمام ملكات و صفاتى كه خانواده او دارا
بودهاند از او سلب شد ،و شعر حافظ را مىخوانده است :من ملك بودم و  ...زمان طهماسب والدش با جميع اتباع او را به
اصفهان مىآورد و قزوين دار السلطنه و مح ّل شاه بوده است.
شيخ زين الدّين على عاملى معروف به منشارى كه از شاگردان على كركى بود و از هندوستان كتابخانه بسيار مهمى به اصفهان
آورده بود و داشت ،شخصا هم صاحب اهميّت شده بود -در آنوقت شيخ االسّلم اصفهان بوده ،و شيخ حسين ،همشهرى خود را
اوال از شام به اصفهان مىكشد بعد ترتيب وسائل مىكند ،تا اينكه شاهطهماسب او را به قزوين مىطلبد و منصب شيخ االسّلمى
آنجا را هم واگذار به او مىكند ،بعد هم شيخ منشار دختر خود را به شيخ بهايى تزويج مىكند ،و به اين مناسبت هم پس از فوت
شيخ منشار ،منصب شيخ االسّلمى او به شيخ بهايى مىرسد بهطور ارث با واسطه و هفت سال در آنجا با داشتن والد او منصب
شيخ االسّلمى را مىمانند ،بعد از آن به شيخ االسّلمى مشهد خراسان منصوب مىشود آنجا هم چندى توقّف مىكنند.
و چون اهل شام بودهاند و معاشر و مأنوس با اهل سنّت و جماعت بودهاند ،هرات هم آنوقت داراى اهميّت بوده است و اهل آنجا
اهل سنّت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص331 :
بودهاند و سياست ،وجود يك نفر شيخ االسّلم كه واقعا با شيعه باشد و ظاهرا با اهالى سنّت مأنوس باشد در آنجا الزم داشتهاند،
والد شيخ را ارسال به هرات مىكنند و چند قريه از هرات بهطور تيول به او واگذار مىكنند ،تا پس از هشت سال مراجعت به
قزوين مىكنند و اذن مىخواهند از شاه جهت رفتن حج ،شاه شيخ بهايى را اجازه نمىدهد و در قزوين به شغل پدر مشغولش
مىدارد ،و والدش مىرود به حج و در مراجعت به بحرين توقّف مىكند و همانجا فوت مىشود و مكتوبى جهت شيخ بهايى
مىنويسد .خّلصه آنكه :اگر طالب دنيا هستى در هندوستان توقّف كن ،و اگر آخرت را مىطلبى بيا نزد من ،و اگر نه دنيا و نه
آخرت را مىخواهى همانجا متوقّف باش .اين وقت 172شيخ بهايى را قريب بيست و چند سال مىبود ،چه هفتسالگى به عجم
آمد ،سه سال اصفهان مانده ،هفت سال قزوين و هشت سال هرات ،كه مرتبه افاضت مىنشيند124 .
اين حالت طولى نداشته ،چه گويند بعد از رياست داشتن در قزوين مايل به حج و سياحت و گردش مىشود و سى سال مدّت
ّ
متوطن مىشود كه زمان سلطنت
مسافرت او بوده است ،در حجاز و شام و عراق و هرات و غيره .پس از آن در اصفهان
شاهعبّاس بوده است ،و معروف است منزل او نزديك طوقچى و شهشهان بوده ،و هنوز در مدرسه باباقاسم -واقعه در جنب مقبره
باباقاسم -حجرهاى است معروف به توحيد خانه شيخ بهايى ،كه مواقع مخصوصه فكر و ذكر خود را آنجا به جامى آورده است ،و
در تكيه بابا ركن الدّين هنوز گنبدى است معروف به چلهخانه شيخ بهايى ،كه گويند در آنجا اعمال رياضات و اربعين به سر
مىآورده است 125 .و هم در مجلس شاهعبّاس ،كرسى مخصوصى داشته است كه روى كرسى مىنشسته و كارهاى مهم شرعيّه
را از قبيل موقوفات و فتاوى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص332 :
انجام مىداده است .در سفر و حضر مّلزم مجلس بوده است .در سفرى كه شاه ،پياده از اصفهان به مشهد رفته است ،شيخ نيز
همراه او بوده است و مشغول تدريس .و از مشهد باز به هرات مىرود و مراجعت به اصفهان مىكند و همه جا تدريس را
مشغول بوده است ،خصوص كتب مؤلفه خود را به موجب نقل صاحب روضات از سيّد حسين كركى.
تأليفات شيخ
خّلصه الحساب ،حبل المتين ،مشرق الشمسين ،فوائد صمديه ،تهذيب البيان ،زبده ،شروح ادعيه ،صباح ،رويت هّلل ،رساله
استحباب سوره ،اثناء عشريات در طهارت ،صلوه ،صوم ،زكوه ،حج ،جامع عباسى ،قصر صلوه در اماكن متبركه ،شرح
اثناعشريه ،مفتاح الفّلح ،كشكول ،شرح اربعين حديث ،سوانح ،سفر حجاز -معروف به نان و حلوا ،-تشريح االفّلك ،اسطرالب،
دو رساله فارسى و عربى و غيره.
كليه رسائل شيخ بهطور اختصار است و ازاينجهت محصلين مبتدى آنها را مىخواندند ،تا نزديك به اين زمان هم اغلب آنها
معمول بوده و حاليه ،متروك شده است.
در خصوص بعضى از كتب شيخ بهايى كلماتى است ،مثّل كتاب كشكول چون غير از سوانح سفر حجاز ،و اشعار فارسيه و چند
لغز ،طورى حاوى مطالب شرح صفدى بر الميه العجم است ،كه گويا اوراق صفد برابر هم ريخته و كشكول ناميده است .و ديگر
 )*( 172كه داراى رياست علميه دار السلطنه مىگردد (.مؤلف)

كتاب خّلصة الحساب ،عّلوه بر مشابهت تا ّمه كه با حساب فاضل اعرج نيشابورى دارد ،در مساحت كره و استخراج جذر،
سهوى دارد كه گويا نويسنده عبارت ،ملتفت معنى نبوده است .ديگر بحر الحساب كه شيخ جواد شارح خّلصه و زبده نوشته
خارج نشده است ،ليكن چون شيخ مص ّمم نوشتن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص333 :
قوه به فعل خارج نگشته؛ و كتاب شرح اربعين
او بوده است ،مطلب را به او احاله داده .و ديگر مجلّدات را كه نيز مىگويند از ّ
كه شمسة القّلده كتب او است ،سيّد عز الدّين كركى شاگردش نوشته ،به امداد من تأليف شد .در غايت جوده و نهايت حسن است،
تصوف بود و در مباحثه منصف بود ،خود
و در نظر سيّد كركى ممتازترين كتب شيخ است .و هم مىنويسد كه بسيار مايل به
ّ
شيخ مىگويد وقتى در شام بودم اظهار مىكردم كه داراى طريقه شافعيه هستم.
تصوف كلمات نظم و نثر بسيارى دارد كه معلوم مىشود اهل آنها بوده  ،126در سلسله نوربخشيه
شيخ بهاء الدّين در عرفان و
ّ
تصوف او .سيّد جزايرى و صاحب" حدايق" با آنكه
هم شجره او را صاحب" طرائق الحقائق" ذكر كرده كه نثر صريح است بر
ّ
تصوف او را ثابت مىكندّ .
مّل مح ّمد باقر مجلسى به همين سبب به او نظر تحقير
مدعى برائت او هستند ولى تبرا آنها به خوبى،
ّ
داشته [است].
مدّت چندين سال شيخ به سياحت گذرانيد ،كه صاحب سّلمه مدّت آن را سى سال نوشته ،به اين مضمون كه پس از حصول
رياست و شيخ االسّلمى براى او رغبت در فقر و سياحت پيدا كرده مناصب را ترك كرده به سياحت پرداخت.
طالوى ابو المعالى در حاالت او نوشته در بّلد گردش نمود تا به مصر رسيد ،و در مدّت اقامت به مصر با استاد مح ّمد بكرى
مّلقات مىنمود و ازآنجا به قدس شريف رفته ،و نقل نمودهاند از مقدسى كه شخص با مهابتى به بيت المقدس وارد شد ،در فناى
حرم منزل كرد و لباس سياحين را دربرداشت .از معاشرت اجتناب مىكرد ،و پس از مدّتى كه از حال او ّ
اطّلع يافتيم معلوم شد
مح ّمد بهاء الدّين همدانى حارثى است .و ازآنجا به قصد شام حركت كرد در دمشق به محله ضراب منزل گزيد ،و در مجلسى ،با
حسن بورينى كه از بزرگان علماى آنجا بود ،مجتمع شده .بورينى در ورود به مجلس صاحب ترجمه را با
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص334 :
هيئت سياحى در صدر مجلس نشسته ديد ،به او اعتنا نكرد و پس از صحبتهاى دقيق مشكلى در تفسير ،بورينى جلو او بر سرپا
ايستاده و گفت :شناختم بهاء الدّين حارثى هستى زيرا كسى غير از او اليق اين بيانات نيست .ديگرى مىنويسد كه در حلب وارد
شد و براى مخفى ساختن خود تغيير صورت داده در شكل مرد درويشى بود ،و مذاكرات علميه او را با شيخ عمر ،بزرگ علما
حلب نوشته ،كه در آخر شيخ بهاء الدّين گفته است من سنّى هستم و صحابه را دوست دارم و لكن چاره ندارم از اظهار تشيّع،
زيرا سلطان ما شيعه است و عالم سنّى را هّلك مىسازد ،غير از اينها در طرايق نقل كرد.
صاحب روضات نيز از شيخ حكايت كرده كه در شام بودم خود را شافعى مىنماياندم .از خّلصه جملههاى مفرده سابق مكشوف
متصوف و وارسته سالها گذرانده ،و ديگر آنكه در همه جا اظهار محبت و غلو نسبت به اهل بيت عليهم
مىگردد اوال شيخ
ّ
السّلم داشته ،و با اين حال گاهى گفته است كه من شيعه هستم و بهطور تقيّه اظهار تسنّن مىكنم ،و گاهى گفته است سنّى هستم و
از روى تقيّه و خوف پادشاه عجم اظهار تشيّع مىنمايم .و از طرفى اجازه روايت اخبار شيعه را بعضى نسبت مىدهند كه فقط از
پدر خود داشته ،در صورتى كه صاحب روضات استاد اجازه غير اماميّه او را به لفظ جماعة مىنويسد.
صب رفض و غلو
مبرا از آاليش به تع ّ
از روى انصاف اگر دقت در حالت وارستگى اين شخص بشود ،معلوم مىگردد كه واقعا ّ
مىبوده است.
ّللا جزايرى به مناسبت اين حكايت كه ،سيّد مرتضى هروقت از قبر ابى اسحاق صابى عبور مىكرده است بااينكه
سيّد نعمت ّ
ملحد بوده است ،جهت تعظيم مراتب علم او پياده مىشده است و رد مىشده است ،مىگويد شيخ بهايى هم بسيار صوفيه را در
مؤلفاتش تعظيم مىكند ،چنانچه نسبت به حّلج مىگويد:
روا باشد انا الحق از درختى

چرا نبود روا از نيكبختى؟

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص335 :

و به اين سبب هريك از طوايف مسلمين او را منصوب به خود مىدانستند ،مانند ساير طوايف از صوفيه و غيره .حتّى شيخ عمر
كه از علماى بصره است ،مىگفت شيخ ،اهل مذهب ما است و از شاه عجم تقيّه مىكند كه خود را رافضى مىخواند.
ّللا بن حاجى صالح نقل مىكنند كه بر شيخ بهايى طعنه مىزده است كه داراى عقايد ضعيفه بوده است ،مثل اينكه
از شيخ عبد ّ
وقتى مكلّف در پيدا كردن دليل ،كوشش نمود هرچند خطا كند رستگار مىشود.
اينها همه از طرفى ،و از طرف ديگر معاشرت با شاهى مقتدر كه اعدام اهل سنت را حيات سلطنت خود مىدانسته و همه
مذاهب را محترم باقى گذارده است ،و تأليف و تدريس احكام مذهب اماميّه ،كدام را مىشود تقيّه نام گذارد بماند به نظر و
قضاوت ّ
مطلعين ،و آيا مىشود مرتبه او را باالتر از تعصب شيعه و سنّى دانست؟
ليكن شخصى كه در ممالك مختلف با بزرگان مذاهب و ملل و السنه مختلفه معاشر و مأنوس شود و رسومات و عادات آنها را
بفهمد و هريك را سزاوار خود احترام كند و نسبت به همه نيكبين باشد ،اگر در قرن بيستم مىبود بسيار از مفاسد تمدن و اجتماع
را اصّلح مىتوانست بنمايد و بزرگ مصلحى مىشد.
در سنه هزار و سى در اصفهان فوت مىشود  ،127چنانچه ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى نوشته است در مشيخه شرح اول من ال
يحضر [ه الفقيه]؛ و قبل از دفن[ ،نقل] به مشهد مىشود و آنجا در خانه خود شيخ كه اكنون مزار اوست مدفون مىشود ،و هم
مىنويسد شش ماه قبل از فوتش به اتّفاق در تكيه بابا ركن الدّين بوديم ،ناگهانى حالت شيخ متغيّر شد .از ماها پرسيد آنچه من
شنيدم شماها شنيديد؟ گفتيم و او مشغول گريه و زارى شد .بعد از اصرار در سؤال كه چه شنيديد ،گفت خبر دادند كه مهياى مرگ
باش .پس از شش ماه فوت شد .و من
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص336 :
مشرف شدم به نماز او با جميع طلبه و بسيار از مردم كه قريب پنجاه هزار بودند.
معروف است درويشى كه منكر مبدا و معاد بود ،وقتى كنار زايندهرود منزل كرده بود .شيخ او را مّلقات و صحبت مىكند،
درويش در اثناى صحبت خرقه خود را دور مىكند و بدنى خيلى الغر نشان مىدهد و مىگويد ،من همه چيز را غير از مرگ
منكر هستم و با اين حالت شما مىگوييد همه را معتقد هستيد و آن است حالتان ،مستفاد مىشود كه همين بوده است128 .
اوالد و احفاد او در گلپايگان و اصفهان جماعتى هستند كه خود را منسوب به او مىدارند از آن جمله گلشن شاعر گلپايگانى و
حاجى ّ
مّل على گلپايگانى از علما و شعرا .آنجا مىباشند ،در اصفهان طايفهاى به اسم شيخها مىباشند كه منسوب به شيخ بهايى
هستند و در محله يزدآباد سكونت دارند غير از طايفه شيخهاى بيدآباد كه منسوب به شيخ زاهد گيّلنى مىباشند [هستند].
شيخ حسن بن زين الدّين
از احفاد شهيد ثانى از علماى معروف اصفهان بوده است ،در قرن يازدهم هجرى نزد عموى خود شيخ على شهيدى تحصيل
نموده [است].
شيخ زاهد گيّلنى ثانى
اصل او به شيخ زاهد گيّلنى اول رئيس و بزرگ سلسله صفويه منتهى مىگردد ،اين شيخ در بدايت حال شاگرد آخوند مّل على
نورى بوده بعد از تكميل حكمت به تهذيب اخّلق مىپردازد ،باالخره در سلك مريدان حسن على شاه به فقر مىرسد ،و بعد از چند
سال به سمت خّلفت از طرف حسين على شاه منصوب مىشود و مأمور هدايت خلق مىگردد.
سلسله مشايخ بيدآباد از اوالد شيخ زاهد گيّلنى و قاضى اصفهان هميشه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص337 :
از اين سلسله بوده است 129 .در كاظمين سنه  1222وفات نمود ،گاهى شعر هم مىگفته .از اوست:
عمرى به در مدرسهها بنشستيم

با اهل ريا و كبر و كين پيوستيم

از يك نظر عاشق رندى آخر

هم از خود و هم ز غير خود وارستيم

آمح ّمد على شيدا
از شعراى نامى اصفهان زمان آقا مح ّمد خان قاجار بوده كه در منتظم ناصرى او را اسم برده ،وفات او سنه هزار و دويست و
چهارده [بوده است] .از كثرت استعمال افيون اغلب در نعاس بود و به همين سبب از مجالس بزرگان محروم شد 130 .در اواخر
[عمر] ميرزا حسين وزير فراهانى به او انعام و اكرام زيادى نموده .از اوست:
از تو مهجورم و در عالم انديشه ،دلم

هر نفس با تو سؤالى و جوابى دارد

غير را سر چو به زانوى تف ّكر نگرم

سوزم از غم كه مبادا به خيال تو بود

ميرزا حيدر على شيروانى
فرزند مّل ميرزا شيروانى و نواده مجلسى ّاول ،به نجف رفته است و در آنجا مريدان داشته كه آنها را حيدرى مىگفتهاند.
ضديّت بسيار به اهل سنّت داشته كه آنها را به منزل خود دعوت مىكرده است به مهمانى ،و شب آنها را با دست لرزان از
پيرى با  173...هّلك مىكرده است .مريدانش روزه مىگرفتهاند و جهت افطار به حّلل از د ّكان و خانه اهل سنّت دزدى
مىكردهاند و به آن افطار مىكردهاند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص338 :
مولى ميرزا مح ّمد شيروانى اصولى
فرزند مولى حسن شيروانى است .در اصفهان سكونت داشته .صاحب دو حاشيه فارسى و عربى بر" معالم االصول" است .از
فضّلى اواخر دولت صفويه بوده .شاه سليمان با او عنايات مخصوصه داشته .پس از فوت اوّ ،
مّل مح ّمد باقر مجلسى مورد توجّه
شاه سليمان شده [است].
در ّ
فن مناظره و جدل ،مهارتش از سايرين بيش بوده ،چنانچه نوشتهاند در وقت مباحثه مطالب را از طرف خود مىگرفته و با
همان طرف و همان حربه جدل مىكرده [است].
در اصول و كّلم تأليفات بسيارى از او نوشتهاند ،در" رياض العلماء" از [قول] صاحب" روضات" نقل كرده :پس از آنكه شاه
سليمان ،مولى ميرزا را از نجف طلبيد و در اصفهان او را متوطن ساخت ،مولى ميرزا تأليفاتى كه قبل از او نوشته بود ،اوايل
آنها را تغيير داده به اسم شاه سليمان نوشت.
در استقامت او در امر جدل نيز روضات نوشته كه ،وقتى نماز بر جنازه زنى مىگذارد اتّفاقا اين جمله را ادا ساخت ":و انت خير
منزول بها" و بعض از حاضرين به او اعتراض نمودند كه ضمير تأنيث اينجا مورد ندارد چه به ذات احديّت برمىگردد ،مولى
ميرزا غيظ نموده رساله در تصحيح تعبير خود نوشت.
از ميرزا عبد الحسين خاتونآبادى صاحب كتاب وقايع السنين در فيض القدسى نقل نموده كه وفات وحيد زمان سيّد مرتضى و
شيخ مفيد و شيخ طوسى عصر خود ،در مطالب امامت ،و خواجه نصير عصر در مطالب هيئت و هندسه و رياضى و غيره .آقا
خواند مولى ميرزا شيروانى رمضان هزار و نود و هشت پس از يك سال و نصف مرض در اسافل بدن و صعوبت ناخوشى و
اشتداد او كه مايه زيادتى صبر و تح ّمل او مىشد و از طبقات مختلفه مردم تفقّد مىكرد واقع شد ،بعد از شصت و پنج سال
زندگانى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص339 :

 )*( 173نتوانستم بخوانم احتماال بايد نيزه باشد.

از اين جمله مستفاد مىشود كه چون مولى ميرزا مدّتى از كار بركنار بوده ،قبل از وفاتش شاه سليمان به م ّدت چند ماه رياست را
مّل مح ّمد باقر مجلسى ساخته .صاحب رياض العلماء تعبير از او را به استادنا ّ
محول به ّ
العّلمة مىكرده.
ّ
داماد مجلسى اول است.
صائب تبريزى (ميرزا مح ّمد على)
ّ
متوطن شدند .ديوان شعر او قريب صد هزار
اجداد او از اهل تبريز بودهاند .به حكم شاهعبّاس اول ،در محله عبّاسآباد اصفهان
بيت است و در آنجا به تذهيب مىپرداخت .از گويندگان معتبر شعر دوره صفوى بوده .در سخنسرايى طرزى خاص داشته است.
اسمش ميرزا مح ّمد على ،در عبّاسآباد اصفهان تولّد يافت 174.پس از تكميل تحصيّلت به مسافرت پرداخت و به دهلى و هند سفر
كرد .در خدمت نجباى هند منزلت يافت ،پس از چندى توقّف در هند به ايران بازگشت .صائب در اصفهان نزد شاهعبّاس ثانى
آمد .ولى نزد شاه سليمان جانشين آن ،منزلت سابق را نديد .وفاتش در سنه [ 1088بوده است] .از اوست:
ايمنى جستم ز ويرانى ندانستم كه چرخ

گنج خواهد خواست جاى تاج از ملك خراب

و نيز:
چون صبح فيض صحبت روشندالن دمى است

اما دمى كه باعث احياى عالمى است

در هيچ پرده نيست نباشد نواى تو

عالم پر است از تو و خالى است جاى تو

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص340 :
و نيز:
مرا به روز قيامت غمى كه هست اين است

كه روى مردم عالم دوباره بايد ديد

و نيز از اوست:
خموش باش و نظر كن به طوطيان ،صائب

كه جز قفس ،چه تمتّع ز گفتگو بستند

صابر على شاه نصرآبادى جرقويهاى
به توسط صاحب بستان السياحه مريد مجذوب على شاه شد .در سلسله نعمتاللهيه رياضات و مجاهدات تح ّمل نمود .داراى حسن
معاشرت شد و هم از رحمت على شاه تكميل يافت و مأمور به ارشاد شد .در سنه هزار و دويست و شصت و هشت در نصرآباد
وفات نمود .مقبره او معروف است .از اديب الدوله ناظم دار الفنون كه شخص آراسته باوقارى بود ،در طرايق نقل نموده كه وقتى
در اصفهان در مجلسى ،درويشى را نشسته ديدم كه شاربش ريخته و بسيار شده بود ،با خود انديشه نمودم كه چرا شاربش را
نگرفته ،درويش روى به ديگرى كرد و گفت :شاربى كه چيدن او مستحب است ،چيدن موهاى گودى لب است.
 )*( 174مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .44

از اين احاطه و اطّلع او ،در خدمتش كوچك شدم .نامش را پرسيدم ،گفتند صابر على شاه است.
صاحب بن عبّاد
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ابو القاسم اسماعيل بن عبّاد بن عبّاس بن عبّاد طالقانى ،صاحب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص341 :
" معجم االدباء" از ثعالبى حكايت كرده كه اين طالقان از دهات اصفهان است.

176

شهرت به اينكه اهل طالقان قزوين است شايد به اين مناسبت بوده كه اسّلف او منصوب به آنجا هستند .بعضى از مورخين مولد
او را مردّد ميانه استخر و طالقان نوشتهاند .اين ترديد هم مؤيدى است بر اينكه طالقان اصفهان باشد زيرا با استخر نزديك ،و
مناسبتر است به ترديد ،تا طالقان قزوين.
عبّاد پدر او ،امين لقب داشته و از اهل طالقان قزوين بوده كه غير از طالقان خراسان است .وزارت ركن الدوله را هم مىكرده،
در سيصد و سى و چهار وفات نموده.
عبّاس ج ّد صاحب نيز وزارت داشته .از صاحب نقل شده كه شعر مرا به صد هزار قصيده فارسى و عربى مدح و ستايش كردند
و از هيچكدام به قدر دوبيتى ابو سعيد رستمى اصفهانى خشنود نشدم كه گفته است:
ورث الوزارة كابرا عن كابر
يروى عن العباس عبّاد وزا

موصوله االسناد باالسناد
رته و اسماعيل عن عبّاد
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والدت صاحب سنه  326هجرى[ .بوده است] افتخار به آباء ،صاحب را از هر چيزى خوشتر مىآمده ،اسماعيل را به دو وجه
نوشتهاند ملقّب به صاحب شد 131 ،يكى آنكه دائما مصاحبت ابن عميد را داشته و جهت افتخار در مصاحبت او خود را صاحب
خواند و شهرت يافت .ديگر چنانكه پدرش عبّاد خدمت و وزارت ركن الدوله را داشته اسماعيل نيز در طفوليت با آقازاده خود
مؤيد الدوله آميزش و مصاحبت مىنموده و در مصاحبت مؤيد الدوله نشو و نما يافته .هنگام سلطنت مؤيد الدوله هم به وزارت او
نايل گشت .به سبب اين طول آميزش در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص342 :
178

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص342
حاالت مختلف با مؤيد الدوله ،مؤيد الدوله او را صاحب مىگفت .و پس از صاحب اسماعيل،
وزراى ديگر را نيز صاحب خطاب كردند.

 )*( 175عبّاد به فتح عين و تشديد با (.مؤلف)
 )*( 176ر .ك :معجم االدباء ،ج  ،1ص 296
 )**( 177در مورد شعر :ر .ك .فوائد الرضويه ،ج  ،1ص .45
 178جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

ّللا برقى 132
علم حديث را نزد پدرخوانده و علم ادب را نزد شاگردان احمد بن ابى عبد ّ
تحصيل نموده است ،و نزد استاد استناد و وزير اعظم امام ابى الفضل مح ّمد بن الحسن القمى
معروف به ابن عميد ادب و حكمت و نجوم و ترسل و امّلء را آموخت و بيشتر در خدمت او
بود.
صاحب بن عبّاد مذهب تشيّع داشته و در ترويج اين مذهب به اندازهاى م ّجد بوده است كه
اماميّه به او نسبت داده مىشدهاند و در اين خصوص حكايتى نوشتند كه وقتى به مردى از اهل
اصفهان برخورد كه شخصى با زن او زنا مىنمايد ،تازيانه برداشته زن را سياست مىكرد بر
آن كار زشت .ضعيفه فرياد مىكشيد و عذر مىخواست از تقصير خود و آن را اسناد مىداد به
قضا و قدر ،شوهر او به او گفت :دشمن خدا! زنا مىدهى و عذرى بزرگتر از گناه مىآورى؟
همينكه زن اين را از شوهر شنيد ،فرياد كشيد كه روزگارت سياه ،مذهب تسنّن را ترك كردى
و به مذهب ابن عبّاد گرويدى؟ مرد از گفته پشيمان شد و تازيانه را از دست گذاشته از زن
خود عذرخواهى مىكرد و مىگفت بلى خطا كردهام.
حقيقتا تو سنّى پاكى هستى .علما و بزرگان زمان صاحب از او ستايشها مىنمودند مخصوصا
علماى شيعه و معاريف آنها ،تعظيم زيادى از صاحب كردهاند كه معلوم مىشود هم شيعه و
هم تكيهگاه شيعيان بوده چنانچه سيّد رضى از او ستايشها كرده و پس از وفاتش مرثيهها
سروده [است].
و نيز شيخ صدوق كه از بزرگان قميين است ،جهت هديه به محضر او كتاب موسوم به «عيون
اخبار الرضا» را تأليف كرده .در ّاول ،او اشعار مىدارد كه چون دو قصيده از صاحب بن
عبّاد -با ذكرى بسيار جميل از او -در تسليم به حضرت رضا (ع) من مّلحظه كردم اين كتاب
را جهت كتابخانه او تأليف نمودم،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص343 :
چه محترمتر از علوم اهل بيت كه تعلّق خاطر به او دارد نيافتم ،با دوستى كه او به آن خانواده
ذريه و شيعيان آنهاست،
دارد و معتقد به امامت آنها و مشهور به اكرام و احسان نسبت به ّ
خواستم كه در مقابل انعامهاى او به من ،خدمت [ى] جهت او كرده باشى زيرا احسان او به من
زياد است ....
شيخ صدوق در اينجا و جاهاى ديگر مبالغه زيادى در مدح و دعا بر صاحب مىكند محض
آنكه شيعه بوده و از شيعيان دستگيرى داشته [است].
ديگران نيز در اين باب تفصيّلتى نوشتهاند مانند سيّد رضى و صدوق و برادر او و ابن طاوس
و مجلسيين و صاحب مجالس المؤمنين كه معلوم مىسازد نه تنها صاحب ،شيعه بوده بلكه
پشتيبانى علماى شيعه در آن زمان به صاحب و مقامات عاليه او بوده ،كه با مخالفت دربار
خّلفت با اين مذهب باز مىتوانستهاند علماى شيعه در آن تاريخ خودنمايى كنند و داراى
رياست باشند .صاحب را در ستايش آل ابى طالب نظم و نثر بسيارى مىباشد ،گويا الزام داشته
در اين باب غلو كند.

صاحب بن عبّاد با ابو الحسين على بن حسين اطروش از سادات حسينى كه رئيس همدان و
اهل علم و فضل بوده و سادات گلستانه اصفهان كه احفاد او بودهاند مواصلت نموده و دختر
خود را به او داده و به اين وصلت مباهات و مفاخرتها مىكرده ،چنانكه اشعار زيادى در اين
ّللا از خانواده او پيدا شده ،ولى
خصوص گفته و خدا را حمد كرده بر اينكه اوالد رسول ّ
تقرب صاحب بن عبّاد بودهاند حسين
برخّلف همه علما و مشايخ آن روزگار كه مفتخر به ّ
اطروش ،مىگفته به پسر خود كه داماد صاحب بود ،هيچ عيبى در خانواده خود نديدم غير از
مواصلت تو با صاحب و اين سخن را از كمال جّللت قدر خود مىگفت و خويشاوندى صاحب
را وقعى نمىنهاد.
علّت اينكه صاحب توانست ترويج تشيّع كند و علماى شيعه ظاهر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص344 :
شدند ،قدرت سلطنت عضد الدوله بود كه در جنب او دستگاه خّلفت قطرهاى بود در جنب
دريا ،و عضد الدوله اهتمامى در ترويج مذهب شيعه داشت ،چنانچه مدفن حضرت على (ع) را
ظاهر نمود و گنبد و سقف و بارگاهى براى آن قرار داد .وقتى مؤيد الدوله فرزند ركن الدوله
به سلطنت رسيد ،ابو الفتح بن عميد وزير ركن الدوله به وزارت او باقى ماند تا اينكه عضد
الدوله سوءظنى به ابن عميد پيدا كرد ،به سبب آنكه در بغداد با بختيار رابطه پيدا كرده بود و
امّلكى خريده بود ،به خيال كنارهگيرى از خدمت عضد الدوله و مؤيد الدوله و سكونت بغداد با
آنكه اسرار آنها را كامّل مىدانست.
عضد الدوله به مؤيد الدوله حكم داد تا آن را گرفته محبوس سازد ،در زير شكنجه اندوختههايى
كه او و پدرش در زمان وزارت پيدا كردهاند دريافت كند.
ابن خلّكان و بعضى ديگر نوشتهاند كه ميانه ابن عميد استادزاده با صاحب بن عبّاد خشونت و
نفرتى پيدا شد و صاحب در خلوت ،نزد مؤيد الدوله كلماتى گفت تا او را وادار ساخت ابن
عميد را مأخوذ و تحت شكنجه درآرد.
بارى ابن عميد در تحت شكنجه مىزيست تا آنكه از شدّت زجر و صدمه از حيات خود مأيوس
شد ،جيب جبه خود را پاره ساخته صورت ذخيره و اندوختههاى خود و پدرش كه با عّلمت
در آن ورقه ثبت بود بيرون آورده به آتش سوزانيد و به مباشر شكنجه خود گفت :حاال
مأموريت خود را انجام بده كه پس از اين دينارى از اموال ما به آقاى تو نخواهد رسيد و زير
شكنجه هّلك شد.
صاحب بن عبّاد پس از او به وزارت مؤيد الدوله برقرار شد و با سابقه آميزشى كه با مؤيد
الدوله داشت مقام رفيعى حاصل نمود كه همه بزرگان و امرا مملكت طوعا [او] قهرا مطيع و
منقاد او گشتند ،تا پس از وفات مؤيد الدوله در رى و معين نبودن شخصى جهت جانشينى او،
همينكه امرا ،مجلس مشاوره تشكيل دادند در منزل صاحب براى تعيين جانشين ،و چندى قبل
از وفات

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص345 :
مؤيد الدوله ،عضد الدوله برادر عظيمالشأنش فخر الدوله را با تدابير سياسى طورى مغلوب
ساخته بود كه ناچار فخر الدوله به قابوس وشمگير پناهنده شده بود و عضد الدوله ،كليه رى و
ممالك فخر الدوله را به مؤيد الدوله واگذارده بود.
اين هنگام صاحب اظهار داشت كه چون فخر الدوله قبّل اين واليات را داشته و از خانواده
سلطنت مىباشد و آثار جّللت در اوست ،او را معين مىكنم .در نتيجه اين اقدام معلوم بود كه
فخر الدوله مفلوك متوارى ،اگر به سلطنت رسد قدر صاحب را خواهد نگاه داشت .ال بد
صاحب هم قبل از اين مجلس باطنا اصحاب رأى را با خود متّفق كرده بود .امرا هم پذيرفته
فخر الدوله را طلبيدند و ملك را تسليم او كردند.
صاحب براى امتحان ص ّحت حدس خود از اينكه فخر الدوله تابع اراده او خواهد شد ،ابتداى
امر نزد فخر الدوله از تصدّى وزارت اعتذار جست ،ولى فخر الدوله ظاهر داشت كه سلطنت
من با وزارت تو توأم خواهد بود .بلكه در حقيقت فخر الدوله عّلوه بر صورت وزارت ،باطن
امر سلطنت را به دست صاحب گذاشت.
با اين مقدمه ،امر وزارت صاحب بن عبّاد باالتر از ديگران بود چه ابناى ملوك و امرا و
سرداران و بزرگان مملكت ،مانند اوالد مؤيد الدوله ،فرزند عز الدوله ،منوچهر بن قابوس
وشمگير ،فوالد بن مانادر ،نصر بن حسن بن فيروزان خالهزاده فخر الدوله ،ابو العباس برادر
او ،كيات بن القسم بن فيروزان ،حيدر بن وحسوذان ،كيخسرو بن مرزبان بن سّلر ،حسبان بن
نوح بن وحسوذان و شيردل بن سّلر بن شيردل كه هريك از اينها رجال بزرگ تاريخ عصر
بودند و تيوالتى داشتند ،از پنجاه هزار دينار الى بيست هزار دينار عايدى با صدها سوار
مىآمدند درب خانه صاحب و با اتباع خود سواره مىايستادند ،چشمها را به زير انداخته
هيچكس را جرأت حرف زدن با ديگرى نبود تا وقتى كه يك نفر از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص346 :
نايبهاى حاجبهاى صاحب از خانه بيرون آيد و به يكى از آنها اجازه ورود دهد و سايرين
تصور مىكرد به همه آرزوهاى خود
را مرخص سازد .كسى كه اجازه ورود حاصل نموده بود
ّ
رسيده ،از خشنودى كه از اين شرف و افتخار حاصل نموده بود ،وقتى به خانه وارد مىشد و
اجازه دخول مجلس مىيافت و صاحب را مىديد ،زمين را مىبوسيد و بلند شده باز زمين را
مىبوسيد تا سه چهار مرتبه كه نزديك صاحب مىرسيد و اجازه نشستن مىگرفت ،اگر اليق
جلوس بود مقصد خود را از خدمت او انجام داده باز زمين را چندين مرتبه بوسيده بيرون
مىرفت.
صاحب بن عبّاد براى احدى برنخاست و نه اشاره به برخاستن نمود ،هيچكس همچنين توقّع
احترامى را از صاحب نداشت؛ وقتى در حيمره بود كه شخص زاهدى از معتزله بر او وارد
شد براى او قيام نمود و پس از رفتنش اظهار داشت كه مدّت بيست سال بود براى كسى چنين

قيامى نكرده بودم ،اين احترامات فقط به سبب زهد او بوده است ،و ّاال اهل علم بسيار بر او
وارد مىشدند.
بزرگان مملكت وقتى يكى از كوچكترين خدّام او را مىديدند به لرزه مىافتادند تا معلوم شود
چهكارى با او دارد.
وقتى زنى از فوالد بن مانادر نزد ابن عبّاد شكايت كرد كه با من نزاع مىنمايد .ابن عبّاد فقط
روى خود را گردانيد و به پوالد نگاه كرد كه از عقب او به فاصله كمى سواره حركت مىكرد
و در اين خصوص حرفى نزد ،ليكن فوالد را لرزه به اندام اوفتاد و قدرت حركت نداشت تا ابن
عبّاد ازآنجا گذشت و فوالد كسى را فرستاده زن را راضى كرد.
اغلب حاجبهاى ابن عبّاد در اصطبل خود بيش از سيصد اسب و چهارپا بسته بودند .مستمرى
زوار و غربا
كه ساليانه صاحب بن عبّاد براى اهل علم و ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص347 :
معين كرده بود بيش از يكصد هزار دينار بود.
هيجده سال وزارت فخر الدوله را داشت و فتوحاتى جهت او كرد كه دهيك آن را برادر و پدر
فخر الدوله نايل نشدند .صاحب بن عبّاد با داشتن دستگاه وزارت هيچوقت فارغ از افاده و
استفاده نمىشد و وقتى هم عازم شد كه امّلى حديث كند ،روزى را از منزل خود خارج شد با
طيلسان و داشتن تحت الحنك در لباس اهل علم ،و اظهار نمود كه چون شما همه ،مقام مرا در
علم مىدانيد و آنچه را انفاق نمودهام تاكنون از اموال موروثى پدرم و جدّم بوده ،با اين وصف
ممكن است مظلمه برعهده من باشد .اينك خدا را و شما را گواه مىگيرم كه از هر گناهى توبه
نمودم .پس از آن ،خانه را به اسم بيت التوبه [معين] نمود و تا يك هفته در آنجا معتكف شد،
بعد از بيرون آمدن ،از فقها نوشته بر صحت توبه خود گرفت و در مجلس امّل حضور به هم
رسانيد .جمعيّت زيادى جهت گرفتن امّلء در محضر او حاضر مىشدند يك نفر امّلء را از
صاحب گرفته با صداى بلند به ديگرى مىرسانيد ،اشخاصى كه در بين اين دو نفر بودند ضبط
مىنمودند .بعد شخص دوم به صداى بلند به شخص سيّم مىرسانيد تا جمعيّت ديگرى او را
ضبط مىنمودند ،به همين ترتيب تا هفت نفر از بسيارى جمعيّت عده امّل رسانندگان به هفت
نفر مىرسيد.
معروف از ّ
فن ادبى صاحب ،التزام به مس ّجع گفتن و احتراز از تلفّظ حرف راء است .هروقت
كّلم مس ّجعى مىگفته ،عقب او نفسهاى دراز با باد دماغ و حركت دادن سر و بازى با سبيل
بهطور عجب از او ظاهر مىشده .صاحب بن عبّاد بسيار ف ّحاش بوده ،اگر كسى او را مدح و
ستايش مىكرده ،به او اظهار محبّت مىنمود ،و ّاال نهايت دشمنى را ظاهر مىساخت .چنانچه
نسبت به فيلسوف مقدّس احمد بن مسكويه به همين سبب عداوت مىورزيد.
خصايص چندى اسباب شهرت صاحب شد ،يكى كفايت و لياقت او در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص348 :

اداره كردن امور لشكرى و كشورى بود كه سّلطين آرزوى مانند او را داشتند.
حتّى وقتى برحسب نقل از ابو الحسين فارسى نحوى -نوح بن منصور سامانى به طمع بردن او
افتاد و محرمانه با او مكاتبه كرد ،تقاضاى حضور او را جهت تصدّى وزارت خود كرد.
صاحب بن عبّاد عذرهاى چندى اظهار داشت .از آن جمله اين بود كه انتقال من مستلزم
مصارف فوقالعاده است ،مثل اينكه چهارصد شتر براى حمل كتابخانه متنهاى خود الزم دارم.
و در اسفار خود همين مقدار كتاب همراه خود حمل مىساخته 133 ،و ديگر از خصايص او
اجتماع علما و ماهرين فنون مختلفه در محضر او بوده است بهعنوان منادمت .از براى ذكر
اسامى و حاالت ندماى صاحب ،در كتب تواريخ و رجال عنوان مخصوصى مقرر بوده است.
از جمله ندماى او -1 :ابو الحسين سّلمى  -2ابو طالب مامونى  -3ابو الحسن بنديهى  -4ابو
سعيد رستمى اصفهانى  -5ابو الحسن جرجانى  -6ابو القاسم بن ابو العّلء  -7ابو العباس خبّى
ّللا بن حسين خازن اصفهانى چون توليت كتابخانه صاحب به عهده او بوده
 -8ابو مح ّمد عبد ّ
معروف به خازن گشته  -9سيّد ابو هاشم علوى  -10ابو الحسن جوهرى  -11ابن من ّجم -12
ابن بابك  -13ابن قاسانى  -14بديع الزمان همدانى معروف [به] صاحب مقامات  -15ابو على
حسن بن قاسم رازى  -16اسماعيل شاشى  -17ابو العّلء اسدى  -18ابو الحسن الغويرى -19
ابو دولف خزرجى  -20ابو حفض شهرزورى  -21ابو معمر اسماعيلى  -22ابو فياض طبرى
 -23ابو بكر خوارزمى خواهرزاده مح ّمد بن جرير طبرى صاحب تاريخ معروف.
نوشتهاند كه وقتى خوارزمى از شام عازم محضر صاحب شده ،درب منزل او رسيد استجازه
كرد ،صاحب در جواب گفته بود ،ملزم هستم هر اديبى را كه بيست هزار شعر عربى حفظ
داشته باشد به منادمت بپذيرم .ابو بكر به دربان گفت بپرس آيا از اشعار مردان يا اشعار زنان
خواستهاى؟ اين خبر را كه دربان به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص349 :
صاحب داد به فراست او را شناخته گفت بگو تو ابو بكر خوارزمى هستى ،و اجازه ورود داد.
مجلس صاحب بن عبّاد مركز دانشمندان عصر بوده است كه هركس مايه علمى داشته با هر
وسيله مىشده در آنجا حاضر مىگشته و افتخار خود مىدانسته .صاحب بن عبّاد ،خانه و
عمارت عالى در اصفهان بنا گذارده بود ،همينكه در آنجا رفت و منزل كرد شعراء و
دانشمندان در مدح آن عمارت قصايدى گفتهاند و بعضى از علماى ادب ،در كتب خود آن
قصايد را ضبط كردهاند ،مانند ثعالبى و غيره.
در حقيقت مسابقه بوده است ميان بزرگان ادب ،كه هريك بهقدر قوه خود جواهر دانش خود را
به رشته نظم درآورده .كلمات كوتاه و مس ّجع صاحب و محاضرات او كه هركدام جامع فنونى
است از بديع ،زينت تمام كتب ادبيه شده.
كتاب" محيط اللغة" يكى از آثار بزرگ صاحب است .مانند مزيدى حلّى و ابو اسحاق صابى و
ابن س ّكره و ابن نباته و جمعى ديگر صاحب را در تأليف كتابها و رسالههاى مخصوصه
مداحى نمودهاند.

ديگر از خصايص او سخاوت است كه متنها براى خلعت و لباس دادن به اشخاص مختلف
مخصوصا به علويه ،اداره و دستگاه مفصلى ترتيب داده بوده است.
يكى از اهل خبر نوشته است وقتى به آن اداره رسيدم كه مراجعه به محاسبات آن مىشد ،ديدم
از جنس عمامه خز هشتصد و بيست طاقه در آن چند روزه زمستان به سادات خلعت بخشيده
است .صاحب نقل كرده كه عصر روزى از ماه رمضان ،منزل ابن عميد بودم و از اهل علم
در آنجا جماعتى حاضر بودند براى مناظره و مباحثه ،همينكه موقع افطار رسيد ،جماعت
بدون افطار نمودن از منزل او خارج شدند ،اين واقعه در نظر من بسيار قبيح آمد .به اين سبب
نوشتهاند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص350 :
كه هيچوقت صاحب در ايّام وزارت خود كسانى كه را كه عصر رمضان به منزل او داخل
مىشدند نمىگذارد قبل از افطار كردن بيرون روند .براى افطار روزهاى ماه رمضان اغلب
هزار نفر در منزل او افطار مىكردند ،بخششهاى او در ماه رمضان معادل تمام سال بوده.
گويند يكى از بزرگان مقدارى كتاب جهت او هديه فرستاد ،صاحب ،يك جلد آن را ضبط نمود
و باقى را مسترد داشته به او شعرى نوشت ،مضمونش اينكه :من هميشه گفتهام بگير و
هيچوقت نگفتهام بده.
از صاحب ... 179روايت كردهاند كه در وقت طفوليّت ،صاحب هر روز مىخواست به مسجد
رود جهت قرائت ،مادر او يك دينار و يك درهم به او مىداد كه در راه صدقه دهد ،هنگامى كه
بزرگ شد به فراشهاى خود قدغن نموده بود كه همهشب زير رختخواب او يك دينار و يك
درهم بگذارند كه صبح برداشته صدقه دهد و اين عادت فراموش نشود ،مدّتها به اين وضع
فراش ،فراموش كرده بود گذاشتن دينار و درهم را .هنگام بيدار شدن و
مىگذشت ،تا شبى ّ
اداى نماز ،صاحب دينار و درهم را نيافت ،از اين قضيه تحيّر نموده براى كفاره حكم داد به
فراشها كه آنچه در آنجا از فرش موجود است برچينند و بيرون برده به ّاول فقيرى كه مّلقات
ّ
ّ
مىكنند بدهند .اتفاقا به سيّد نابينايى برخوردند كه بر دست زنى تكيه داده بود ،گفتند قبول كن
اينها را و بگير ،پرسيد چيست؟ جواب دادند تشك و مخدّه ديباجى است .سيّد از شنيدن اين
كلمه بىهوش افتاد ،صاحب را از حال او خبردار ساختند ،امر داد تا سيّد را آوردند و معالجه
كرده و به هوش آمد ،از او پرسيد سبب اين حالت تو چه بود؟ سيّد جواب داد كه اگر مرا
تصديق نمىكنيد از اين زن سؤال كنيد و شرح قضيه را گفت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص351 :
كه من از خانواده بزرگى هستم ،دخترى از اين زن داشتم ،مردى او را خواستار شده به او
قوت خود جهازيّه براى او تدارك مىنمايم ،شب گذشته
تزويج كردم و دو سال است از فاضل ّ
اين زن به من اظهار داشت كه تشك و چند مخده ديباج از براى دختر تدارك كن ،به او گفتم
مرا قدرت اين كار نيست و ميانه ماها به خشونت گذشت ،تا به او گفتم دست مرا گرفته از خانه
 )*( 179در اصل ناخوانا

بيرون ببر تا ببينم چه پيش مىآيد و همينكه اين جماعت مژده اين مقصود دادند مرا اين حالت
دست داد.
صاحب به او گفت اكنون تشك و مخدههاى ديباج را لوازم ديگرى بايست ،و جهاز شايسته آن
تشك و مخدهها برايش خريدارى كرده و هم شوهر دختر را حاضر نمود و انعام شايانى نيز به
او داد.
از مسافرت هروقت مراجعت مىكرد و نزديك به شهر اصفهان مىرسيد توقّف مىنمود و به
اطرافيان خود اظهار مىداشت مطالب خود را از من در اينجا بخواهيد ،آنها را انجام داده
تصور مىكرد كه دخول شهر اصفهان باعث بخل و امساك در او مىگردد.
وارد شهر مىشد و
ّ
ديگر از خصايص صاحب مراتب علميه اوست كه تأليفات او و شهادت مورخين گواه او
مىباشند.
محرم سيصد و چهار در رى خبر وفات مادر صاحب را در اصفهان به او دادند ،مجلس
در
ّ
تعزيه گرفت و سه روز نشسته بود ،فخر الدوله جهت تسليت به آنجا رفت و نشست و اظهار
تألم نمود.
اشخاصى مانند منوچهر بن قابوس ملك جبل ،و فوالد بن مانادر از ملوك ديلم ،پاى برهنه بر او
وارد شدند و زمين بوسيدند .در ربيع االول سيصد و هشتاد و چهار ،دختر ابو الفضل بن داعى
را جهت سبط خود ،عبّاد بن حسين خواستگارى كرد و زر و سيم بسيار انفاق نمود .فخر الدوله
در اين وقت صد طبق زيادتر زر از جاننثار فرستاد.
در اطاقى كه درازتر از پنجاه زارع بود سفره مىگستراند .مح ّل تدريس او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص352 :
در صفه بوده است ،در مسجد جمعه اصفهان كه هنوز به اسم صفه صاحب معروف است.
منزل صاحب بن عبّاد در اصفهان در محله دردشت 180بوده و اكنون ( 1343 -ه ق) آنجا را
دروازه طوقچى مىنامند.
روزها را هنگام بيرون رفتن و مراجعت كردن به منزل ،قدرى در كرياس  134خانه
مىنشسته است تا ارباب حاجت و كسانى كه در منزل او راه نداشتند مطالب خود را در آنجا به
او اظهار نمايند و انجام دهد ،اين عمل را مايه فوز خود مىدانسته است ،كه نزديك وفاتش در
رى وصيت مىكند كه بعد از وفات جنازه او را به اصفهان حمل كرده در همان كرياس خانه
دفن نمايند ،به اميد رحمت الهى از خيرات او در آنجا .همين مقبره او ،حاليّه معروف است ،كه
در همان محل كرياس  135واقع شده در سنه سيصد و هشتاد و پنج در رى وفات كرد .در
تشيع جنازه او ازدحام غريبى شد ،مخدوم او فخر الدوله با ساير سرداران در تشيع حاضر
بودند و با لباس عزا از جلو جنازه حركت مىكردند.

 )*( 180در اصل :محله درى.

وقتى جنازه او را از منزلش بيرون آوردند به يكمرتبه تمام مردم فرياد و صيحه كشيدند و به
خاك افتاده زمين را بوسيدند ،جنازه او را به مصلّى منتقل ساخته و محض احترام به سقف
181
آويزان نمودند و بعد منتقل به اصفهان شد.
از آثار صاحب در اصفهان بناى مسجد و مناره بوده است معروف به مسجد جورجير ،و
مافروخى آن را يكى از محاسن و
اهميّت ارتفاع مناره آن بهقدرى مورد تو ّجه بوده كه
ّ
امتيازات اصفهان شمرده در تاريخ خود .در حدود سنه هزار و شصت هجرى خرابى به آن
مسجد رسيده بود و حكيم داود در آن خرابه ،تأسيس مسجد وسيعى كرده است كه حاليّه (سنه
 1343قمرى)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص353 :
معروف است به مسجد حكيم و قريب هفت هزار متر مربع مقطع آن مىشود.
سردرب مسجد جورجير باالى سردرب مسجد حكيم در طرف سادات با بعضى ديگر از آثار
آن مسجد قديم در كناره مسجد حكيم هنوز باقى است و مشاهده مىشود.
صادقاى گاو
خادم مسجد جمعه اصفهان بوده است 182،از اوست:
اى صادق آن كسان كه طريق تو
مىروند

ايشان خرند و خر ،روش گاوش
آرزوست

گيرم كه خر كند تن خود را به شكل
گاو

كو شاخ بهر دشمن و كو شير بهر
دوست

صاعديه 136
طايفهاى بودهاند از اعيان و بزرگان اصفهان .هنوز تفضيل آنها ديده نشده ،همينقدر است كه
آذر بيگدلى در آتشكده و شرح حال كمال الدّين اسماعيل و جمال الدّين عبد الرزاق نوشته است
كه مداح خانواده صاعديه بودهاند و آنها را شعراى ديگر هم مداحى مىكردهاند كه دليل
بزرگى و بخشش آنها است.
حتّى حزين 183در حاالت ميرزا سيّد رضا حسينى كه خواسته است اهميّت خانواده آنها را
سك مىشود به اين شعر كه در زمان او گفته شده:
بنويسد ،متم ّ

 )**( 181در اين خصوص ر .ك .فوائد الرضويه ،ج  ،1ص .50
 )*( 182آتشكده ،ج  ،3ص .956

مير ميرانيان و صاعديان

پادشاهند و پادشاهنشان

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص354 :
ظاهر مىشود كه تا آنوقت هم بزرگوارى اين خانواده ضرب المثل و مشهور بوده.
صافى (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" و همچنين از شعراى معاصر آذر است.
اسمش ميرزا جعفر از سادات نجيب اصفهان بوده و جوانى آراسته .در شاعرى شهرت داشته
غالب اوقات ،غزلسرايى مىنموده .در اواسط حال به قصد رستگارى ،معجزات و محاربات
حضرت پيغمبر (ص) و حضرت امير (ع) را منظوم ساخته ،ده سال اوقات صرف آن كرد
 137پس از هفتاد سال زندگى در سنه هزار و دويست و نوزده وفات كرده در تكيه مير
مدفون شده از اوست:
نهادم شبى جام را لببهلب

به گوشم لب جام گفت اى عجب

از اين پيش يكچند در بزم كى

تو پيمانه بودى و من صافمى

منم جام و اينك تو مىخوارهاى

برو فكر خود كن كه بيچارهاى

و نيز:
دردا كه دواى درد پنهانى ما

افسوس كه چاره پريشانى ما

در عهده جمعى است كه پنداشتهاند

آبادى خويش را ز ويرانى ما

اين رباعى صافى چون مثل در افواه ساير است.
صالح بن امام احمد بن حنبل (قاضى اصفهان)

 )**( 183حزين الهيجى

توليت قضاى اصفهان به عهده او بود .تا وفات نمود در سنه دويست و شصت و شش ،و
شصت و سه سال زندگى .از او روايت كردهاند كه با امام احمد بن حنبل -پدر خود -روزى
گفت كه مردم ما را به دوستى يزيد نسبت مىدهند .امام احمد جواب گفت آيا يزيد را كسى كه
ايمان به خدا داشته
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص355 :
باشد دوست مىدارد و استداللى براى مسأله كرد كه يزيد كافر بود و جايز اللعن است.
و باز حكايت ديگرى نسبت به او دادهاند و استكشاف كردهاند كه اين خانواده نسبت به آل ابى
طالب دوستى و با دشمنان آنها دشمنى داشتند.
آقا مح ّمد حسن صامت على
منور على شاه.
لقب طريقتى او صامت على .چندى را در خراسان دستگيرى نموده از جانب ّ
وقتى را هم در مراجعت از زيارت عتبات برحسب خواهش اهالى كرمانشاهان و نواحى آن در
منور على شاه به طهران آمده و مخالفتى ميانه سلسله نعمتاللهيّه
آنجا متوقف شده ،تا اينكه ّ
طهران بروز كرده بود ،مقارن فوت طاوس العرفاء كه بعضى از اشخاص در طهران پس از
منور على شاه رسيدگى به امور فقرا مىنمودند خود داعيه پيدا كرده ،دم
آنكه مدّتها از طرف ّ
منور على شاه كه از سفر خراسان مراجعت مىكرد و در
از مقابلى با او زدند .در اين وقت ّ
طهران ،اين اتّفاق براى او افتاده بود ،صامت على را از كرمانشاهان احضار به طهران و در
منور
قبال مخالفين خود جانشينش ساخت .مدّتى را بعد در طهران سكونت نمود و از طرف ّ
على شاه انجام وظايف را مىنمود ،تا در هزار و دويست و نود و هفت بعد از سه چهار سال
خدمت وفات يافت .به همين سبب در طهران بلكه ايران آنوقت شهرتى داشت.
اين شعر [او] كه چون مثل ساير معروف است در اشعار شيخ سعدى نيز ديده شده:
خاكساران جهان را به حقارت منگر

تو چه دانى كه در اين گرد ،سوارى
باشد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص356 :
و نيز:
امروز چنان [باش] كه فردا چو روى

خندان تو برون روى و گريان
همهكس

ّ
مّل صادق صباغ
از شاگردان حاجى كلباسى بوده .در رياضيات و علوم متفرقه همدستى داشته .شخص بذلهگوى
شوخى [بوده] است .در اوايل [سلطنت] ناصر الدّين شاه وفات كرد.
صبوح
اسمش ميرزا مح ّمد على از نجباى اصفهان .داراى ذهن تندى بوده و دستش به اكثر صنايع
آشنايى داشته ،مخصوصا چهارتار را خوب مىزده از اوست:
پايى نه كه چون آهى از شوق ز جا
خيزم

دستى نه كه چون خيزم ،بر دامنت
آويزم

حاج مح ّمد حسين خان صدر اصفهانى
برحسب آنچه معروف است و همچنين از شعر ملكالشعراء مستفاد مىگردد ":از كاهكشى به
كهكشان شد ".در ابتداى امر و جوانى حالت عسرت و تنگدستى داشته بهقدرى كه مادر او
جهت تزويج خواهرزاده خود به او در يك موقع مناسب و الزمى در نظر آنكه نمىخواست
عروسى را از آنوقت عقب بيفتد ،با زحمت زياد ،چهارده تومان به استقراض مهيّا مىسازد،
به حاجى مح ّمد حسين مىدهد تا جهت فردا كه عيد بوده است ،لوازم عروسى را از بازار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص357 :
تدارك نمايد .دراثناى راه بازار ،از درب خانهاى عبور مىكند كه درب آنجا زنى با كمال
التهاب ،گريه و زارى مىنموده .به سبب تأثرى كه حاصل مىنمايد در مقام تحقيق از سبب
گريه او برمىآيد ،زن بيچاره مىگويد پسرى دارم عاشق دختر همسايه گشته و از براى مخارج
عروسى خود چهارده تومان از من مىخواهد .به سبب عدم قدرت آن پول امروز رفته است از
خانه بيرون ،يا خود را تلف سازد و يا از اين شهر مهاجرت كند ،و چون دسترس به تدارك
وجه عروسى ندارم و خوف تلف فرزندم مىرود ،به اين حال رسيدهام حاج مح ّمد حسين خان
كه فوقالعاده متأثر شده بود ،از عروسى خود صرفنظر نموده ،پولهاى خود را به آن ضعيفه
مىدهد.
پس از اين حركت از شرمندگى از مادر به خانه نرفته ،در مسجد مىگذارند .تا چندين شب كه
مادرش فهميده و از تقصير او گذشته و او را به خانه مىطلبد.
خود او مىگفته است كه ابتدا ترقيات را خداوند براى من از اين وقت و از اين كار مرحمت
فرمود138 .

در ميدان كهنه اصفهان د ّكان ّ
عّلفى داشته است ،بهطورى كه معمول است رعيّتهايى كه به
شهر مىآيند براى خريدوفروش ،اسباب خود را به امثال اين دكانهاى ميدان ،امانت مىگذارند
تا موقع مراجعت به دهكده خود.
گويند وقتى يكى از رعيّتهاى برخوار كه درب اين د ّكان مراوده داشت مال هنگفتى كشف
نموده و به تنهايى نمىتوانسته است آن را مصرف نمايد ،با حاج مح ّمد حسين مشورت نمود.
حاج مح ّمد حسين به او اظهار نمود هرچه بتوانى در بارهاى خود مختفى ساز و به د ّكان من
بياور تا از براى تو ،پول رواج تدارك كنم .شخص رعيّت هم قبول نمود و با حاج مح ّمد حسين
قرار شركتى گذاشت .حاج مح ّمد حسين ،براى اغفال آشنايان خود ،مشغول دادوستد كاه و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص358 :
جو فوقالعاده گرديد ،و هميشه مقدار فوقالعاده ،كاه و جو در انبارهاى خود نگاه مىداشته .تا
برحسب اتّفاق آمح ّمد خان قاجار در جنگها و مسافرتهاى اصفهان وقتى محتاج به سيورسات
مىگردد و حاج مح ّمد حسين خان مدّت توقّف آن سفر در اصفهان ،سيورسات اردوى او را
بالتّمام مىدهد حتّى براى مراجعت آنها هم باز از حيث سيورسات مساعدت مىكند ،و قيمت
سر بوده است تقديم مىنمايد.
آن سيورسات كه در آنوقت براى آقا مح ّمد خان متع ّ
متصرف ،مىشود نسبت باو مساعدت
به اين سبب آقا مح ّمد خان موقعى كه اصفهان را
ّ
مىنمايد ،و چون بعد از زمان آقا محمد خان از خانواده باقر خان خراسكانى هم در اصفهان
شخصى مهمى باقى نبوده ،بيگلربيگى شهر را ،و بعد حكومت آنجا را فتحعلى شاه به او واگذار
مىسازد .در زمان حكومت خود اوال در آبادانى اصفهان و تأسيس و بناى عمارات به اندازهاى
كوشش و اهتمام نمود كه سرجان مالكم سفير انگليس هنگام عبور از اصفهان كه كامّل آنها را
حاجى مح ّمد حسين خان به او ارائه داده بوده ،مىنويسد :حاج مح ّمد حسين خان در تزيين شهر
اصفهان ،كوشش فوقالعاده مىنمايد تا شهر را در نظر فتحعلى شاه جلوه دهد ،و فتحعلى شاه
راغب گردد به تغيير پايتخت خود از طهران به اصفهان.
از جمله عمارات او يكى چهارباغى است كه در ميدان خواجو ساخته و تأسيس نموده ،و
صرافها و
ديگرى بازارچه حسنآباد و حوض جديد درب قيصريه ،و چندين سقّاخانه در بازار ّ
مقابل درب مسجد جمعه و بازار جنب مسجد جمعه و بازار متّصل به طوقچى كه آن را
حسينآباد ناميده بود و غيره و غيره مىباشد .در سنه يكهزار و دويست و هفده الى سنه هزار
و دويست و هيجده.
و از جمله بناهاى او قلعه نجف اشرف با آجر و گچ ،و بناى صحن حضرت عبّاس و هفت
درب نقره نجف و كربّل و حضرت عبّاس و كاظمين و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص359 :
معصومه قم عليهم السّلم ،و سه مدرسه در اصفهان در پاى قلعه و فتحآباد و رست بازار ،تكيه
پاى قلعه ،مدرسه و سقاخانه در نجف كه مقبره اوست ،موقوفات ريع در بلوك جرقويه عليا كه

توليت آنها با سادات مدرس و متولى مدرسه چهارباغ اصفهان است؛ تخت طاووس دولتى،
عمارت صدرى جنب چهلستون.
و ديگر در رسانيدن ماليات و بروز كفايت در امر حكومت طورى مورد تو ّجه فتحعلى شاه
گرديده بود كه چون خواست امور وزارت خود را ما بين چند نفر تقسيم نمايد ،در سنه هزار و
دويست و بيست و يك ،او را از اصفهان به پايتخت احضار نمود و وزارت ماليه را با لقب
امينالدولگى به او كه قبّل نظام الدوله بود داد ،ميرزا شفيع مازندرانى ،صدراعظم و
بيگلربيگى ايران ،منشى الممالك ،وزير ديوان و انشا ،رضا قلى خان نوايى وزير عسكر.
و بااينكه حاجى مح ّمد حسين خان به كلى از خواندن و نوشتن بىبهره بود ،كامّل از عهده اين
منصب برآمد .چنانچه قبل از حكومت اصفهان هم به مباشرت ماليات اصفهان اشتغال داشته و
تمام محاسبات را با انگشتشمارى انجام مىداده است.
در سنه هزار و دويست و سى و چهار صدراعظم شد ،پس از فوت ميرزا شفيع .و وزير اعظم
[ماده] تاريخ اوست .وفاتش سنه [ 1239اتفاق افتاده است].
حاج مح ّمد باقر خان صدر
فرزند عبد الحسين خان بن حاجى مح ّمد حسين خان صدر اصفهانى ،تولّد او در حدود هزار و
دويست و چهل و هفت شده ،و عمر خود را در تحصيل علوم ادبيّه و كتابت صرف نموده .پس
از فوت پدر بااينكه داراى اهلوعيال شده و به سبب صرف اوقات در تحصيل علم ،متم ّكن از
گذران خود در اصفهان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص360 :
نبود ،از اصفهان به طهران مهاجرت مىكند كه مقارن بوده با هزار و دويست و هفتاد و هفت.
نظر به اينكه عّلوه بر كماالت ادبى داراى ّ
خط خوش هم بوده است ،حاج فرهاد ميرزا معتمد
الدوله كه در آنوقت از رجال بزرگ مملكت به شمار مىآمده و خود او نيز داراى بسيارى از
كماالت بوده ،صاحب ترجمه را براى انشا در مجلس خود انتخاب مىكند ،و در اين ضمن،
نسخهاى از كتاب «وفيات االعيان» ابن خلّكان را كه معتمد الدوله با زحمت بسيار تصحيح و
مقابله نموده بوده ،صاحب ترجمه با ّ
خط چاپ استكتاب و طبع مىنمايد.
اين كتاب كه امروز در ايران متداول است از حيث ّ
خط خوش و اسلوب مرغوب و ص ّحت،
دليل بر مراتب كماليّه صاحب ترجمه است.
سالها در مّلزمت معتمد الدوله و حكومتهاى بزرگ مانند خوزستان ،لرستان و فارس مصدر
امور بزرگى گرديد و نسبت به ساير اعيان مملكت از حيث كماالت ظاهره امتياز نمايانى
داشت .وفات او در هزار و سيصد و اند ،و اول كسى است كه بناى عمارت كردى ،در
اصفهان گذارد در محله احمدآباد ،چون مدّت زمانى در كردستان حكومت نموده بود.
ّللا صدر عاملى
سيّد ميرزا حبيب ّ

تقربى پيدا
فرزند سيّد حسين عاملى است .از جبل عامل به اصفهان آمده نزد سّلطين صفويه ّ
كرده تا او را صدر العلماء نمودند .با شيخ بهاء الدّين عاملى معاصر و نزد او مقابله حديث
نموده [است].
ابو سهل الصعلوكى عجلى (متكلّم محدّث)
مح ّمد بن سليمان از اوالد بشر عجلى .تولّد او در اصفهان سنه دويست و نود و شش .بعد از
تحصيّلت و ترقّيات در فقه و تفسير و كّلم و ادب و نحو و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص361 :
شعر و عروض ،بهطورى كه بعضى از مورخين او را  184...زمان و فقيه اصحاب نوشتند ،به
عراق رفته در بصره سالها ،تدريس نمود .تا اينكه اهل اصفهان او را دعوت نمودند و آمد به
اصفهان ،چندين سال ديگر توقّف نمود .پس از وفات ابو الطيّب -ع ّم او -در نيشابور ،مخفيانه
از اصفهان به نيشابور رفت ،سنه سيصد و سى و هفت .در نيشابور همه طبقات از موافق و
مخالف ،اقرار به فضل و تقدّم او نمودند.
صاحب بن عبّاد مىگفته كه نه ما مثل صعلوكى مىبينيم و نه او كسى را مثل خود مىبيند.
بعضى ديگر گفتهاند هيچكس را توانايى رسيدن به مقام صعلوكى نيست.
بااينكه والدتش در دويست و نود و شش بوده ،در سنه سيصد و پنج استماع حديث كرده و [در
سنه] سيصد و سيزده به مجلس ابى على ثقفى جهت تفقه حاضر شده .وفات او در سيصد و
شصت و نه [است].
صفا
اسمش ميرزا عبد الواسع ،اصلش از سادات طباطبايى زواره ،فرزند وفا.
اين خانواده به حسن سخن معروفند .در مدح معتمد الدوله گفته:
اى بلند اختر كه بيند رايت اندر خشت
خام

آنچه ديدندى جم و اسكندر از مرآت و
جام

بهرهياب از ذات پاكت چند چيز از
چند چيز

بذل از انجاد ،فضل از رونق و ملك
از قوام

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص362 :
 )*( 184در اصل ناخوانا

صفايى
اسمش مّل مح ّمد ،در سياق و موسيقى و خط نسخ مهارتى داشته 185،با صفات حميدهاى كه
داشت مدّتى را به منصب سردارى و به روز شجاعت گذرانيد ،آخر ترك منصب گفته و به
تصوف و سياحت پرداخته تا فوت شد .از اوست:
ّ
غمگين دل خود به دهر ،شاد از كه
كنيم؟

چون دلبر خود خوديم ،ياد از كه كنيم؟

مردم ز فلك داد ز بيداد كنند

ما خود فلك خوديم ،داد از كه كنيم؟

حاج ميرزا حسن صفىعلى شاه
فرزند آقا مح ّمد باقر اصفهانى .پدر او به يزد مهاجرت نمود و حاجى ميرزا حسن به شيراز.
حاجى ،ميرزا كوچك را مّلقات مىكند و سفر كرمان را به اتّفاق شخص رحمت على شاه
مىنمايد ،و پس از او به م ّكه رفته چندى بعد از فوت رحمت على شاه مراجعت به شيراز ،نزد
منور على شاه مىنمايد و برحسب درخواست آقا على شاه محّلتى ،مأمور هند مىشود ،بعد از
ّ
ّ
منور على شاه و مأموريت يزد و بازگشت هندوستان،
نزد
آمدن
و
هند
در
ف
ق
تو
چندى
ّ
ّ
مراجعت اخير از راه بندرعبّاس ،به يزد شده و ازآنجا به طهران مسافرت و توطن نمود .ليكن
منور على شاه به طهران
منور على شاه نمىكرد .حتّى وقتى ّ
در اين موقع ديگر يادى از ّ
مسافرت نمود باهم سازشى نداشتند.
ليكن صفىعلى شاه ،رونق فراوانى در طهران پيدا كرد كه چند نفر از وزرا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص363 :
مانند غّلم ،درب اطاق او مىايستادند تا اذن جلوس حاصل كند .بسيارى از بزرگان در خانقاه
او به فقر مشرف شدند .جمع كثيرى كه عدد آنها اغراقآميز مىنمايد ،در زمان حيات او
معروف بود با او بيعت كردند .شبهاى دوشنبه و جمعه در خانقاه او ذكر جلى بلند مىشد.
چنانچه در موقع كشته شدن ناصر الدّين شاه ،صدراعظم تو ّهم نمود كه مبادا هياهوى ذكر
خانقاه در شب باعث اضطراب اهالى شهر گردد و خواهش نمود كه آن موقع را موقوف دارند.
به سبب آنكه جمعيّت زياد فقرا در خانقاه كمتر كسى را مجال مىداد كه از شخص او بتواند
سر مىشد ،بهرهمند
استفاده كند .اين بود كه بيشتر در همان ايّام از معاشرتهايى كه در آنجا مي ّ
مىگرديدند ،هركسى به اندازه خيال و مقصد خود فايده مىبرد.

 )*( 185مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .654

وفاتش در سال هزار و سيصد و شانزده واقع شد پس از شصت و سه سال زندگى ،در همان
خانقاه خود مدفون گرديد .خانوادهاى كه صفىعلى شاه در اصفهان از او منشعب شده در" محله
نو" معروف هستند به طايفه" صابرىها".
پدر صفىعلى شاه ،آمح ّمد باقر ،تاجر بود كه از اصفهان به سببى مهاجرت و سكونت در يزد
نمود.
صفى
ى الدّين مح ّمد .تحصيل كماالت علمى و ايمانى نموده و بعضى او را بسيار توصيف
اسمش صف ّ
كردهاند .از اوست:
اى آتش عشق يار ،دلسوزى كن

وى باد هواش ،آتشافروزى كن

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص364 :

دردى است كه درمانش هم از درد
كنند

يا رب تو از آن درد مرا روزى
186
كن

صوفى
مّل مح ّمد .بعضى او را خالوى ّ
اسمش ّ
مّل جامى دانستهاند .از اوست:
اى شاه نه تخت و نه نگين مىماند

آخر به تو يكدو گز زمين مىماند

صندوق خود و كاسه درويشان را

خالى كن و پر كن كه همين مىماند

صهبا
اسمش آمح ّمد تقى ،فرزند ّ
ّللا دماوندى .در قم متولّد شده سى سال در آنجا نشو و نما يافته
مّل يد ّ
پس از آن به اصفهان مهاجرت كرده .در اصفهان نزد مير سيّد على مشتاق تحصيل علم نموده.
داراى اخّلق مّليمى بوده .در شاعرى و غزلسرايى و رباعىگويى مايل شده ،اهتمامى در
 )*( 186ر .ك .رياض العارفين ،ص .376

تصحيح الفاظ و عبارات داشته كه در وقت محاوره اكثر مردم را به زحمت مىانداخته .در سنه
هزار و يكصد و نود و يك وفات يافته 187.از اوست:
شادم به اسيرى كه بهجز كنج قفس
نيست

جايى كه توان برد سرى زير پر آنجا

ضميرى
اسمش كمال الدّين حسين .به مناسبت مهارت او در علم رمل ،ضميرى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص365 :
تخلّص مىكرده .در زمان شاهطهماسب صفوى ،مثنويات و ديوانهاى بسيار به او نسبت
مىدهند ،چنانچه صاحب آتشكده 188مىنويسد ،از مثنويات :ناز و نياز ،بهار و خزان ،ليلى و
مجنون ،وامق و عذرا ،حسنه االخبار ،اسكندرنامه ،و از غزليات :سفينه اقبال ،صورت حال،
كنز االقوال ،عشق بىزوال ،صيقل مّلل ،عذر مقال ،قدس خيال ،و چهار ديوان به نام
طاهرات ،صنايع ،بدائع الشعر و نهاية السحر در مقابل طيبات ،بدائع ،خواتيم و غزليات قديم از
شعر سعدى ،عيون الزالل در مقابل ديوان حافظ ،سحر حّلل در مقابل آصفى مروى ،خجسته
فال در برابر بابا شهيدى قمى ،لوامع خيال در برابر امير همايون اسفراينى ،بدايت وصال در
برابر ميرزا شرف جهان قزوينى ،منتهى كمال در برابر كمال خجندى ،معشوق اليزال در
برابر امير خسرو دهلوى ،حسن مآل در برابر حسن دهلوى .باز در آتشكده تع ّجب مىكند كه
مدّت عمر موالنا ،وفا به خواندن كتب مرقومه نمىكند تا به گفتن و نوشتن ،چه رسد .محض
غرابت نوشته شد ،و العهده على الراوى.
سيّلب سرشك از در او مىبَ َردم آه

عمرى اثر گريه بىحاصلم اين است
139

ايضا:
مىخواست رستخيز ز عالم برآورد

 )**( 187مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .699
 )*( 188ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .961

آن باغبان كه تربيت اين نهال كرد

و ايضا:
شادم كه داد وعده به فرداى محشرم

كان روز هيچ وعده به فردا نمىشود

و ايضا:
به گرد خاطرم اى خوشدلى چه
مىگردى

كدام روز مرا با تو آشنايى بود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص366 :
ضيا
ّللا .اهل كفران رويدشت .زمان شاهعبّاس ّاول ،از كتّاب دفتر ديوان بوده .از
اسمش ميرزا نور ّ
189
اوست :در آخر قطعه پيغامى كه به شخصى مىدهد.
همين بس است كه گويى ز خير و شر
با او

مرا به خير تو اميد نيست ،شر مرسان

و اين شعر كه بهطور ارسال مرسل گفته شده بسيار در افواه مشهور است ،و همچنين قصيده
او تركيببند كه مطلعش اين است:
اى بت هرزهگرد هرجايى

اى برآورده سر به رسوايى

هرزهگردى و بادهپيمايى

عاقبت مىكشد به رسوايى

بسكه گفتم ،زبان من فرسود

چه كنم پند من ندارد سود

تا آخر قصيده كه مىگويد:

 )*( 189مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص  711و نيز ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .963 -4

گر ضيا خواطر تو را آزرد

اين درشتى و نرمى از ح ّد برد

بيش از اين غم نمىتواند خورد

رفت و يوسف به دست گرگ سپرد

آنچه كردى ،اگر هنوز كم است

هرچه خواهى بكن ،مرا چه غم است

ضياى اصفهانى
اسمش مح ّمد حسين .هفتقلم را پاكيزه مىنوشته .از شعراى زمان مح ّمد شاه است .در
غزلسرايى معروف است ،عمر خود را در تحصيل علوم كماالت به آخر رسانيد .از اوست:
اشك و آهم برده از دل طاقت و از
ديده خواب

بىمه رويت گهى در آتشم گاهى در
آب

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص367 :

گر ز حال جانودل پرسى مرا شد
جانودل

در ره عشق اين ،فدا در آتش هجر،
آن كباب

مير سيّد حسن طالقانى (حكيم عارف)
در اصفهان به افاده حكمت و معارف اشتغال داشت و شهرت داشت .از بزرگان حكماى زمان
خود بود .تدريس كتاب" فصوص الحكم" محى الدّين را مىكرده ،حزين نزد او تحصيل كرده،
به سبب تو ّ
غل در حكمت ،نزد علماى ظاهر متهم شده بود.
ّللا طالقانى
شيخ خليل ّ
اصّل از اهل طالقان بوده .در اصفهان سكونت داشته ولى به عزلت مىگذرانيده ،مردمان قابل،
محض ترقّى و تزكيه نفس ،نزد او تربيت مىيافتهاند.
تعليمات خود را به ّ
خط خود نوشته به سالكين مىداد از براى مشق رفتار خود.
در مراتب علوم ظاهره نيز دستى داشته ،گاهى هم شعر مىگفته .از اوست:

اى شوخ بيا درون درويش نشين

كان نمكى ،بر جگر ريش نشين

در هجر تو دامنم گلستان شده است

يكدم به كنار كشته خويش نشين

وفات او در هزار و يكصد و كسرى است .از مربيان شيخ مح ّمد على حزين است.
درويش عبد المجيد طالقانى
در اصفهان كسب كمال نموده ،در كسوت درويشان مىزيسته ،در سال هزار و صد و هشتاد و
سن جوانى درگذشت و ّ
پنج در ّ
خط شكسته او هنوز [معروف] است.
قبر او كنار راه ميانه تكيه خاتونآبادى و تكيه مير در تخته پوالد است .خط
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص368 :
شكسته او [رونق] خط ميرزا شفيعا را شكسته ،حاجب شيرازى در وصف خط او رباعى گفته
است:
اى گشته مثل ز خوشنويسى ز نخست

مفتاح خزائن هنر ،خانه توست

تا كرده خدا لوح و قلم را ايجاد

ننوشته كسى شكسته را چون تو
درست

وقتى كه حاجب اين رباعى را جهت درويش از شيراز فرستاد ،درويش گفته هرگاه بهجاى
190
مصراع دوم ،گفته بود ":بهتر ز خط بتان نوخط ،خط توست" ،بهتر بود.
در حجره سردرب مدرسه كاسهگران منزل داشته ،چنانچه مسلك او درويشى و فقر بوده است
امر معاش او هم به پريشانى و فقر مىگذشته ،چنانچه بسيارى از خطوط او كه ديده شد ،حواله
يا قبضى بود به دكاندارها براى رفع حوايج يوميّه كه از آنها معلوم مىشود در كمال سختى
مىگذرانده ،مثل اينكه حواله سه غاز روغن چراغ مىنوشته ،و امثال آن از اوست:
ظلم است كه بيرون كنىام از قفس
اكنون

كز ظلم  140توام ريخته شد بالوپر
آنجا

پرسيد كسى دوش ز بزمت خبر از من

پنداشت كه من داشتم از خود خبر

 )*( 190ر .ك .تحفه العالم ،ص 229

آنجا

191

و نيز:
بر بام حرم نمىنشيند

مرغى كه پرد ز طرف بامت

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص369 :

جز دام تو جاى ديگرم نيست

حاجت به شكستن پرم نيست

ايضا:
شدم افسوس ز ناديدن روى چو مهت

به رهت خاك و بر آن خاك نيفتاد
رهت

حاجى ميرزا كاظم طاوس
از اهل اصفهان ،نظر به پاكيزگى كه در جوانى داشته مح ّمد شاه ثانى او را ملقّب به طاوس
العرفاء نمود .جماعتى از نعمتاللهيّه به سبب ايشان در سلك فقر درآمدند و در سنه هزار و
دويست و نود و سه وفات كرد .مرشد حاجى سلطان على گونابادى است .اصل او از خانواده
شيخ زين الدّين كه نسبت حاج مح ّمد حسين حسين على شاه هم به اوست ،و طايفهاى به اسم
زين الدّين حاليّه در اصفهان از اعقاب او مىباشد .در بدايت امر مشغول تجارت بوده ،برحسب
اتّفاق مايل به معاشرت اهل عرفان گرديد .بعد از آنكه جماعتى را مّلقات كرده به صحبت
مست على شاه ميرزا زين العابدين حاجى شيروانى صاحب" بستان السياحه" رسيده توبه و
تلقين يافت ،در سفر مّلزم او بود .بعد از شيروانى ،به رحمت على شاه پيوست و تكميل شد.
در اواخر شوال  1271اجازه تلقين ذكر و اوراد از طرف رحمت على شاه به او داده شد در
هفتاد و شش ،لقب سعادت على و اجازه تعليم ذكر قلبى دريافت نمود .در سال هزار و دويست

 )**( 191ر .ك .همانجا ،ص  229و نيز" پيدايش خط و خطاطان" ،ص .179

و هشتاد و چند به سبب نامّليماتى كه از اهالى اصفهان به او مىرسيد ،نتوانست ديگر در اينجا
ّ
متوطن شد.
زيست كند و به طهران مهاجرت نمود و در آنجا
سعادت على شاه تحصيل علم هيچ ننموده و ا ّمى بوده ،ولى در تحقيق معارف مسلّم معاصرين
خود شده .در سال  1293پس از آنكه به م ّكه و عتبات
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص370 :
مشرف شده در اثناى راه ضعف مزاج پيدا كرده ،بعد از رسيدن به طهران از شدّت ضعف و
مرض وفات نمود .مقبره او در امامزاده حمزه شاه عبد العظيم طهران است .زمانى دراز
دستگيرى و سرسپردگىها در سلسله شاه نعمتاللّهيه به اختيار او بوده و در همه ايران شهرت
داشت.
طاهر
اصلش از قصبه نايين .از اوست:

192

آنكه هر شب هوس سوختن ما مىكرد

كاش مىآمد و امروز تماشا مىكرد
141

ابو الحسن مح ّمد طباطبايى (شاعر)
فرزند احمد بن مح ّمد بن احمد الرئيس بن ابراهيم طباطبايى بن اسماعيل ديباج بن ابراهيم العمر
بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبى (ع) ،از علماى ادب و شعراى معروف اصفهان است.
تصنيفات او مانند «نقد الشعر» در تواريخ مسطور است.
ج ّد او اسماعيل ديباج امامزاده اسماعيل معروف و مدفون در محله گلبار است ،و در سنه
سيصد و بيست و دو وفات نمود ،و اخّلف او تا زمان افغان در اصفهان ساكن بودهاند و از آن
جمله :سيّد مح ّمد پدر سيّد مرتضى پدر سيّد بحر العلوم معروف است كه از اصفهان مهاجرت
به بروجرد و نجف نموده [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص371 :
عماد الدّين طبرى (مصنف مشهور)
در زمان خواجه بهاء الدّين جوينى فرزند صاحب ديوان جوينى كه توليت و سلطنت ايران از
مفوض بوده ،مأمور به آمدن اصفهان و افاده و استفاده در آنجا مىگردد.
طرف اباقا خان به او ّ
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عماد الدّين ،معاصر خواجه طوسى و محقّق حلّى بوده ،تصنيفات او مخصوصا آنچه را در
اصفهان نوشته در ترويج تشيع و ضديّت با عامه است.
تقربى داشته و خدماتى كه به مذهب شيعه نموده ،نوشتهاند .از اطراف
نزد خواجه بهاء الدّين ّ
بّلد ،موقعى كه در اصفهان متوقف شد ،نزد او مجتمع شدند براى استفاده علمى و دنيوى.
ميرزا رضا طبيب گلسرخى
رئيس خانوادهاى است كه در طهران و اصفهان به گلسرخى شناخته مىشوند .طبابت او از
روى تجربههايى بود كه خود او يا ديگران پيدا كرده بودند.
منصور طبيب (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" ،اسمش ميرزا مح ّمد رضا ،اكمل شاگردان ميرزا نصير طبيب
ّ
توطن پذيرفته به
بود .در مّلزمت ابراهيم خان حكمران كرمان ،از اصفهان به كرمان رفته
واسطه كثرت تجويز شراب به بيماران ،معروف به ميرزا رضاى شرابى شده .در كماالت
صه در حكمت طبيعى ،وفاتش در سنه هزار و دويست و سى و هشت .از
مهارتى داشته خا ّ
اوست:
از بوستان فضل تو شاخى بود سخا

از گلستان بزم تو برگى بود كرم

از جويبار جود تو نخلى بود وجود

از منجنيق قهر تو سنگى بود عدم

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص372 :
ميرزا زين العابدين طبيب
از سادات و اعيان ،و در حسن طبابت مشهور ،و نيكويى اخّلقش معروف .از متأخرين" مجمع
الفصحاء" .از اوست:193
نه چنان بىتو به اين سوخته جان
مىگذرد

و نيز:
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كه توان گفت چنين يا كه چنان
مىگذرد

به غير از عهد بندد غم نباشد

كه دانم عهد او محكم نباشد

ميرزا عبد الباقى طبيب اصفهانى
ديگر شاگرد ّ
مّل عبد الجواد خراسانى .در محله احمدآباد با يكعمر طويل قريب صد تدريس و
طبابت كرد ،در اين ايّام وفات نمود.
ميرزا عبد الباقى طبيب (شاعر كّلنتر)
فرزند ميرزا رحيم ،حكيمباشى شاه سلطان حسين 194.ميرزا عبد الباقى در دربار نادر شاه
افشار داراى منصب حكيمباشىگرى و محترم بود .بعد از نادر در اصفهان كّلنترى يافته تا
برحسب ميل خود آن منصب را به برادر كوچك خود ميرزا عبد الوهاب واگذارده فراغت را
اختيار كرد.
ميرزا عبد الباقى در متأخرين مجمع الفصحاء  142نوشته شده كه داراى ديوانى مشتمل بر
دوسه هزار بيت [بوده است] از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص373 :

به خدنگم چو زدى ،سينه گرمم
مشكافت

كه ز پيكان تو در دل اثرى پيدا نيست

برهم زدم از ذوق اسيرى پروبالى

ور نه سر پرواز ز كنج قفسم نيست

و نيز:
چه دام است اينكه هر مرغى كه
مىگردد گرفتارش

نمىآيد به خاطر پرفشانىهاى گلزارش

و نيز:
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از وصالم چه تمتّع كه تو اى آفت
هوش

تا نشينى به كنارم ،ز ميان برخيزم

و نيز:
با گدايى تو ،از خواجگىام باشد ننگ

با غّلمى تو ،از خسروىام باشد عار

و نيز:
خوشنغمه بلبّلن چمن را چه شد كه
زاغ

بر شاخ گل نشسته و فرياد مىكند

آخوند مسيحا طبيب (شاعر)
داماد و شاگرد آقا حسين خوانسارى است .سالها در اصفهان به طبابت و مدرسى علوم مختلفه
اشتغال داشت .شعر بسيار و منشأت نفيسه از او نوشتهاند.
تخلّص ،صاحب مىكرده از اوست:
پيوند الفت تو چو تار نظاره است

تا چشم مىزنى به هم ،اين رشته پاره
است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص374 :
و نيز:
بلبل به گل نشان دهد از رنگ و بوى
تو

پروانه با چراغ كند جستجوى تو

تا باشدم بهانه از بهر بازگشت

دل را بهجا گذاشته ،رفتم ز كوى تو

طرب نايينى اصفهانى
از متأخرين" مجمع الفصحاء" .نامش ميرزا مح ّمد جعفر فرزند ميرزا مح ّمد حسين نايينى،
برادر ميرزا مح ّمد منشىباشى .در اصفهان تولّد شده .موقعى كه فتحعلى شاه سنه هزار و
دويست و بيست و سه در اصفهان بوده ،ميرزا مح ّمد جعفر به توسط معتمد الدوله نشاط به
حضور فتحعلى شاه رفته قصيده و مدحى سروده فتحعلى شاه را خوشآمد ،تو ّجهى به تربيت او
مىنمايد .به اين مناسبت در تحصيل كماالت كوشش پيدا كرده نزد ّ
مّل مح ّمد على عقدايى يزدى
علوم ادبيه و منطق و تفسير را تحصيل مىكند ،و نزد مّل اسماعيل واحد العين كه از افاضل
شاگردان حكيم نورى بوده حكمت مىآموزد ،و معارف را از ّ
ّللا فراگير مىگيرد،
مّل ولى ّ
عروض و قافيه را نزد آمح ّمد كاظم واله تحصيل مىكند .خود را تكميل كرده به طهران
مىرود و با ع ّم خود ميرزا باقر ناظر ،به سلطانيه رفته مّلزمت مح ّمد ولى ميرزا حكمران يزد
صاف نگاشته و ديوانى
را پيدا مىكند ،و رياست انشاى ديوان داشته .كتابى به سياق 195و ّ
مشتمل بر نظم و نثر عربى و فارسى و تركى مس ّمى به خزينه طرب دارد .از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص375 :

مفشان به چهره ،زلف شبآسا ،خداى
را

يكسان روا مدار چنين صبح و شام ما

و نيز:
حلقه بر دل مىزند غمهاى دوست

گنج مىجويد همى ويرانه را

شمع را گو رخ نيفروزد چنين

چند منع از سوختن ،پروانه را

و نيز:
فاش ترسم كند آخر رخ زردم غم
عشق

تا برد زردى او ديده خونبار كجاست

آنكه از تيغ جفا كشت طرب را و

كاش مىگفت دگر وعده ديدار كجاست
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برفت

و نيز:
سرمستى جاودان كسى راست

كان لعل لبان مكيده باشد

بيزار ز هرچه شادى آن دل

كز شهد غمت چشيده باشد

سر است پيوند
با دوست مي ّ

آن را كه ز خود بريده باشد

شيخ حسين طريحى
از اهل عراق عرب ،به مناسبتى به اصفهان مىآيد و در مدرسه عربان كه در آن موقعّ ،
مخّل
و مناسب بوده است براى تزكيه نفس و مجاهدت سكونت اختيار مىكند .حكايت كرده بوده است
كه در آن ايّام هر شبانهروزى به بادامى ،گذران مىكردم.
به سبب آنكه از اهل علم و تحصيل بود با خانوادههاى علما مربوط شد ،دختر يكى از نوادههاى
سيّد رشتى را به زنى گرفت و خانهاى تحصيل نموده در آنجا مشغول ارشاد طالبين گرديد ،و
منتسب بود به استاد غّلمرضاى شيشهگر.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص376 :
امر معاش او از هداياى اهل ارادت ساخته مىشده .در سنه هزار و سيصد و ده وفات نمود.
مؤيد الدّين حسين طغرايى
ابن على اصفهانى ،وزير مسعود ملكشاهى و منشى او است .معروف به نوشتن طغرا كه
ّ
طرهمانند و به آن شكل ،اسم سّلطين و صفات [القاب] آنها در باالى نوشتهجات
خطى است ّ
رسم مىشده.
قصيده الميّه او مشتمل بر آداب و اخّلق ،داراى شصت و چند شعر به قدرى خوش و دلپذير
معرفى مىنمايند و از شدّت شهرت اغلب آن قصيده را
بوده كه صاحب ترجمه را به آن قصيده ّ
حفظ دارند .طغرايى داراى مذهب تشيّع بوده است و به همين سبب وقتى كه سلطان محمود بر
سلطان مسعود مخدوم طغرايى غلبه نمود ،اول كسى را كه گرفتند همين استاد ابو اسماعيل
طغرايى بود.

وزير سلطان محمود ،نظام الدّين ابو طالب سميرمى اصفهانى سعايت از او نموده  143و او
را نسبت به الحاد داده مقتولش  144ساختند در حدود سنه پانصد و سيزده ،بعد از شصت سال
زندگى .از اوست:
حبّ السّلمة يثنى هم صاحبه

عن المعالى و يغرى المرء بالكسل

فان جنحت اليه فاتخذ نفقا

فى االرض او سلما فى الجو فاعتزل

ودع غمار العلى للمقدمين على

ركوبها و اقتنع منهن بالبلل

رضى الذليل بخفض العيش مسكنة

و ّ
العز عند رسم االينق الذلل

ان العلى حدثتنى و هى صادقه

فيما تحدث ان العز فى النقل

تقدّمتنى اناث كان شوطهم

وراء خطوى اذا مشى على مهل

هذا جزاء امرئ اقرانه در جوا

من قبله فتمنى و فسحة االجل

اعدى عدّوك ادنى من وثقت به

فحاذر الناس و اصحبهم على دخل

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص377 :

و انما رجل الدنيا و واحدها

من ال يعول فى الدنيا على رجل

و حسن ظنك بااليام معجزه

ّ
فظن شرا و كن منها على وجل

اقنع تجل و ال تطمع تذل و ال

تجعل تزل و ال تغتر بالمهل

سلطان طغرل سلجوقى
فرزند سلطان ارسّلن سلجوقى .روزگارى در اصفهان سلطنت و اقامت داشته .آخر االمر با
قتلغ اينانج پسر اتابك مح ّمد ايلدگز رنجشى حاصل نموده او را محبوس ساخت ،قتلغ از حبس
گريخت در خراسان نزد تكش خان خوارزم شاه رفت و او را به تسخير عراق برانگيخت ،با
لشكرى بسيار به سمت طغرل آمده ،مستعد محاربه شده است ،رباعى را گفته:
رو جوشن من بيار تا درپوشم

اين كار مرا فتاده من خود كوشم

تا هست به كف گرز و سپر بر دوشم

من ملك عراق را به جان نفروشم

از كثرت غرور جوانى چندساله ،شراب نوشيده ،گرزى به دست گرفته ،سواره اشعار فردوسى
را مىخوانده و مباهات مىكرده ،تا اين شعر را مىخواند:
چنان برخروشيدم از پشت زين

كه چون آسيا شد بر ايشان زمين

از اثر جوانى و شور شراب ،گرزى را كه در دست داشته و حركت مىداده ناگاه فرود آورده
بر دست اسب مىخورد و طغرل بر زمين مىخورد ،فى الفور قتلغ بر او تاخته سرش را از
تنش جدا مىسازد و نزد تكش خان برده و تن او را بر شترى گذارده به اردوى خان مىبرند و
به دار مىآويزند ،شاعرى گفته:
امروز شها زمانه دلتنگى است

فيروزه چرخ هر زمان بر رنگى است

دى از سر تو تا به فلك يك گز بود

امروز ز سر تا بدنت فرسنگى است

وقتى از حوادث ايّام متوسل به پادشاه ارمن شده ،اين رباعى را نوشته:
امروز كرم كن اى كرم را پروبال

كز نيستيم شده است مردار ،حّلل

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص378 :

فردا كه ز اخترم نكو گردد فال

گوهر ز كف تو برنگيرم به سفال

حاكم ارمن با او مساعدى نكرد زيرا در چنين حالت فّلكت اينطور نخوت از او ظاهر شده
بود ،چون طغرل مأيوس شد اين رباعى را گفت:
اى دل به هواى ارمن ،ار ،من باشم

خالى نكنم ز ارزن ار ،زن باشم

اى چرخ اگر به حمله بيرون نكنم

گاو تو ز خرمن تو ،خر ،من باشم

طلعت
اسمش آقا مح ّمد .شغلش تجارت .در اصفهان سكونت داشته ،از متأخرين مجمع الفصحاء
است .196فنّش غزلسرايى است .از اوست:
به قفس شادم و با درد گرفتارى خوش نيست با نغمهسرايان چمن كار مرا و نيز:
مرا ديوانه كرد آن حلقه زلف

كه زنجير من ديوانه كردند

و نيز:
نهم ز حلقه رندان چگونه پا بيرون

كه پند پير مغان حلقهايست در گوشم

طبرانى سليمان (صاحب معاجم)
ابو القاسم كنيه اوست ،فرزند احمد بن ايوب طبرانى  .145يكى از حافظين اخبار است كه در
اطراف بّلد شام و مصر و جزيره و عراق و غيره استماع حديث كرده .نوشتهاند از هزار
شيخ سماع حديث نموده ،و حافظ ابو نعيم از او روايت مىكند ،و در اصفهان سكونت داشته.
والدت او در دويست و شصت هجرى ،وفات او در اصفهان در سيصد و شصت ،پس از
يكصد سال زندگى .در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص379 :
جوار حممه صحابى مدفون گرديد.
طيرى
اسمش مح ّمد ربيع ،از شعراى سودا مزاج اصفهان بوده ،حرفهاش زركشى بوده ،از غلبه سودا
تصور مىكرده ،و ماده تاريخى هر سال به جهت
بر مزاج ،همواره خود را مشرف به مرگ
ّ
خود مىگفته ،اتّفاقا در سالى كه وفات كرده ،نگفته است ،و خود را در چاه انداخته هّلك
مىشود .وفات او در سنه .1159
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از اوست:
بدى هم با بدى پاداش كردن

نه كار مردم آزاده باشد

كسى كافكنددت پا بر سرت هست

تو دستش گير اگر افتاده باشد

ابو سليمان داود ظاهرى
اصل او از اصفهان و در بغداد نشو و نما يافته و مشهور است به كسرت ورع و ترك دنيا.
مرتبه وارستگى او باعث حيرت اهل زمان او شده كه چگونه يك نفر انسان عادى اينطور از
لذايذ دنيا با قدرت و توانايى صرفنظر كند.
نزد اسحاق بن راهويه و ابى ثور تحصيل علم نموده ،نسبت به امام شافعى تعصب مىورزيده.
دو كتاب در فضائل شافعى تأليف كرده است.
داود داراى مذهب مستقلى بود كه شهرت داشته آن مذهب ،به ظاهرى ،و مراد از اين مذهب
كسانى هستند كه به ظاهر كلمات قرآن و پيغمبر عمل مىنمايند و آنها را برخّلف ظاهر تأويل
نمىكنند و به اصطّلح امروزى موافق هستند با جماعت اخبارى از علماى شيعه كه آنها نيز
اخبار و آيات را تأويل نمىكنند .از ابو حيّان كه يكى از بزرگان است نقل مىكنند كه محال
است مذهب ظاهريه داخل قلبى بشود و ديگر تغيير نمايد .اصول كلمات اين طايفه در باديه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص380 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص380
نظر ،مقدم بر مطالب ساير فرق اسّلميّه مىيابد.
رياست علميّه بغداد در زمان داود منحصر به او بود ،به اندازهاى جمعيّت در محضر درس او مىشد كه چهارصد نفر صاحبان
طيلسان سبز در آنها بود.
از معاريف علما ،ابراهيم بن مح ّمد مشهور به نقطويه فقيه تابع مذهب داود بوده است با جمعى ديگر از علما كه همه آنها را
ظاهريه گويند.
ّللا محاملى حكايت شده كه گفت نماز عيد فطر را در مسجد مدينه گذاردم و قصد زيارت داود ظاهرى را نمودم كه در
از ابا عبد ّ
آن وقت مدينه بوده ،درب خانه او رفتم و در را كوبيدم .اجازه ورود داد ،هنگام ورود نزد او طبقى را ديدم كه رويش برگ كاسنى
ريخته بود و قدرى سبوس كه با عصاره آميخته بود و داود تناول مىكرد ،من از حالت او تعجّب نمودم كه همه دنيا كه ما در او
متمولين معروف به جرجانى .خبر آمدن
زندگانى مىكنيم نزد او وقعى نداشت .از منزل داود بيرون آمدم و رفتم به منزل يكى از
ّ
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مرا چون جرجانى شنيد سر و پاى برهنه به استقبال من دويد و گفت چه امر مهمى قاضى را پيشآمده است ،به او گفتم داود
ظاهرى در همسايگى خانه تو است و مقامات علميّه او را تو مىدانى و اهل احسان هستى چگونه غفلت از او نمودهاى؟ و از
برايش حكايت خوراك داود را نقل نمودم.
در جواب گفت داود را يك مناعت اخّلقى است و قاضى را از او ّ
مطلع مىسازم :شب گذشته هزار درهم با غّلم خود جهت او
فرستادم كه خدمت او را نمايد ،داود دراهم را با غّلم رد كرده ،پيغام داده بود كه با كدام چشم به من نگاه كردى و كدام حاجتى از
من به تو اظهار شد كه اين دراهم و غّلم را فرستادى.
محاملى گفت تعجّب كردم و دراهم را از او گرفتم با يك كيسه عّلوه كه هزار درهم ديگر بود.
جرجانى گفت يك كيسه از براى خود من است و يك كيسه از براى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص381 :
عنايت قاضى كه به داود برساند .محاملى گويد رفتم درب خانه او را باز كوبيدم ،صداى مرا شنيد بيرون آمده ،قدرى صحبت كرد
و از پشت در پرسيد چه سبب شد كه قاضى باز به اين منزل آمده است .گفتم حاجتى دارم اجازه دخول داده وارد شدم ساعتى
نشستم و كيسههاى دراهم را جلو او گذارده بودم كه به او بدهم.
سر خود را پيش تو فاش ساخت و وارد
همينكه داد [م] ملتفت شد گفت :آيا جزاى كسى كه تو را امين دانست به امانت علم ،و ّ
منزلش كرد اين بود ،برخيز برو ،مرا احتياج به آنچه همراه آوردهاى نيست.
محاملى گفته از منزل داود بيرون آمدم و دنيا با اينهمه بزرگى در نظر من خرد 198شده بود ،برگشتم به منزل جرجانى و از
برايش واقعه را حكايت كردم ،جرجانى در جواب گفت :چونكه اين دراهم را در راه خدا از مال خود بيرون كردهام از قاضى
خواهش دارم كه آنها را به اشخاص باعفت آبرومند برساند.
داود حكايت كرده كه روزى ابو يعقوب شريطى از اهل بصره به منزل من آمد و تنها دو پاره لباس پوشيده بود ،آمد پهلوى من در
باالى مجلس نشست بدون آنكه كسى او را به صدر مجلس راهنمايى كند و به من گفت :هرچه مىخواهى از من سؤال كن .مثل
تصور كرد من از او خشمگين شدم ،من هم بهطور استهزا حجامت را از او سؤال كردم ،شريطى سر زانو نشست و طريق
اينكه
ّ
روايت احاديث [كسانى كه] افطار حجامت كنند و كسانى كه مرسل و مسند آن را روايت كردهاند و كسانى كه با آن حكم موافقت
داشتهاند از فقها ،و روايات و اختّلفاتى كه در طريقه حجامت كردن حضرت پيغمبر (ص) هست و اجرت دادن جهت حجامت و
اگر حرام بود نمىداد ،و طريقه رواياتى كه حضرت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص382 :
پيغمبر (ص) با شاخ حجامت نمود و احاديث صحيحى كه در حجامت وارد شده با احاديث متوسطه و احاديث ضعيفه و آنچه را
اهل طب در حجامت نوشته و گفتهاند در هر زمانى ،و هم اينكه اول پيدايش حجامت ،از اصفهان بوده است ،بهطورى بيان نمود
كه ديگر احدى در نظر من كوچك نيامد.
داود را گفتهاند كه از عقّلى مردم بود ،حتّى ثعلب در حقّش گفته كه عقل او بيشتر از علم اوست .داود گويد بهترين كّلم آن است
كه بدون اجازه وارد قلب شود .در سنه  270در بغداد وفات نمود بعد از شصت و هشت سال زندگانى.
ظريف (شاعر اصفهانى)
اسمش ميرزا مح ّمد حسن ،از اعيان شهر و متأخرين" مجمع الفصحاء" ،فنّش ترسّل و انشا ،مّلزمت حاج مح ّمد حسين خان
صدراعظم اصفهانى را محترما داشته ،شعر هم مىگفته 199.از اوست:
دم مرگ است خدا را نفسى جانان را
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بسپاريد به من تا بسپارم جان را

و نيز
اشك سرخى به رخ و چهره زردى دارم

نالم از درد و ندانم كه چه دردى دارم

ّللا ظهير الدّين
خواجه عبد ّ
ّللا [ولى] بوده .و از اصحاب عّلء الدّين نقشبندى است و گفته است ،اول بار كه به
امامى نقشبندى ،از معاصرين شاه نعمت ّ
صحبت خواجه عّلء الدّين رسيدم اين بيت را خواندم:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص383 :

تو ز خود گم شو ،كمال اين است و بس

تو ممان اصّل ،وصال اين است و بس

و هم گفته طريقه توجّه طايفه عّلئيه و پرورش نسبت باطنى ايشان ،چنان است كه هرگاه خواهند بدان اشتغال نمايند ،اوال صورت
آن شخص كه اين نسبت از او يافتهاند در خيال آورند ،تا آن زمان كه اثر حرارت و كيفيت معهوده ايشان پيدا شود ،بعد از آن ،آن
خيال را نفى كند.
وجه تسميه به نقشبندى را نوشتهاند كه چون خواجه بهاء الدّين نقشبندى سرسلسله نقشبنديه از كثرت ذكر به مرتبهاى رسيد كه
در قلب وى ذكر تهليل نقش بست .و گفتهاند:
اى برادر در طريق نقشبند

ذكر حق را در دل خود نقشبند

ظهير الدّين (شاعر)
ّللا بن شرف الدّين عمر شفروهاى است از مضافات اصفهان .تحصيل علوم معقول و منقول نموده و در طريقت
ظهير الدّين عبد ّ
عرفا و شعرا سلوك داشته .از اوست:
اى ذات شريفت برى از چونوچرا

رخشنده ز نور قدمت هر دو سرا

تا چند چو چشم ،اى گرامى شب و روز

عالم به تو بينيم و نبينيم تو را

عارض اصفهانى (شاعر)
اسمش ،شغلش پارهدوزى ،طبع خوشى داشته ،از متأخرين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص384 :

" مجمع الفصحاء" است 200.از اوست:
بود به جانب من چشم و سوى غير نگاهت

ندانم اين گنه از توست يا ز چشم سياهت

و نيز:
حاشا مكن ز بردن اين دل كه زار توست

غير از تو دل كه مىبرد اين كار ،كار توست

و نيز خوب گفته:
گرنه بر گردن پروانه كمندى است ز شمع

مىكشد از چه سراسيمه به هر انجمنش

ميرزا مح ّمد تقى (شاعر المتخلص به عارف)
اهل اصفهان بوده ،شعر را خوب مىگفته ،در اواخر خدمت مست على شاه در سلك فقرا درآمد .و قبل از آن تجارت داشت و
عاشق طفل ّ
عطارى شد و از قنطره مجاز به حقيقت رسيد 201.از اوست:
تا دلم با درد عشقش كرد خوى

دردهايم جمله درمانى گرفت

تا كه شور عشق او در سر فتاد

اين سر شوريده سامانى گرفت

عاشق
اسمش آقا مح ّمد .از شعراى اصفهان و معاصر آذر  146بوده ،از علوم رسميّه بهرهاى داشته ،در ّ
فن شعر به استادى مسلم بوده.
با كمال فقر و تنگدستى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص385 :
استغناى زيادى داشته ،به خياطى در كنج عزلت گذران مىكرده .فنّش غزلسرايى و رباعىگويى است .202از اوست:
تاجر و عشقم به كف ،مايه و سودم وفا

تا كه شود مشترى ،تا چه دهد در بها

ما و دل بىنصيب ،هر دو فقير و غريب

تا كه شود مهربان ،تا كه شود آشنا

عذر جفاكاريت ،مزد وفاداريم

از سر بالين مرو ،بر سر خاكم بيا
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و نيز:
دانم چه كردم و ندريدند پردهام

اين طرفهتر كه هيچ ندارم به سر حجاب

راهى كه گم كند به دو صد ديده هوشمند

من چشمبسته مىروم اينك به اين شتاب

و نيز:
تا مبتّلى محنت عشق توام نديد

كوته نكرد از سر من روزگار ،دست

و نيز:
به راه عشق ،مرا كار ،مشكل افتاده است

كه ّاولين قدمم بار ،در گل افتاده است

سيّد ميرزا على رضا عاملى (شيخ االسّلم اصفهان)
ّللا صدرعاملى است ،از علماى معروف
فرزند سيّد ميرزا حبيب ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص386 :
ّ
متوطن اصفهان شدهاند در قرن يازدهم .در مراتب علميه شهرتى داشته ،منصب شيخ االسّلمى اصفهان به او
جبل عامل كه
تفويض شده ،وفات او در هزار و نود و يك.
معلوم مىشود كه پس از ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى ،داراى منصب شيخ االسّلمى اصفهان و متوفى در هزار و نود ،اين سيّد
بزرگوار منصب شيخ االسّلمى را دارا شده ،بنا بر آنچه در" امل اآلمل" نوشته ،زمان شيخ االسّلمى او يك سال بوده [است].
سيد حيدر عاملى
از علماى معروف جبل عامل كه به اصفهان مهاجرت نموده در قرن يازدهم هجرت.
آقا صدر الدّين عاملى (ذيل خانواده نجفىها)
عامى
از متأخرين" مجمع الفصحاء" و عوام الناس اصفهان بوده ،شغلش كرباسفروشى ،گاهى شعر مىگفته 203.از اوست:
هرجا فتاده سايه سرو قدت به خاك
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آنجا هزار قمرى دل آشيان گرفت

و نيز:
ساغرم بىتو در اين بزم شرابش خون است

ديده بىروى تو ابرى است كه آبش خون است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص387 :
و نيز:
آنچه در جان و دلم صبر و قرارش خوانند

برده از يك نظر آن شوخ كه يارش خوانند

عبّاس قلى ميرزا
ابن حاج مح ّمد ولى ميرزا بن فتحعلى شاه ،مانند پدر در علوم رياضى قديم و جديد مهارت داشته ،به مناسبت آنكه ميرزا آقا خان
محول به اصفهان نموده بود و حبيبآباد و دستگرد و برخوار را تيول آنها ساخته بود ،آنها
صدراعظم ،مرسوم ديوانى آنها را ّ
ّ
متوطن شدند.
به اصفهان آمده
علوم عقليّه و شرعيّه و ادبيّه را دارا بود .كتابخانه او را در اصفهان اهميّت داشت ،در سال هزار و سيصد و هفت وفات كرد.
بديع الزمان عباسى
صه
فرزند على رضا عبّاسى از مفاخر قرن [ده و] يازده هجرى بشمار است ،ابتدا به تحصيل علوم پرداخت تا در بيشتر علوم خا ّ
علم حكمت ،مقدّم بر سايرين شد .آنگاه به مشق خط قيام نمود در نزد پدر خود تا از خوشنويسان مشهور گشت ،و به لغات معموله
204
تكلّم مىكرد و در دستگاه سلطنت صفويّه مقامى داشت .در ّ
خط و شعر نابغه بود .از اوست:
خرمى جهان ،بدين تازگى بهار
بدين ّ

بدين روشنى شراب ،بدين نيكويى نگار

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص388 :

يكى چون بهشت عدن ،يكى چون هوا لطيف

يكى چون كّلت بلخ ،يكى چون بت تتار

در قبرستان تخت فوالد اصفهان مدفون است.
ّللا بن شاكر معدانى
عبد ّ
ملقّب به شمس الدّين فاضل و شاعر و استاد هندسه و نجوم بوده ،در اصفهان سنه  570وفات نموده.
خط و ّ
 )*( 204پيدايش ّ
خطاطان ،ص .242

ّللا بن مح ّمد شيخ نجم الدّين اصفهانى
عبد ّ
شاگرد ابو العباس فرسى است ،وفات او سنه هفتصد و بيست و يك در م ّكه ،از او كرامات زيادى نقل نمودهاند.
با آنكه سالها در م ّكه زيست داشت به زيارت مدينه مشرف نشد و مىگفت كه چون قلب من هميشه با رسول خداست محتاج به
رفتن زيارت قبر او نيستم.
عبد الباقى دانشمند تبريزى
داراى هنرهاى متنوعه بوده ،در كسب علوم و فضائل رنجها كشيده ،نزد عّل بيك شاگردى كرد تا استاد شد و شهرت يافت .آنگاه
از تبريز به بغداد رفت و خدمت مصطفى دده كه در خوشنويسى شهرت داشت به تل ّمذ پرداخت تا در فنون ّ
خط به اوج ترقّى
رسيد .شاهعبّاس شهرت او را شنيد و چون از هرجا صاحب هنرى گوشزد او مىشد او را مىطلبيد ،عبد الباقى را به اصفهان
خواست ،عبد الباقى به سبب استغناى ذاتى امتناع ورزيد تا پس از مراجعت شاهعبّاس از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص389 :
فتح قندهار به اصفهان ،باز عبد الباقى را خواست 205،و عبد الباقى به اصفهان آمد ،مورد مراحم شاهانه گشت و نوشتن كتيبههاى
محول شد .و كتيبه به خط ثلث جلى در گنبد و ايوان مسجد شاه به امضاى عبد الباقى بدون تاريخ موجود است ،كتيبه
مسجد شاه او ّ
دور گنبد مسجد شاه و كتيبه دور صفه روبهقبله و كتيبه دور طاق درب مسجد شاه را شاهعبّاس براى جلوه داشتن اين چند محل به
محول ساخت.
او ّ
و نيز يك عبد الباقى اصفهانى خوشنويس هم بوده كه معاصر شاه اسماعيل صفوى مىباشد.
اين عبد الباقى دانشمند در نگاشتن خط ثلث و نسخ و نستعليق ماهر و از سايرين مقدم بود و با آنكه منظور نظر شفقت شاهعبّاس
بود ،باز زبان شكايت مىگشود ،به مناسبت وفور كماالت و بىقدردانى اهل زمانه ،اشعارى متأثر مىسرود:206
در قصه شنيديم كزين پيش بزرگى

يك بدره زر داد به يك بيت فّلنى

ما هم به طمع پيش بزرگان زمانه

بستيم ميانى و گشاديم زبانى

برديم بسى رنج و نشد حاصل از اين كار

جز خوردن خونى و بهجز كندن جانى

گر تربيت اين است ،بسا كاهل سخن را

دل تافته گردد چو تنور از پى نانى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص390 :

عنقاى كرم هر دو يكى دان كه از ايشان

جز نام نيابند به تحقيق نشانى

اى اهل هنر ،قصه همين است كه گفتم

هان تا نفروشيد يقينى به گمانى

باز مىگويد و راه پريشانى و بدبختى مىپويد:

 )*( 205مؤلف :بعد از فتح بغداد.
 )**( 206پيدايش خط و خطاطان ،ص 188

صاحبا عيد آمد و ما را مهيّا هيچ نيست

جامه در بر ،فوطه بر سر ،كفش در پا هيچ نيست

شال و منديل و قبا و كفش در بازار هست

قيمتش بسيار كردم ،پول پيدا هيچ نيست

كردم از پوشيدنى قطعنظر ،ا ّما چه سود

خوردنى در خانه ما غير سرما هيچ نيست

سفره اعّل و دون از نان و از حلوا ،پرست

پيش ما غير از كتاب نان و حلوا هيچ نيست

گرچه در بازار رنگارنگ انگور است ليك

در كف اطفال ما جز ريشبابا هيچ نيست

حال خدمتكار و نوكر را چه گويم در لباس

جز زمين و آسمان در زير و باال هيچ نيست

اينهمه بگذار و حرف قرض خواهان را شنو

وجه قرض ما بخر امروز ،فردا هيچ نيست

جزوى قرض از كسى كردم طلب ،گفتا به چشم

تا قيامت صبر كن زيراكه حاال هيچ نيست

از ره طبعآزمايى چند بيتى گفته شد

ور نه ما را جز خدا ،از كس تمنّا هيچ نيست

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص391 :
و نيز از اوست:
اهل دل كى ز پى سلطنت و جاه رود

كيست از تخت فروآيد و در چاه رود

و نيز:
بود كّلم ششمم به صفحه صفحه دل

به سينهام دل صدپاره ،مصحف بغلى است.

وفات عبد الباقى دانشمند در اوايل مائه يازده واقع گرديد.
عبد الجبّار و درويش عبدى
دو شاگرد برومند مير عماد و از مردم اصفهان بودند .مدّتها نزد مير عماد شاگردى كردند تا شهرت استادى يافتند .مرقّعات
آنها ،زينت كتابخانههاى خارجه مىباشد.
درويش عبدى به لباس اهل فقر مىزيست و سياحت مىكرد .وقتى به اسّلمبول رسيد اركان دولت سلطان مراد خان چهارم-
سلطان عثمانى -او را مكرم داشتند و مح ّمد پاشا صدراعظم عثمانى از درويش عبدى خواهش نوشتن شاهنامه كرد و در كمال
نفاست و زيبايى نگاشت و در اسّلمبول هزار و پنجاه و هفت وفات كرد .عبد الجبار در اصفهان وطن خود در هزار و شصت و
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پنج درگذشت.
عذرى
 )*( 207پيدايش خط و خطاطان ،ص .199 -202

اسمش اسحاق بيك ،برادر كهتر آذر بيگدلى .شاعرى عشقباز و طبعى باز
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص392 :
داشته .وفاتش يكهزار و صد و هشتاد و پنج .از اوست:
خوش بهشتى است چمن خوشتر از اين بود اگر

باز بودى درى از خانه صيّاد آنجا

عرفان
ميرزا احمد خان عرفان ،مدير و سردبير مجله و روزنامه عرفان ،ولد مرحوم عبد الصمد خان مراغهاى هستم .الحال سى و سه
سال و كسرى از سنين عمرم مىگذرد ،در اصفهان متولّد و از سن هفتسالگى سپرده [به مكتب] شدم.
قريب يازده سال باالستمرار به تحصيل علوم جديده و قديم پرداخته ،پس از ختم دورههاى تحصيلى از ادبيات ،رياضيات،
طبيعيات ،عربى و غيره بهطور كلى آگاهى يافته و ّ
حظى برگرفته و براى تكميل آن به تحصيل لسان انگليسى پرداخته و پيش
اهل ،زبان انگليسى را فراگرفتم و سپس به واسطه عدم امكانات از تحصيل دست كشيده روزها به تعليم پرداختم ولى شبها را به
مطالعه و تدقيق و تحقيق رموز و دقايق علمى مىگذرانم .خوشبختانه تعليم و تعلّم و ممارست و عمل مرا زنده نمود ،آنچه را كه
سطحى فراگرفته بودم درونى و عمليم شدم و براثر تجربه و عشق مفرط به ّ
فن تعليم ،علم معرفت النفس را نيز آموختم و در
 208...نيز تحقيقاتى دارم ،در سن سىسالگى داخل مطبوعات گشته ،تأسيس مجله عرفان را نمودم؛ در بيست عقرب هزار و
سيصد و سه ّاولين شماره مجله عرفان منتشر شد ،و نمرات ابتداييه مجله ،مورد انتقاد ادبا واقع گرديد.
خوشبختانه منبع مجله تمام گشته نواقص را رفع نموديم ،اين مجله طرفدار معارف و آزادى است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص393 :
در نهمين شماره منتخب مورد حمله مرتجعين واقع گرديده و بالنتيجه من غير رسم سه ماه از طرف حكومت وقت دچار وقفه و
سكون گرديد و نگارنده به عنوان تبعيد تا مدّتى از نظرها مختفى بودم ،پس از سه ماه باز شروع به انتشار كرده.
در سال  209...مطبعه پروين را تأسيس نمودم .قريب سه سال مرتبا بهطور ماهيانه مجله اشاعه مىيافت ولى به واسطه نرسيدن
وجوه آبونمان و فقدان سرمايه كافى دچار تعطيل گشتم و به جاى آن روزنامه عرفان  147را تأسيس كرده كه با همان مسلك
آزادىخواهى بهطور هفتگى ده ماه است منتشر مىشود .دو ماده تاريخ ذيل از طرف دو نفر دوستان با فضلم سروده شده است:
شكفت خاطر گلشن بهسان غنچه و گفت

صفاى خلد طلب از مجله عرفان

«»1343
جويى تو اگر فلسفه ايمان را

مىخوان همه سر مجله عرفان را

شيرينسخنى ز اول هر مصرع

غارت بنمود و گفت تاريخ آن را

 )*( 208در اصل ناخوانا
 )*( 209در اصل جاافتادگى دارد.

«»1343
«مورخه  4ارديبهشت »1037
عشرتى
از اهل فروشان سده ماربين .اسمش آقا على .به اكثر علوم مربوط بوده .از اوست:210
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص394 :

يك لطف نمايان تو در حق من اين بود

كز وعده ترياك ز ترياك بريدم

عقيلى
ّللا بن مح ّمد بن
ّللا بن جعفر بن احمد بن احمد بن عقيل بن مح ّمد بن عبد ّ
ّللا بن عقيل بن مح ّمد بن عبد ّ
ابو القاسم عقيل بن عبد ّ
عقيل بن ابو طالب.
ّ
ّللا اصفهانى
صاحب علم انساب و داراى شجرهنامهها .و او را دو فرزند بوده يكى مح ّمد كه در قم
توطن جست و ديگر عبد ّ
است.
ّ
ّللا است كه در حدود قرن پنجم بوده و سلسله
اول كسى كه از اوالد عقيل در اصفهان ديده شد كه
متوطن بوده است ،همين عبد ّ
عقيلىهاى اصفهان احتمال مىرود كه از خانواده او باشند.
على بن حمزه
اصفهانى ،از معاصرين جنيد بوده ،از علماى ادبيت است كه پس از ابى بكر صولى كه ديوان ابى تمام را به ترتيب حروف جمع
نموده بود ،على بن حمزه برحسب انواع ،جمع نمود.
على بن سهل اصفهانى
كنيه او ابو الحسن ،از قدماى مشايخ اصفهان شاگرد مح ّمد بن يوسف بنّاى اصفهانى .از اقران جنيد و در ميان ايشان [داراى]
مكاتبت و رسالت بوده .جامى در نفحات نوشته ،صاحب رياضات بزرگى بوده كه گاهى بيست روز از خوردن و آشاميدن امساك
مىكرده و شبها به عبادت مىگذرانيده ،با وجود آنكه از بزرگزادگان اصفهان و در نعمت و رفاهيّت تربيت يافته بود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص395 :
اموال خود را به اصحاب انفاق نموده خود او به تنگدستى افتاد ،ليكن حالت سخاوت او تغييرى نيافته بود با نهايت كوشش ،مالى
به دست مىآورد و رفع حاجت محتاجين را مىنمود .در حاالت او نوشتهاند كه عمرو بن عثمان مكى جهت اداى سى هزار درم
قرض نزد او به اصفهان آمد ،ابو الحسن نسبت به او پذيرايى و مهربانى زيادى نموده او را عودت داد .م ّكى در وقت مراجعت از
طلبكاران خود بسيار نگرانى داشت تا وقتى به م ّكه رسيد فهميد كه ابو الحسن ،بدون آگاه ساختن او قروض او را ادا ساخته
[است].
يكى از عرفا گويد سبب مخفى داشتن از شخص ،محض احتراز از عذرخواهى و شكرگزارى او بوده كه آن آزادهمرد طاقت
تح ّمل او را نداشته.

 )**( 210ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .968

وقتى صحبت مرگ در ميان بود ابو الحسن گفت مرگ از براى من به غير از دعوتى و اجابتى بيش نيست و گويند چنين شد،
چنانچه روزى ميانه اصحاب خود نشسته بود ناگهان صدا برآورد لبيك و به حالت مرگ افتاد.
شيخ بهاء الدّين و ديگران از او كراماتى نقل كردهاند و كلمات او در معارف مشهور است .وفات او در سنه دويست و هشتاد
مقبره او مشتمل بر تكيه و خانقاهى بوده كه سالهاى دراز دراويش در آنجا پذيرفته مىشدند .چنانچه شيخ بهايى در هزار و
كسرى هجرت -اشعار به اين نكته نموده ،در ضمن حكايت خوابى كه نوشته ،ديدم گنبد و رواق حضرت رضا (ع) [را] و پس از
بيدارى به ديدن شخصى رفتم كه در تكيه شيخ على بن سهل وارد شده بود و منزل داشت و بعد از مّلقات او به زيارت قبّه شيخ
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رفتم .مطابق بود شكل او به آنچه در خواب ديده بودم از حضرت رضا (ع).
و هم ابن بطوطه مسافر آفريقايى نيز اشعار به منزل نمودن در خانقاه على
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص396 :
بن سهل و كيفيت پذيرايى آنها بهطور تفصيل نموده سنه هفتصد و كسر هجرت كه معلوم مىگردد از ابتدا اين خانقاه با كمال
شكوه تا همين اواخر برقرار بوده از كنار خيابان طوقچى ،و حاليّه سواى اصل قبر ،بقيه آن را از خانقاه و غيره صاحبان مكنت و
قدرت از اعيان و علما براى مختصر جيفه ضبط نموده ،كشت مىنمايند .برخّلف اخّلق خود آن شيخ بزرگ كه سالها مسافرين
و محتاجين از او حيّا و ميتا متن ّعم مىگشتند.
على بن مح ّمد قاسانى
از اصحاب حضرت ابى جعفر ثانى است و روايت اخبار بسيارى نموده ،در كتب رجال بهعنوان ابن شيره اصفهانى ذكر شده
[است].
على رضا عباسى
ملقّب به شاه نواز ،يكى از مفاخر عهد شاهعبّاس بزرگ است .در ايران نظيرش پيدا نشده ،از حيث 212داشتن هنرهاى مختلف با
كمال مهارت و استادى مانند نقّاشى كه امروز كمترين صورتى است از دسترنج او در موزهخانههاى اروپا ،به نفيسترين قيمتى
خريدار و مورد حيرت تماشاچيان نقّاشان امروزه است .چنانچه در شماره مجله كاوه ،تاريخ بيست و هشتم ذيقعده هزار و سيصد
و سى و پنج نقل مىنمايد .از پرفسور ايكن مستشرق آلمانى  148كه چندين تصوير كار على رضا عبّاسى به دست آمده كه
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شاهكارىهاى آن استاد يگانه نه تنها در آلمان بلكه در تمامى اروپا مايه استغراب گرديده [است].
على رضا از اهالى تبريز بود و بااستعداد ذاتى و قابليّت خود به اكتساب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص397 :
علوم و صنايع پرداخت تا به مقامى رسيد كه هيچكس آن را حايز نبوده ،مانند خطوط چهارگانه ثلث جلى ،نستعليق ،نسخ و غيره.
طراحى ،نهايت مهارت داشته ،اين افتخار ايران ،چون اصفهان را مجمع علما و ادبا و فضّل و
و [در] نقّاشى و تذهيب كارى و ّ
مشوقى مانند [شاه] عبّاس بزرگ به اصفهان آمد و به اندكزمانى از هنرهاى خود مستغنى شده ،به
هنرمندان عالم ديد ،با وجود ّ
درگاه شاهى راه يافت .شاهعبّاس او را به انعامات خود بهرهمند نمود و نگاشتن بعضى كتيبههاى مساجد و عمارات [را] به وى
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مقرر داشت.
محول داشت و جمعى از ُكتّاب و خوشنويسان كه به خط ثلث جلى آشنا بودند در تحت فرمان او ّ
ّ
على رضا شخصا به نقّاشى و تذهيبكارى كتابخانه شاهى مىپرداخت و ساير خطاطان و خوشنويسان را مانند مح ّمدرضا امامى،
مح ّمد صالح اصفهانى ،عبد الباقى تبريزى به نگاشتن كتيبههاى مساجد برگزيده بود .فقط كتيبه درب مسجد شاه و درب و مسجد
ّللا و مسجد مقصودبيك به ّ
خط خود على رضا عباسى زيور گرفته ،چنانچه كتيبه مسجد مقصودبيك واقعه در محلّه
شيخ لطف ّ
مروج ائمه اثنى عشر
ظلمات و مشهور به تكيه ظلمات را نوشته است ":در زمان دولت پادشاه جمجا ِه مّلئك
آشيان گردون بارگاهّ ،
ِ
ّللا عليهم من الملك الكرام السلطان االعظم الخاقان االكرم ابو المظفر شاهعبّاس الموسوى الصفوى الحسينى بناى اين
صلوات ّ

 )*( 211ر .ك .تذكره القبور ،ص .78
 )*( 212در اصل حيثيّت.
 )**( 213پيدايش خط و خطاطان ص .183
 )*( 214همانجا ،ص .185

مسجد نمود ،كمترين غّلمان مقصودبيك ناظر و نواب از اركان بندگان نواب اشرف اقدس هبه نمود كتبه على رضا العباسى هزار
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و يازده".
ّللا به ّ
خط على رضا اين است ":امر بانشاء هذا
اما كتيبه مسجد شيخ لطف ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص398 :
ّللا تعالى ملكه و اجرى
المسجد المبارك السلطان االعظم و الخاقان االكرم  ...ابو المظفر عبّاس الحسينى الموسوى الصفوى خلد ّ
ّللا خطوط
فى بحار التأييد فلكه كتبه على رضا العباسى هزار و دوازده"[ .ولى] در مسجد شاه اصفهان و مسجد شيخ لطف ّ
خطاطين بسيار ديگر [ى] مانند على جعفر االمامى و مح ّمد رضا ابن [استاد] حسين بنّاى اصفهانى مىباشد.
ّللا ميسى نبيره شيخ ابراهيم ميسى كه در او نماز گزارده،
ّللا از بناهاى شاهعبّاس بوده و به اسم شيخ لطف ّ
اما مسجد شيخ لطف ّ
مشهور شده [است].
اكنون از على رضا در اصفهان به غير از معدودى كتيبههاى ّ
خطى باقى نمانده و تمام كتب و نقّاشىها و تذهيبكارىهاى او را
به اروپا بردهاند و در غالب موزهخانهها موجود است149 .
اين رباعى از على رضا عباسى است:
در خوشآب
تا خانهنشين شدى تو اى ّ

پيوسته مراست از غمت ،ديده پرآب

من خانه دل خراب كردم ز غمت

تو خانهنشين شدى و من خانهخراب

على رضاى عباسى سلطنت شاهعبّاس بزرگ و شاه صفى و شاهعبّاس ثانى را درك كرده [بود].
تاريخ كتيبه مسجد مقصودبيك در اصفهان هزار و يازده و تاريخ يك [امضاى او در اين] صفحه رسم شكار گرگ به امضاى على
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رضا عباسى در خطاطى و رسّامى و نقّاشى و تذهيبكارى ،رايت مفاخرت در اصفهان افراشته داشته [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص399 :
على فرنگى
اسمش مح ّمد على بيك فرزند ابدال بيك نقّاشباشى .فرزند على قلى بيك فرنگى كه در زمان صفويه مسلمان شده و در ّ
فن نقّاشى
مهارت داشته و به خدمات سلطانى مشغول بوده [است].
على فرنگى در اصفهان تربيت شده ،در عهد شاهطهماسب ثانى و نادر شاه ،نقّاشباشى بوده .آخر االمر ضعف باصره [به] هم
رسانيده و در سنه صد و شصت و هفت وفات نموده [است].
در ّ
فن تصوير فريد دهر خود بوده .كماالت ديگرى هم داشته ،از آن جمله شعر را خوب درك مىكرده و چون تخلّصى نداشته ،به
اسم نوشته شد .از اوست:
دو چشمم كه دردش به جان چينه 217داد

گر او را نبيند ،كرا بيندا

دلم كو ،سرم كو ارم خواندا

گر آنجا نماند ،كجا ماندا؟

 )**( 215همانجا ص .185
 )*( 216همانجا ،ص .186 -7
 )*( 217چينه يعنى دانه (.مؤلف)

***
غمى كز مژه خون گشايد مرا

گر او را خوشآيد ،خوش آيد مرا

ّللا
عمان ميرزا نور ّ
از اهل سامان چهارمحال است .شخص موقّرى بوده .در طريقت نزد آمير مح ّمد هادى پاى قلعه سر ارادت سپرده .پدر او ميرزا
ذره" و عموى او متخلّص به" دريا" و ج ّد او" قطره" تخلّص داشته از شعراى معروف
عبد الوهاب" ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص400 :
اصفهان بودهاند و نسبت خود را به امرؤ القيس حجر كندى مىرسانند .ميرزاى عمان به سبب اشعارى كه در حالت وداع
حضرت سيّد الشهداء (ع) گفته و داراى مضامين عالى است ،نزد جماعت روضهخوان معروف شده .وفات او سنه يك هزار و
سيصد و بيست و دو ،پس از پنجاه و هشت سال زندگانى بوده .مقامش منشىگرى حسين قلى خان ايلخانى بختيارى بوده .همواره
به مدح پادشاه و صاحب كافى امين مترنّم بوده و مستمرى ساليانه داشته .از اوست:
ديگران را شور بستان بر سر و شوق چمن

ما و رندان غزلخوان و فضاى انجمن

ما هنر را اخترانيم ،انجمن ما را سپهر

ما سخن را بلبّلنيم ،انجمن ما را چمن

عنايت
ّللا .از نجبا و اعيان اصفهان است .فرزند ميرزا مح ّمد ابراهيم قاضى عسكر اصفهان .زمان نادر شاه [به
اسمش ميرزا عنايت ّ
سبب] سخاوتى كه داشته اكثر تهىدست بوده ،جزو نويسندگان دفتر شاهى بوده از اوست:
به گل چگونه رسد دست من در اين گلشن

ز كوتهى چو به دامان باغبان نرسد

و نيز:
دال هرچه خواهى ز آهى برآيد

مرا آهى از دل الهى برآيد

ميرزا جواد عنقا
خط شكسته را خوب مىنوشته و در نستعليق استاد بوده .شعر هم مىساخته و عنقا تخلّص داشته .در زمان ناصر الدّين شاه وفات
كرد .غالبا به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص401 :

عزلت و انزوا مىگذرانيده ،طبعى پخته داشته 218.از اوست:
باز آمد آن معربد ،آغاز ناز كرده

عشاق پيش نازش ،جانها نياز كرده

تا دامن وصالش ،دست كراست روزى

ما كوته آستينان ،دستى دراز كرده

و نيز:
عنقاى قاف عشقم ،فارغ ز قيد هستى

القيديم رها كرد از قيد خودپرستى

تا چند منع رندان ،زاهد ز شاهد و مى

نى ،مىپرستى آخر ،خوشتر ز خودپرستى

غازى قلندر
از اهل اصفهان بوده در بلده سمنان سكونت داشته از اوست:219
جزاى يك شب هجران اگر دهد ايزد

سوى بهشت برم كافر و مسلمان را

غالب
اسمش ميرزا مح ّمد حسين .از سادات محترم اصفهان .نسبش به سّلطين صفويه و سادات اماميّه مىپيوندد .در جوانى به
هندوستان رفته داماد سرافراز خان صوبهدار شده و در آنجا مناصب عاليه يافته .از دولت گوركانيه غالب على خان لقب گرفته و
چهارده سال در آنجا فرمانفرمايى داشته .در اواسط دولت نادرى به سياحت بّلد ايران مراجعت كرده .از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص402 :

طپش دل مگر اظهار كند حال مرا

ور نه كس نيست كه گويد به تو احوال مرا

ايضا:
افسردهدلى گشته ز بس عام ،در اين شهر

غيرت
 )*( 218مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .740
 )**( 219ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .968 -9

ديوانه به راهى رود و طفل ،به راهى

اسمش ميرزا جعفر .از سادات محترم اصفهان و به تحصيل كماالت دينى مشغول مىبوده .شعر هم مىگفته وفاتش هزار و
دويست و ده [ 220بوده است].
افسوس كه تا بوى گلى بود به گلشن

صياد نياويخت ز گلبن ،قفس ما

ايضا:
غمگين ز گردش فلك پردهدر نيم

جور بتان پردهنشين مىكشد مرا

ايضا:
من در قفس ز شوق اسيرى ،ترانهسنج

صيّاد در گمان كه گلستانم آرزوست

مولى مح ّمد فاضل سراب
فرزند عبد الفتّاح تنكابنى از شاگردان فاضل ّ
مّل مح ّمد باقر سبزوارى است.
در علم اصول و كّلم و فقه با مهارت و در علم مناظره دستى داشته .در هريك رسائل متعدّده تأليف كرده .جمعى از علما از او
روايت دارند از جمله آنها فرزندان او مولى مح ّمد صادق و مولى مح ّمد رضا مىباشند.
احفاد او در اصفهان از زمان قبل داراى امامت مسجد شيرهپزها هستند كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص403 :
اسامى بعضى ذكر شده .از غرايب عقايد كه در خانواده آنها به توارث از ج ّد خود باقى دارند و به او افتخار مىكنند ،براى مزيد
بصيرت از اخّلق اين سلسله ذكر مىشود:
فاضل سراب نقل كرده -به موجب آنچه صاحب" روضات" از قول احفاد او نوشته -وقتى به سفر عراق مىرفتم شخصى در جلو
من پياده حركت مىكرد و در منازل ديده نمىشد ،تا از اهالى قافله جوياى حال او شد ،گفتند موقع ورود به منزل مقدارى طعام از
ما گرفته مىرود و ديگر كسى از حال او ّ
اطّلعى نداشت ،تا باز موقع سوارى كه او را ديدم ،از خود او تحقيق حالش را كردم.
اظهار داشت كه من يكى از جنّيان هستم و نذر كردهام جهت مه ّمى پياده در جلو يكى از علماى شيعه به زيارت كربّل بروم ،به
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اين سبب در جلو شما حركت مىكنم ،و ضمنا ملتفت شدم كه در موقع حركت پاهايش را به زمين نمىگذارد و حركت مىكند.
از او سؤال كردم طعامى كه از اهل قافله مىگيرى براى كيست و خوراك شما چيست؟ جواب گفت :طعام را به بعضى فقراى
آدمى مىرسانم و ماها فقط به بوى بعضى جوانان خوشصورت وقتى آنها را در بغل مىگيريم اكتفا مىكنيم و تقويت مىشويم و
در اين حالت آن جوان به حالت مصروع به زمين مىافتد ،پرسيدم معالجه چنين آدمى در چنين وقت چيست؟ جواب گفت :قدرى
آب سداب به دماغ او اگر بچكانند جنّى هّلك مىشود و آدمى شفا مىيابد.
اتّفاقا وقتى در عرض راه براى جوانى چنين حالتى افتاد و من به دستور جنّى معالجه او را نمودم كه فرياد جنّى بلند شد با حالت
ناله مىگفت براى يككلمه راست گفتن خود را به كشتن دادم.
 )*( 220مجمع الفصحاء ج  ،2ب  ،2ص .776
 )*( 221در اين خصوص بنگريد به :تذكره القبور ،ص .27

نظير اينطور ارادتهايى كه از اجنّه به علماى شيعه ظاهر شده [باز به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص404 :
بعضى ديگر] علماى شيعه در كتب رجال خود نسبت دادهاند.
فاضل هندى (فقيه اديب حكيم)
بهاء الدّين مح ّمد بن تاج الدّين حسن بن مح ّمد االصفهانى ملقّب به فاضل هندى .تولّد او در هزار و شصت و در اوايل نشو و نما
زمانى را در هندوستان بوده به اين سبب معروف به فاضل هندى شد.
در علوم مختلفه تأليفات بسيارى دارد و هركدام در مح ّل خود داراى اهميّت مىباشند ،مانند :كشف اللثام 222شرح قواعد ّ
عّلمه در
فقه كه در جواهر ،فوائد بسيارى از او نقل شده ،و كتاب شرح قصيده حميرى كه جامع فنون ادبيه است و كتاب تلخيص كتاب
شفاى شيخ الرئيس در حكمت و غير از اينها.
از او نقل شده كه اشتهار به فاضل هندى را راضى نيستم كسى بگويد ،و از هندوستان مراجعت كرديم پس از اينكه رفتن ما به
آنجا لزوم يافته بود و قبل از بلوغ و تكليف بود.
و هم گويد از تحصيل علوم معقول و منقول فراغت يافتم در حالتى كه سيزدهساله نشده بودم 223مشغول تصنيف شدم قبل از
دوازدهسالگى و شرح تلخيص را قبل از نوزدهسالگى نوشتم و قبل از او متجاوز از ده تصنيف از متن و شرح و حاشيه پرداخته
بودم ،در دهسالگى مشغول به تدريس شرح تلخيص تفتازانى شدم .وفات او در هزار و صد و سى و هفت هنگام استيّلى افغان بر
اصفهان بوده  ،150مقبره بىآاليش او كنار جاده تخته فوالد معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص405 :
فانى (شاعر)
در اصفهان متولّد شده .اسمش سيّد مح ّمد رضا فرزند مير فاضل هندى از دنيا گذشته با اهل حال پيوسته .اشعارى داشته صاحب"
مدون كرده .از اوست:
رياض العارفين" ّ
آنكس كه ِز اسرار ازل آگاه است

غايب ز خود است و حاضر درگاه است

در هرچه نظر كند ،خدا را بيند

ّللا است
اين معنى ال اله ّإال ّ

در سنه هزار و دويست و بيست و دو وفات نمود.
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فتحى
از اهل اردستان و از اوست:

225

گهى كه بر دلت از ديگران غبارى هست

 )*( 222در اصل :كشف اللئالي
 )**( 223ر .ك .تذكره القبور ،ص .40
 ")*( 224مجمع الفصحاء .ج  ،2ب  ،2ص ."807
 )**( 225ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .969

مگر به خاطرت آيد كه خاكسارى هست

فروغ الدّين اصفهانى (شاعر)
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" .نامش ميرزا مح ّمد مهدى ،فرزند ميرزا مح ّمد باقر ،متخلّص به بهجت .اكتساب كماالت را كامّل
نموده ،غالبا مشغول تأليف و تصنيف شده ،از جمله كتاب" صحايف العالم" است ،قريب دويست هزار بيت كتابت در ديوان
منصب استيفا داشته دبيرى بود مترسّل .شعر هم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص406 :
مىگفته و در شعر فروغ تخلّص مىكرده .زمان ناصر الدّين شاه وفات يافت .از اوست:226
يكى چشم نظر بگشا و عالم را تماشا كن

در اين سير و تماشا آنچه منظور است پيدا كن

هيون نفس سركش را مهارى ساز ،در بينى

به تدبير رياضاتش ز لولى راهپيما كن

هرآن نعمت كه گردد منقطع ،لذت نمىبخشد

از آن نعمت كه هرگز منقطع نبود تمنّا كن

براى ّ
عزتى طاعت مكن مانند برصيصا

به جمع رتبتى حكمت نه همچون پور سينا كن

اگر حكمت بخوانى از براى حقشناسى خوان

اگر طاعت كنى محض از براى حقتعالى كن

فروغى (شاعر منجّم)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" ،227اسمش ميرزا مح ّمد ،از فضّل و حكما و ماهر در مجسطى بوده .در اواسط عمر سفارت و
سياحت كرده با تيمور شاه افغان راه يافته ملكالشعراى وى شده .از اوست:
ز وصل نيست مرا بهرهاى ز بسكه به محفل

در اضطراب ز طبع بهانهجوى تو باشم

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص407 :

بر سر تربت فروغى دوش

ناله مىكرد غم ز تنهايى

پدر او منجّمباشى فتحعلى شاه و بعد از او برادرش به منصب منجّمباشىگرى رسيده بود .وقتى معتمد الدوله حاكم اصفهان به
سمت اهواز حركت كرد به جهت سركوبى اشرار ،اين اشعار را گفته:
و گر ز ملك صفاهان به خطه اهواز

 )*( 226مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .833
 )**( 227همانجا ،ج  ،5ص .805

هماى دولت و اقبال مىكند پرواز

ز آسمان گذرى چون به آستانش رسى...228

ولى پيش آيدت آواز

ميرزا مح ّمد على خان فروغى
فرزند ميرزا مح ّمد حسين .فروغى تخلّص .اصّل اصفهانى .در زمان پدر كه شغل مه ّمى نداشته هميشه به تحصيل علوم جديده
صه تاريخ و جغرافيا و نشر علوم وقت مىگذرانيده ،چنانچه در اوايل مشروطيت رياست مدرسه سياسى را عهدهدار بود.
خا ّ
پس از آن به مناسبت لياقت ذاتى و تحصيّلت و كوششى كه داشت به مقامات عاليه نايل گرديد ،مانند سفارت دربار دول معظمه
اروپ و پستهاى مختلف وزارت ،تا در عصر پهلوى مقام رياست وزرا را حايز گرديد .تأليفات مفيدى از او در بين هست
ّ
معظمه دولت
اخّلقى و علمى و غيره ،مانند :كلبه هندى 229و فيزيك و غيره و غيره و عّلوه بر شهرتى كه به سبب تصدّى امور
صلين جديد از او منتفع مىگردند ،در نزد متجدّدين مقبوليّتى حاصل نمود ،مخصوصا
پيدا كرده به سبب همين تأليفات كه غالب مح ّ
طرز قلم و سبك نوشتهجات او كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص408 :
مأخوذ از نابغه زمان پدر او ميرزا مح ّمد حسين خان است بسيار جالب توجّه مىباشد  ،151و حتّى در اين دوره انقّلب نيز
وجاهت او برقرار مانده ،بهعكس سايرين.
ميرزا مح ّمد حسين ذكاء الملك فروغى
در سنه هزار و دويست و پنجاه و چهار در اصفهان متولّد شده  152از رجال ادب قرن چهاردهم .در نثر فارسى صاحب آثار
بلند است ،مدّت ده سال از هزار و سيصد چهارده الى يكهزار و سيصد و بيست و پنج ،روزنامه" تربيت" را در طهران
ق و عفت و جلد اول تاريخ
مىنگاشت .مقاالت بسيار و ترجمههاى شيرين از او باقىمانده است كه ترجمه كلبه هندى ،و عش ِ
ساسانيان تأليف رولسن انگليسى از آن جمله مىباشد .سنه يكهزار و سيصد و بيست و پنج در طهران وفات يافت.
چندين كتاب ديگر به اسامى ديگر نيز تأليفش منصوب به اوست ،مىتوان گفت كه اسلوب قلم شيرين او ،اثرى در طرز
نويسندگان ايران داده است.
فرهنگ (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" است .نامش آقا مح ّمد على .شغلش تذهيب كتاب و داراى اخّلقى مهذّب بوده .كتابى در مطايبه
نگاشته موسوم به" طرب االحباب" 230.از اوست:
غير سروقد او كاورد زلف مشكبار

سرو را هرگز نديدستم كه آرد مشكبار

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص409 :

مشك دارد بار و در مشكش يكى تابنده مهر

خرم بهار
مهر دارد بار و بر مهرش يكى ّ

 )*( 228در اصل جاافتادگى دارد.
 )**( 229ذكر اين نكته بسيار ضرورى مىنمايد كه مرحوم جناب در انتساب" كلبه هندى" به مح ّمد على فروغى دچار سهو و اشتباه گرديده،
چرا كه ترجمه اين كتاب چنانكه در ذيل عنوان مح ّمد حسين ذكا الملك فروغى قيد شده ،منتسب به پدر ايشان است.
 )*( 230مجمع الفصحاء .ج  ،2ب  ،2ص .840

اى كه ديدستى شگفتىها ،ببين در كار من

تا شگفتىها فزون بينى ميان ما و يار

سرو را جا در كنار جويبار و سرو من

تا كنارم جويبار آرد ز من جويد كنار

فريب (شاعر) اصفهانى
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش عبد الغفّار .فرزند فتحعلى خوشنويس ،شغلش طبابت بوده ولى در اكثر علوم مهارت داشته
و در معقول و منقول معروف بوده ،در علوم ادبيّه شهرتى دارد ،در مرض وبا ،رسالهاى نوشته جامع معالجات ايرانى و فرنگى،
و منظومهاى در تشريح به فارسى دارد و به طرز متقدّمين سخنسرايى مىكند .به سبب ّ
خط نستعليق خوشى كه داشته ابتدا"
ّ
خطاط" تخلّص كرده ،بعد تغيير تخلّص داده" فريب" نموده 231.از اوست:
مبين به زاهد شهر و به شهره عاريتش

كه غير حيله و سالوس نيست در نيتش

رطب مخواه از آن خاربن كه يكعمرى

به شورهزار شآمت كنند تربيتش

و نيز:
يكچند شدم در حرم و دير و كليسا

شايد كه كشد بخت سوى دوست عنانم

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص410 :

ترسابچگان با خم گيسوى دلآويز

كردند خوش آسوده ز قيد دوجهانم

گفتم كه كنون فاش كنم راز دوعالم

گفتند يكى راز و ببستند دهانم

اى ترك چه نازى به پريشانى گيسو

در حالت من بين كه پريشانتر از آنم

فريبى
ّللا ،فرزند ميرزا رجب على طهرانى .خود زاييده و پاييده اصفهان .كسب كماالت و مراتب علمى كرده شعر
اسمش ميرزا حبيب ّ
هم مىگفته .از اوست:
شنيدى روز و شب فرياد ما را

 )*( 231مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .820

ز بيداد و ندادى داد ما را

وفات او در سنه هزار و صد و هشتاد و چهار.
ّ
مّل صالح فريدنى
از شاگردان حاج ّ
مّل هادى سبزوارى بوده و در منزل حاجى در سبزوار مىزيسته .كتاب شرح منظومه را كه نزد ايشان ديده بود
با ّ
خط خود در آنجا نوشته بود و همراه داشت .بعد از وفات حاجى به اصفهان آمده ،گاهى تدريس مىكرد و گاهى هم در فريدن
ّ
مىگذرانيد .در عرفان مريد حاج مّل سلطان على گونابادى و فرزند او حاج مّل على بود و نسبت به آنها فوقالعاده فروتنى
مىكرده و در صفنعال مجلس آنها مىنشسته [است].
حاج سيّد مح ّمد فريدنى
اشعار زير تمام و كمال نوشته شده است به تاريخ  5بهمن  ،1307و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص411 :
ّللا عنه بر يادگار
محتوى بر  66فرد شعر مىباشد كه از مرحوم مغفور جنّت و رضوان آرامگاه آقاى سيّد مح ّمد فريدنى رضى ّ
مانده است .شكايت او از مير سيّد مح ّمد امامجمعه اصفهان متوفّى  1291قمرى [مىباشد] كه مىخواسته است به زور ملك او را
وراث او دارند.
ضبط كند .و اسم ملك او «چمطاق» بوده و هنوز ( 1343ه ق) ّ
خاقان جهان كه درگه داد

بيخ و بن ظلم داد بر باد

از ظلم و ز عدل هرچه در بود

بربست و به روى خلق بگشاد

اى از تو ديار ظلم ويران

وى از تو جهان عدل آباد

ظلمى به من از امامجمعه

آن كو رفته خدايش از ياد

رفته است كه هيچ گوش و چشمى

هرگز نشنوده و مبيناد

اين ظلم نكرده بود نمرود

وين جور نخوانده بود شدّاد

ملك همه ،غصب ،امام ،غاصب

مردم غمگين سباع دلشاد

شيرين بر اوست مال مردم

همچون شيرين نبرد فرهاد

سوى من بينوا نظر كن

شكرانه دولت خداداد

عمريست كه من غمينم از وى

يا رب كه مباد خاطرش شاد

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

گفتى آقا ستون دين است

انصاف ستون دين چنين است

تير ستمش كه در كمان است

رخش طمعش كه زير زين است

گر گوش فلك شد از نفيرم

گويى كه به گوش او طنين است

اى صاحب ملك باخبر باش

آقا پى ملك در كمين است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص412 :

از سر نتواندش گذشتن

خود گر همه يك كف زمين است

بنگر كه چگونه از پى غصب

گويد كه صّلح دين در اين است

دينش همه زمان گرفته

كس نيست كه پرسد اين چه دين است

باّلل برون روم من از دين
ّ

گر معنى دينپرستى اين است

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

اى شحنه قهرمان آفاق

عدل تو و ظلم و زهر ترياق

احوال امامجمعه بشنو

بيتى دوسه بىدروغ اغراق

آقا جامع به ملك مردم

آقا عالم به علم شلتاق

در علم و حديث نيز بد نيست

اما همگى حديث چمطاق

آقا پى لفظ جور معنى

آقا پى لفظ غصب مصداق

آقا پى ملك و مال تازد

ز انسان كه پى چپاول ايماق

شوق كره زمين از آن سر

بيرون نرود مگر به تخماق

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

اى مظهر شاهى الهى

در حكم تو ماه تا به ماهى

هم محور آسمان دانش

هم ساحل كشتى تباهى

شاهان به غّلميت مفاخر

گردون به اطاعتت مباهى

مأمور به امر تو اوامر

متروك ز نهى تو نواهى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص413 :

احوال اراضى صفاهان

بشنو تو از كمينگاهى

هرجا ملكى امامجمعه

بگرفت ز هركسى به راهى

ب چنان كسى خواب
حيران به ش ِ

هر گوشه فغان دادخواهى

هفتاد و دو قريه غير چمطاق

بر دعوى من دهد گواهى

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

ما را به كسى نه صلح نه جنگ است

از صلح و ز جنگ هر دو ننگ است

بحرى است بر اين جهان و در وى

آقا در منبع چون نهنگ است

از من به امامجمعه گوئيد

آن كو شهدش هم شرنگ است

دست طمع تو گر درازست

پاى كرم تو گرچه لنگ است

چمطاق ز من گرفتى آقا

ّللا باهلل خيال بنگ است
و ّ

از دست تو اى امامجمعه

كايينه هر دلى به زنگ است

بر پا شكنم هرآنچه خار است

بر سينه زنم هرآنچه سنگ است

آنگه گويم به شاه جمجاه

گر جاه است اين زمانه تنگ است

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

از مردم و مردمى نشان نيست

جز حيله و مكر در ميان نيست

از دست امامجمعه كردى

چشمى نبود كه خونفشان نيست

بر پا شده فتنهاى كه كمتر

از فتنه آخر زمان نيست

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص414 :

صد شكر هرآنچه كرده پنهان

بر رأى خديو كامران نيست

فتحعلى آن شهى كه دايم

جز مدحت او به هر زبان نيست

هرجا شاهى از اوست بر تخت

جز او به زمانه شهنشان نيست

رزق همه خلق را تو گويى

غير از كف او كسى زبان نيست

برگو به من از امامجمعه

بر خاطر وى اگر گران نيست

با نوح نبى تو را چهكار است؟

ارثى كه ز لوط در ميان نيست

دست از سر ملك بنده بردار

اين لقمه نصيب آن دهان نيست

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

اين دولت و تخت جاودان باد

پيوسته به صاحب الزمان باد

تا هست نشان كامرانى

در دهر هميشه كامران باد

تا ابلق چرخ در خرام است

خنگ لنگش به زير ران باد

دستش كه به بزم زرفشان است

تيغش به رزم سرفشان باد

بر درگه پادشاه جمجاه

هنداى سپهر پاسبان باد

هرجا كه معانى بديع است

از مدحت شاه در ميان باد

دست و حل هركه بحر كان است

غيرتافزاى بحر كان باد

تا هست بيان به هر زبانى

اين شعر به هر زبان [بيان] باد

اى معدن عدل و منبع داد

از دست امامجمعه فرياد

با اينهمه شور و شين غوغا

چمطاق نمىدهم به آقا

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص415 :
(مدرس و فقيه)
آميرزا عبد المجيد فريدنى
ّ
از خانواده معروفى است كه از فريدن مهاجرت به اصفهان نمودهاند.
عمده تحصيّلت او نزد آخوند ّ
مّل عبد الجواد خراسانى و حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى بوده تا به مرتبه اجتهاد رسيده .يكى از
مجتهدينى است كه هيچوقت پيرايه مرتبه علمى به خود نمىبست ،در فنون ادبيّه داراى مراتب عالى بود ،علم تفسير و قرآن و
تجويد و قرائات در اصفهان زمان او ،منحصر به او بود .عّلوه بر تدريس فقه اغلب تفسير و تجويد هم تدريس مىكرد اگرچه
صلين اين آخرى كم بودند ،مخصوصا قصيده شاطبى را كه در حفظ داشت بيشتر اوقات تدريس مىنمود.
مح ّ
با اين مراتب علمى ،امور معاش خود را به زراعت و بهطور وارستگى مىگذرانيد .در سنه هزار و سيصد و سيزده پس از
مراجعت از حج ،در بين راه وفات نمود.
آخوند ّ
مّل مح ّمد باقر فشاركى
مدرس و حاجى شيخ مح ّمد باقر نجفى بوده است .در مسجد نو بازار
فرزند شيخ مح ّمد جعفر فشاركى ،از شاگردان مير سيّد حسن ّ
صلين آن زمان مىپسنديدند .شاگردان بااستعداد خود را زود اجازه مىداد و متعذّر
تدريس خارج مىكرد .تقريرات او را مح ّ
مىشد به اينكه به سبب داشتن اين اجازه مجبور مىشوند به كار كردن و ترقّى نمودن و حقيقتا داراى ملكه اجتهاد شدن ،و
برحسب اظهار خود ايشان باالى منبر ،عده آنها بالغ بر چهارصد نفر بوده.
بيشتر علماى كرمان و يزد نزد او تحصيل كردند.

مباحثه ّ
طّلب در مجلس درس او همهمهاى داشت كه بسا روزها مجال تقرير به خود او داده نمىشد .تقريرات ساده او روى منبر
خاص و عام را به خود
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص416 :
جذب مىكرد .جمعيّت نماز و منبر او اهميّت داشت .غالبا دوسه نفر تندنويس ،منبرهاى او را ضبط مىكردند .شبهاى متبركه را
نوعا در تخته پوالد احياء مىداشت .153
و اين احياى شبهاى جمعه به سبب او در شهر و تخته پوالد رونقى يافت .شبها را بيشتر جهت عبادت به صحراها و خارج
شهر مىرفته تا باالخره دچار ضعف قلب مىگردد.
در امور ح ّكام اصفهان موافقت نمىكرده بااينكه باعث رنجش آنها مىشده ،مگر در واقعه ذيل كه موافقت فتواى او باسياست
باعث توهين او شد حتّى آنكه جمعيّت عوام ،شب در خانه او همه قِسم توهين و هتك حرمت از او كردند.
وقتى كه از ناحيه ميرزاى شيرازى منع استعمال تنباكو در ايران و اصفهان منتشر شد و علما هم متابعت نمودند ،فتواى آخوند
فشاركى مخالف مشهور واقع شد .به اين مناسبت وجهه عمومى از او تمايل حاصل نمود .در سال هزار و سيصد و چهارده وفات
كرد ،بعد از شصت و چهار سال عمر .قبرش در بقعه آقا حسين خونسارى در تخته فوالد مىباشد.
آسيّد مح ّمد فشاركى
فرزند حاجى ميرزا ابو القاسم فرزند امير شريف از سادات زوارهاى كه در فشارك  154ساكن شدهاند كه از محال اصفهان است.
در ششسالگى پدر او وفات كرده ،و در يازدهسالگى مسافر و مجاور كربّل مىشود و در تحت كفالت برادر خود آقا سيّد ابراهيم
كبير بوده [است].
پس از تكميل عربيّت و منطق نزد فاضل اردكانى و ديگران تحصيل فقه و اصول كرده .موقعى كه ميرزاى شيرازى از نجف
مهاجرت مىكند در معيّت او به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص417 :
سامره مىرود .حاجى ميرزا حسن شيرازى از ميانه علماى محضر خود ،او را اختصاص مىدهد براى مواظبت كارهاى
شخصى در هنگام كثرت مشاغل ،ميرزا كه نتوانست به كار تدريس برسد تدريس سامره را از طرف خود به او واگذار ساخت.
ّ
متوطن شد ،و فضّلى طّلب جهت استفاده اطراف او جمع آمدند و تدريس
پس از فوت ميرزا از سامره مهاجرت نمود و به نجف
مقرر داشت ،و بعضى درسهاى خصوصى نيز در منزل خود داشت.
عمومى را بر منبر در مسجد هندى ّ
تدريس و عبادت را بر امور رياستى ترجيح داده ،از آن كارها اجتناب مىنموده و به وارستگى روزگار گذرانيد .چنانچه در آن
سن نيز خادمى جهت خود اختيار نكرده بود و مباشرت امور منزل خود را داشت.
گاهى كه جهت خريد حوايج منزل [درب د ّكانى] مىايستادّ ،
طّلب جهت پرسيدن مشكّلت درس اطراف او را مىگرفتند و با
صلين مهربانى مىكرد كه اشخاص مبتدى عباراتى كه
نهايت عطوفت جواب آنها را مىگفت ،بهقدرى نسبت به طبقات طلبه و مح ّ
در كتابهاى ابتدايى برايشان مشكل مىافتاد ،نزد او مىبردند و بدون مضايقت حل مشكّلت آنها را مىكرد .به همين واسطه
صلين اجتماع داشتند .در اثر حالت ازدنياگذشتگى ،تركهاى از خود باقى نگذارد و در
بيشتر اوقات در منزل او طبقات مختلفه مح ّ
سنه هزار و سيصد و شانزده وفات نمود و عامه اهل نجف در تعزيت او شركت نمودند155 .
آقا رضى فقيه خوانسارى
فرزند آقا حسين خوانسارى و خواهرزاده سبزوارى است .مراتب علميّه را نزد خالو و پدر تكميل نموده داراى مقامات عاليه
علميّه شد .مقبره او نوشتهاند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص418 :

چون در فتنه افغان وفات كرده پنهان بوده ،و بعضى نسبت دادهاند كه پهلوى پدر خود مىباشد.
شيخ ابو طالب فقيه گيّلنى
ّللا الواحد
ّللا بن اسماعيل بن اسحاق بن نور الدّين مح ّمد بن شهاب الدّين على بن يعقوب بن عبد ّ
ّللا بن على بن عطاء ّ
فرزند عبد ّ
بن الشمس الدّين مح ّمد بن احمد بن مح ّمد بن جمال الدّين على بن شيخ تاج الدّين ابراهيم المعروف به زاهد جيّلنى .232ساكن
الهيجان بوده .بعد از نشو و نما ،به اصفهان آمده نزد آقا حسين خوانسارى و ّ
مّل رفيع به تحصيل فقه و رياضيات پرداخت.
كتابخانهاى داشته است كه متجاوز از پنج هزار جلد كتاب دارا بوده ،روزى بيش از هزار بيت كتابت مىكرده به موجب نوشته
فرزند او حزين ،مسافرتهاى چندى كرده ،در سال هزار و صد و بيست و هفت ،در سن شصت و نهسالگى وفات كرد.
فكرى
اسمش مح ّمدرضا بيك ،در علم سياق وقوفى داشته .از اوست:233
ز سنگين رفتن تابوتم از كوى تو مىترسم

كه يابد مدعى رازى كه در دل داشتم عمرى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص419 :
ميرزا عبد الحسين فيض على شاه
گويند اهل طبس بوده .جهت تحصيل علوم به اصفهان آمده ،ليكن از تحصيّلت علوم ظاهريه قانع نشده تا مّلزمت سيّد معصوم
على شاه را دريافت و خليفه او گرديد.
على مراد خان زند به او ارادت داشته ،مصارف تكيه او را كه در تختپوالد است يوميّه مىداده كه مح ّل قبر اوست ،در حدود
هزار و صد و نود و نه وفات كرد و در همان تكيه مدفون شد.
على مراد خان زند فرزند او را از اصفهان اخراج ساخت ،ابتداى ورود فيض على شاه به اصفهان ،على مراد خان زند مقدم او
علَمى با
را مغتنم دانسته ،برايش در تخت فوالد تكيه فيض را ساخت .برحسب خواهش على مراد خان ،فيض على شاه پرده و َ
تبرك مىجسته ،اتّفاقا كريم خان هم وفات يافت و على
اشكال عددى ترتيب داد كه على مراد خان همراه خود مىگرفته و به او ّ
234
مراد خان استقّلل و توسعه به كلى يافت .ولى آخرا با او بىميل گرديد.
ميرزا طاهر قايينى (منجّم و رياضىدان)
فرزند ميرزا ابو الحسن قايينى است .در مراتب رياضيات به مقامات عاليه رسيده بوده .235اقليدس و مجسطى و غيره را تدريس
مىكرده .در هزار و صد و چهل و كسرى وفات كرده .سلسله قايينيه در اصفهان كه در رياضيات تبحّرى داشتهاند اين اواخر،
گويا از احفاد او باشند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص420 :
236

 )*( 232مراد شيخ صفى جد صفويه (.مؤلف)
 )**( 233آتشكده ،ج  ،3ص .977
 )*( 234طرائق الحقائق ،ج  ،3ص  187 -8و نيز ر .ك .بستان السياحه ،ص 91 -2
 )**( 235استاد حزين[ بوده] (.مؤلف)
 236جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص420
قاسم بن مح ّمد ديمرتى  156اصفهانى (محدّث)
كنيه او ابى مح ّمد اصفهانى است .از علماى نحو و لغت است .از ابراهيم بن متويه اصفهانى روايت كرده .چهل سال اقراء حديث
نموده ،تصانيف بسيارى از او نوشتهاند ،در علوم ادبيّه و لغت و حديث و غيره.
قاسمى
ّ
متوطن شده از اوست:237
از اهل اردستان و در اصفهان
خوش آن غضب كه همان لحظه بىگناهى من

شود عيان و درآيى به عذرخواهى من

شيخ جعفر قاضى شيخ االسّلم
ّللا بن ابراهيم از مشايخ حويزه تولّد او در كمره شده .مدّتى را نزد سبزوارى صاحب" ذخيره" تحصيل مىنمود و
فرزند عبد ّ
مراتب معقول و منقول را از آقا حسين خوانسارى [فرا] گرفت ،علم حديث را از مولى مح ّمد تقى مجلسى داشته ،منصب قضاوت
معرف او گشته و علماى رجال او را قاضى نوشته [اند] .تقدّم شيخ جعفر در
را در اصفهان مدّت زندگانى داشته ،بهطورى كه ّ
مراتب معقول و منقول در عصر خود مسلم بين العلماء بوده كه حقيقتا رياست علميه كه آقا حسين خوانسارى دارا بوده ،پس از
وفات او به دامادش اين شيخ جعفر رسيد.
چنانچه از سبزوارى هم به آقا حسين شوهرخواهر و داماد او رسيده بود.
مناسب بود چنانچه شيخ االسّلمى پس از سبزوارى با يك واسطه -ميرزا على رضا عاملى -به آقا حسين خوانسارى رسيد نيز
شيخ االسّلمى هم بعد از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص421 :
آقا حسين مانند رياست علمى به شيخ جعفر برسد ،ليكن به توسّط ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى كه شيخ االسّلم شد در هزار و نود و
ّ
هشت تا سال وفاتش شيخ جعفر از اين منصب محروم ماند ،و پس از فوت مجلسى شايد به علت تنافسى كه ميانه اين دو خانواده
بوده ،يعنى داماد مجلسى -مير مح ّمد صالح -238و داماد آقا حسن -اين شيخ جعفر -متجاوز از يك سال اين منصب بّلصاحب مانده
تا مجددا به شيخ جعفر داده شد كه تا حين وفات هزار و يكصد و پانزده اين منصب را داشت .احفاد و خانواده او در حدود كمره
جماعت بزرگى هستند از علما و فضّل ،چنانچه جمعى از علما هم در زمان او شاگرد او بودند.
ّللا اصفهانى
ّللا روزبهان بن فضل ّ
قاضى فضل ّ
صب و فحاشى نسبت به علماى اماميّه
از بزرگان علماى معقول و منقول بوده .تأليفات زيادى دارد .عمده تأليفات او داراى تع ّ
[بوده] ،چنانچه آنها هم در مقابل با او ،معامله بهمثل كردند.
ميرزا ابراهيم قاضى ماربينى خوزانى
ابن ميرزا غياث الدّين ،شيخ روايت آقا مح ّمد باقر مازندرانى است و در فقه و اصول و كّلم داراى تأليفاتى است ،و از مّل ابو
الحسن  ...عاملى روايت مىكند .از علماى قرن دوازدهم است.
قتيبه بن مهران آزادانى

 )*( 237آتشكده ،ج  ،3ص .977 -8
 )*( 238همان مّل مح ّمد صالح مازندرانى.

يكى از راوىهاى قرائت و شاگرد كسايى است كه در سنه دويست وفات
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص422 :
نموده .مقبره او در آزادان نزديك شهر اصفهان معروف است.
قرينى
ّللا فرزند ميرزا رجب على طهرانى در اصفهان تولّد و [نشو و] نما يافته و كسب كماالت نموده ،در سنه
اسمش ميرزا حبيب ّ
 1130وفات كرده .گاهى شعر مىگفته ،از اوست:
بساط سبزهزاران ،هفتهاى بى

نشاط مىگساران ،هفتهاى بى

چرا جورت برم ساالن چه زانم

ترا يارى به ياران هفتهاى بى

قطره
ذره" ،پدر عمان سامانى معروف .در دبيرى شهرتى داشته در طريقه كمال و ارشاد قدم مىزده
اسمش ميرزا عبد الوهاب 239پدر" ّ
در شاعرى به استادى معروف ،در مدح معتمد الدوله منوچهر خان حاكم اصفهان گفته:
زلف مشكينت به هرجا بگذرد مشكين كند

اين شگفتى نيست هرجا بگذرد مشك ،اين كند

مشكآگين مىشوند از آهوان چين و ختن

چين زلف تو جهان را جمله مشكآگين كند

آمح ّمد رضا قمشه [اى]
سالها در قمشه و اصفهان تدريس حكمت اشراق و كلمات محى الدّين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص423 :
مىكرده ،240در امر معاش تدبيرى نداشت و به سبب سختگيرى كه در معامّلت جزئيه مىكرده بود ،مقامات علميّه او مستور
شده بود .حتّى بعضى مىگفتند كه هر قدر قوه عائله در او نقصان يافته ،بيشتر بر عقل نظرى افزوده .تا در وطن خود بود كامّل
مقامات او مجهول مانده بود ،تا برحسب ضرورتى به طهران مسافرت كرده و در آنجا بساط تدريس گسترد و چندين نفر از
دانشمندان نامدار به استفاده از محضر او افتخار كردند ،به اين مناسبت مراتب او مكشوف شد .در عبادات و حفظ ظاهر شرع
اهتمام داشته .شعر را نيكو مىگفته .از اوست:
ساغر ز خون ماست ،به اندازه نوش كن

 )*( 239مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .886
 )*( 240المآثر و اآلثار ،ص .222

اين جام باده نيست كه لبريز مىكنى

مىتوان او را مجدد حكمت اشراق دانست كه حتّى بعضى را عقيده اين بود كه بعد از صدر قينوى ديگر كسى در حكمت اشراق و
كتب محى الدّين مانند او نيامده .حتّى پس از فوت او تدريس حكمت را جماعتى منحصر مىدانستند به شاگردان او ،مانند آميرزا
هاشم و آميرزا محمود قمى و حاجى فاضل تفريشى .در سال هزار و سيصد و شش در طهران وفات كرد و در ابن بابويه مدفون
شد.
ّللا قمشه [اى] (حكيم)
ميرزا نصر ّ
ّللا ،ترك سيره خانواده خود را
از خانواده علم و اغلب آنها داراى محراب و منبر و مسند شرعى بودهاند در قمشه .آميرزا نصر ّ
نموده ،به فلسفه مىپردازد و مسافرت به سبزوار مىكند و نزد حاجى سبزوارى تكميل مىشود ،بعد از مراجعت به قمشه از مردم
صلين فلسفه از شهرهاى
كنارهجويى مىكند و ترك معاشرت و دخالت در امور شرعيّه را مىنمايد ،گاهگاهى كه بعضى از مح ّ
ايران نزد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص424 :
او مىآمدهاند تدريسى مىنموده ،اوقات خود را پس از گوشهگيرى و انزوا چندى به احياى قناتى كه آن را حكيمآباد اسم گذارده
مشغول مىسازد .در فقاهت مرتبه اجتهاد داشته .در فلسفه هم بعضى از مريدان او را برتر از بسيارى از معاصرينش
مىدانستهاند و اخّلق محموده او بيشتر جالب تو ّجه بوده .در اوايل مشروطيت ايران وفات نمود و در شهرضا مقبره او معروف
است.
آقا مير مح ّمد على قنّاد
مفوض ساخت .بعد از زمان كمى وفات يافت.
بعد از صابر على شاه ،تكفّل امور فقراى اصفهان را رحمت على شاه به او ّ
سيّد قاسم قهپايهاى رجالى
دوم و راوى از شيخ بهايى .241در علم رجال صاحب
فرزند امير سيّد مح ّمد الحسنى الحسينى الطباطبايى قهپايهاى ،شيخ مجلسى ّ
تحقيقات بلندى است و در اين ّ
فن شاگردان فاضلى داشته ،مانند :مولى مح ّمد على استرآبادى ،شيخ روايت فاضل سراب و
ديگران.
احمد كاتب
احمد بن سعيد ابو الحسن كاتب ،از مشاهير اعيان اصفهان بوده ،داراى كتب و رسائل در منطق و ادبيات ،كه سبك او در كتابت
بىسابقه بوده است.
زمان القاهر متولى عمل خراج اصفهان شد تا سنه سيصد و بيست و چهار.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص425 :
ّللا عماد كاتب (صاحب خريده)
ابو عبد ّ
ّللا بوده است ،لقب او عماد الدّين كاتب اصفهانى است و معروف به
ّللا بن مح ّمد بن صفى الدّين ابى الفرج از اخّلف هبه ّ
ابو عبد ّ
ابن اخ العزيز.
به سبب آنكه عزيز ،عموى او ،از مشاهير آن زمان بوده است .چنانچه نوشته شد ،عماد از فقهاى شافعى مذهب بوده است .در
سنه پانصد و نوزده در اصفهان متولّد شده و نشو و نما يافته .در ايّام جوانى به مدرسه نظاميه بغداد داخل مىگردد و فنون ادب و
تبرع حاصل مىنمايد.
خّلف را در آنجا تحصيل نمود ّ
مدرس مدرسه نظاميه ،تحصيل فقه نموده .حديث را از ابى الحسن
داراى اشعار و رسائل زيادى است .نزد ابو منصور سعيدّ ،
ّللا و جمعى ديگر استماع نموده ،پس از آنكه مهارتى در فنون مختلفه پيدا كرد ،با وزير عون الدّين بن هبيره ارتباط
على بن هبة ّ
يافت و توليت و نظارت در امور ماليه بصره و واسط را يافت.
 )*( 241فوائد الرضويه ج  ،1ص .717

مدّتى را به ترقّى مىگذرانيد تا اينكه ابن هبيره وفات نمود و امور بستگان او اختّلل يافت و به سختى افتادند .مدّتى را عماد را به
عسرت گذرانيد تا به شهر دمشق منتقل گرديد .در پانصد و شصت و دو و به ملك العادل نور الدّين اتابك زنگى اتّصال يافت و
تدبير دولت با قاضى كمال الدّين شهرزورى بود ،عماد خود را به مجلس او رسانيده و از پارهاى مسايل خّلف و غيره گفتگو
بهميان آورد ،مراتب علميه خود را به قاضى وانمود ساخت .قاضى او را به امير كبير نجم الدّين والد سلطان صّلح الدّين ايوبى
معرفى نمود .به سبب شهرتى كه عموى او عزيز داشت و او را مىشناختند ،نجم الدّين احترام و تعظيم به عماد گذارده از ميانه
اعيان و اماثل او را برترى داد ،سلطان صّلح الدّين نيز به وسيله آشنايى پدر او را شناخت.
قاضى كمال الدّين ،مراتب فضل و اهليّت او را در انشا ،نزد سلطان نور الدّين ظاهر ساخته و به آن كارش بازداشت .عماد گفته:
نظر به اينكه انشاى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص426 :
رسائل و كتابت را هيچوقت ممارست نداشتم و اين كار كهنه بود براى من ،متحيّر ماندم در قبول آن و از عهده برآمدن آن ،تا
اينكه پس از مباشرت ،به خوبى از عهده آن برآمدم و رسائل غريبى از منشآت عربى و عجمى مىنوشت.
در اين مدّت با صّلح الدّين ايوبى نيز سروكارى پيدا كرد و نور الدّين او را محرم اسرار خود دانسته وقتى در نزد المستنجد
خليفه روانهاش نمود ،بعد از مراجعت تدريس مدرسه عماد را در دمشق دارا شد -پانصد و شصت و هفت -در ايّام نور الدّين تا
وفات او به رياست گذرانيد .پس از فوت نور الدّين ،ملك صالح فرزند او در صغر سن به جاى او نشست ،مباشرين امور ،عماد
ّ
معطل ماند تا خبر فتوحات صّلح الدّين ايوبى را شنيد ،خود را به او رسانيد و
را تهديد كردند تا به عراق گريخت .در آنجا مدّتى
قصايدى در مواقع مختلف در مدح او مىگفت و همه روز مّلزم درب خانه او بود و صّلح الدّين مشغول به فتوحات ،تا وقتى
توجّه به حالت او پيدا كرد و او را در ميان منشيان خود جاى داد و اعتمادى به او پيدا كرده از اماثل و اقران برترى يافت.
در زمان حيات صّلح الدّين به تعيّن و رياست گذرانيد و پس از وفات او به اختّلل حال مبتّل گشت ،اين مرتبه اختّلل حال را
صرف تأليفات معروفه خود نمود كه از آن جمله است ":خريدة" القصر  ،157در كتب ادبيّه شهرت عماد به اسم همين كتاب
مىشود -و اين خريده ذيل است از براى كتاب" زينت دمية الدهر" ابو المعالى سعد خطيرى ،و آن نيز ذيل است بر كتاب" دمية
القصر" باخزرى ،و او نيز ذيل است بر كتاب" يتيمة الدهر" ثعالبى ،و او نيز ذيل است بر كتاب" بارع" هارون بن على منجّم.
هريك از اين كتابها متض ّمن يك دسته از شعراى زمان خود هستند و اين خريده ،متضمن شعراى قرن پنجم تا زمان تأليف كتاب
عماد و كتابهاى ديگرى هم از او معروف است مانند كلمات لطيفى كه از او معروف است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص427 :
وقتى با قاضى فاضل سواره يكديگر را مّلقات كردند ،عماد به قاضى گفت ":سر فّل كبابك الفرس ،قاضى در جواب گفت ":دام
عّلء العماد" ،چون اين دو جمله مقلوب كنند مجددا همان جمله ظاهر مىشود .و ديگر كتاب او تاريخ سلجوقيه است ،به اسم"
نصرت الفترة" ،و در آنجا مؤيد الدّين طغرايى را بهعنوان استاد ذكر كرده .وفات او در سنه پانصد و نود و هفت [بوده است].
آخوند ّ
مّل مح ّمد كاشانى (فقيه حكيم)
با آميرزا ابراهيم قاضى همواره در مسابقه بودهاند .چنانچه متفقا از جماعتى از علما روايت مىكنند .اصل او از كاشان و در
اصفهان سكونت داشته و از معاريف زمان نادر شاه است .در اوايل ورود به اصفهان در مدرسه جدّه با عسرت تحصيل و تدريس
مىنموده ،چنانچه يكى از شاگردان او حكايت نمود ،وقت فراغت از درس كه نزديك ظهر مىشد به يكى از شاگردان خود دستور
مىداد از د ّكان بقّال و نانوايى درب مدرسه ،يك شاهى سركه شيره و قدرى نان نسيه گرفته ،جهت او مىآورده كه مخارج روز و
شب او دوسه شاهى بيش نمىشده ،و از اين راه نزديك پانزده تومان به كسبه مقروض مىشود .ناچار در مقام معلّمى برمىآيد در
خانه يكى از اهالى كاشان ،و اوالد او را روزها تعليم مىداده و از اجرت ماهيانه آن معلّمى ،يكدفعه قرض خود را ادا مىكند و
معلّمى را هم ترك مىنمايد ،تا بار ديگر در مدّت مديدى باز مبتّلى به همان مقدار قرض مىگردد .اين دفعه در منزل ديگرى
معلّمى مىنمايد و از اجرت آن اداى قرض مىكند.
مطول و شرح تجريد و
خّلصه سالها با كمال عسرت به تحصيل و تدريس گذرانده و تدريسات او عبارت بوده اغلب از مغنى و
ّ
شرح كبير و قوانين .ليكن در اواخر ،اسفار هم مىگفته كه در مدرسه صدر سكونت داشت ،پس از آنكه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص428 :

قريب ده دوره شرح منظومه را تدريس كرده بود .تدريس ادبيات را هم در اواخر متروك داشته بود .در اواخر عمر به توسط
آميرزا مح ّمد حسن نجفى نزد ظ ّل السلطان حكومت اصفهان معرفى مىشود و مختصر ماهيانهاى براى او مقرر مىشود.
حالت عبادت و بكاى مخصوصى داشت .چنانچه مكرر در بين نماز از شدّت تضرع و بكاء قدرت ايستادن و استقرار از او سلب
مىشد و به زمين مىافتاد ،كمتر در معاصرين زمان او در اصفهان چنين حالتى از كسى ديده شد ،يعنى اينطور بىاختيار شدن
تضرع .در سحرها مناجاتهاى مخصوصى انشا مىنمود ،غير از آنچه در كتب مندرج است .مخصوصا تكرار اسماء حسنى
از
ّ
را بيشتر از همه چيز مىنمود .با همه اين اوصاف كمتر كسى بود كه با او معاشرت كند و بتواند موافق ميل او رفتار نمايد كه
مورد دشنام او نشود .در امر طهارت و نجاست فوقالعاده دقت داشت.
وفاتش در سنه هزار و سيصد و سى و سه و مقبره او را كه ابتدا در محلى خالى و تنها قرار دادند ،به موجب وصيّت و ميل خود
او به دورى از ديگران؛ پس از چندى يك نفر [از] مريدانش عمارت ساخت ،نزديك لسان االرض در تخت فوالد برخّلف عقيده
خود از عّلمت و بنا گذاردن روى قبر.
ّ
مّل مح ّمد جواد كاظمينى (صاحب شرح جواد)
اصّل اهل كاظمين بوده مهاجرت كرده ،در مّلزمت شيخ بهايى روزگار مىگذرانيده ،رساله" خّلصة الحساب" شيخ بهايى را و
همچنين رساله" زبده" او را كه مانند كتب شيخ موجز و ملغّز بوده ،شرح كافى با بيانى نوشته ،و چون اين دو رساله در ميانه
طلبه متداول بوده است و بيانات صاحب عنوان مساعدتهاى زيادى در توضيح و بيان آن دو كتاب را داشته ،و همچنين تداول
بسيارى يافته،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص429 :
اسم صاحب عنوان ،به شارح جواد شهرت گرفته و به همين عنوان شناخته مىشود .از شيخ بهايى [اجازه] روايت داشته و چند
نفر علما هم از او روايت نمودهاند ،شدّت كوشش او در تحصيل ،باعث ميل مفرط شيخ بهايى به او گرديده بود و او را مأمور به
نوشتن شرح بر رسائل خود و تأليف بعضى كتب ديگر كرد.
سيّد درويش كافى نجفآبادى
اسم او درويش حسن معروف به كافى شاه .خانواده او از اهل چهارمحال و لُر بودهاند ،مهاجرت به نجفآباد كرده و در آنجا
ّ
توطن جستند.
درويش حسن مشهور به درويش كافى ،طرف ارادت شيخ مح ّمد تقى سرسلسله مشايخ نجفى و ائمه كنونى مسجد شاه بوده [است].
سبب اين ارادت را بعضى عّلوه بر مكارم اخّلق درويش كافى ،پارهاى خوارق عادات دانستهاند كه شيخ مح ّمد تقى از او مشاهده
نموده [است].
درويش كافى ،بىآاليش زندگانى مىكرده و به همين سبب خود را درويش مىناميده .غالبا اشخاصى كه با او مّلقات مىكردهاند
براى ملكات پسنديده او و گفتارهاى معقوالنه ،با او ارادت پيدا مىكردند .چنانچه وقتى يكى از امامجمعههاى اصفهان -مير سيّد
مح ّمد -او را جلب نموده و بناى تع ّرض به او را داشته ،ابتدائا از او مىپرسد ،به چه علّت اين وضع لباس سفيد برخّلف معمول،
جهت خود اختيار نمودهاى؟ در جواب مىگويد :چون هميشه خود را مهيّاى مرگ ساختهام و اين لباس موافق اموات مىباشد ،به
اين سبب پوشيدهام.
پس از آن مسأله از شكيّات نماز او سؤال مىكند .جواب مىدهد اينگونه سؤاالت شايسته اطفال مكتب است ،مطلب غامض علمى
كه نمىدانيد از من سؤال كنيد تا جواب دهم.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص430 :
يكى ديگر از مريدان معروف او حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى بوده كه گاهگاهى در نجفآباد به مّلقات او مىرفته ،چنانچه شيخ
مح ّمد تقى را مىگويند همه هفته پنجشنبه و جمعه محض مّلقات او از شهر به نجفآباد مىرفته است.
دو نفر فرزند داشته ،يكى درويش بنده على و ديگرى درويش محبّ على.

درويش بنده على فرزندى داشته معروف به درويش سلطان حسن ،داراى اخّلق پسنديده و ملكات حميده و طرف ارادت اهالى
نجفآباد.
وقتى يكى از اقرباى او به استناد اوراق شجرهنامهايى براى خانواده خود ،كه از جمله آنها اوالد درويش كافى بودند دعوى
سيادت مىنمايند ،مدارك خود را بهنظر معاريف علماى وقت رسانيده .پس از آن ،تمام اين خانواده داراى عنوان سيادت مىشوند
كه تا آنوقت معلوم نبوده [است] و درويش سلطان حسن و اقرباى او را از اين تاريخ به بعد ،سيّد سلطان حسن و غيره مىنامند.
سيّد سلطان حسن را وقتى نزد آميرزا مح ّمد هاشم چهارسوقى ،طراز ّاول علماى وقت جلب مىنمايند و در موضوع سيادت آنها
مباحثات مىكنند ،تا باالخره آميرزا مح ّمد هاشم از او سؤال مىكند كه با اطمينانى كه به سيادت خودارى ،آيا مىتوانى در
شيرخانه موقعى كه شيرها را باز نمايند داخل شوى؟
مىگويد :به اتّفاق شما ممكن است برويم!
از سيّد سلطان حسن حكايات بسيارى مشعر بر وارستگى و بىعّلقگى او به دنيا و ديگر ملكات پسنديده در افواه اهالى نجفآباد
معروف است.
احفاد و خانواده درويش كافى ،حاليّه جمعيّت بسيارى در نجفآباد مىباشند و معروفند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص431 :
شيخ زين الدّين عبد السّّلم كاموس
ّللا [ولى] بوده [است].
ّللا كرمانى مريد اوست ،معاصر شاه نعمت ّ
قراء اصفهان كه مّل عبد ّ
از ّ
كامى (شاعر)
از متأخرين مجمع الفصحاء .نامش اسماعيل مولدش برخوار اصفهان و شغلش تجارت 242.از اوست:
گريان نبود سحاب هنگام بهار

ناالن نبود به گلستان بلبل زار

چون ديده اشكريز من در غم دوست

چون سينه نالهخيز من در غم يار

كاوه يا گاوه اصفهانى فريدنى
در كتاب گاتها و سرودهاى زرتشت ،در ضمن ترجمه بعضى از لغات خاص مىنويسد :يازدهم كاوى  158از امراى بزرگ
ايران از طرف فرقه ديويستان ،سردار و پيشواست مخالف آيين زرتشت مىباشد ،در" سانسكريت" معنى اين كلمه ،شاعر و
سرى مىپنداشتند .گاهى عنوان كاوى
سرود مىباشد ،در" ويد" معنى پيشوا و پيغمبر دارد .او را داراى الهامات غيبى و حكمت ّ
را به خود پروردگاران مىدهند .از اينجا معلوم مىشود كه اين عنوان بسيار بزرگى است ،فقط به سران قوم و بزرگان دين داده
مىشود ،و او را نيز پيشواى «سوم» كه شربت مسكرى است و در وقت به جاى آوردن رسومات دينى استعمال مىكنند،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص432 :
خوانند.
چون [نظر] زرتشت صراحتا در گاتها برخّلف استعمال چنين مسكرى است و فديه و قربانى را بازمىدارد و اين كاوىها كه
دسته مخصوصى از پيشوايان" ديويسنى" بودند ،مخالفت ورزيدند .زرتشت نيز آنان را از گمراهكنندگان شمرد .اين كلمه نيز
بعدها در توضيحات تفسير پهلوى اوستا به كر و كور تعبير شد.
 )*( 242ر .ك :مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .893

ولى اين مسأله را چگونه مىتوان حل نمود كه همين عنوان در" يسنا"  46و  14و  51و  16و  53و  2به بهترين دوست و
حامى زرتشت كه ويشتاسب باشد داده شد و بهعنوان كى گشتاسب سرافراز و در جزو اسامى كيخسرو و كيقباد و نيز كاوى
موجود است.
كليه سلسله كيانى كه در باختر سلطنت داشتند از همين كلمه كاوى مىباشد .جاى شبههاى نيست كه كاوى اسم دستهاى از
پيشوايان" ديويسنا" بود و كاوى كه امروز كى گوييم و عنوان بسى از يّلن و ناموران و شهرياران است ،هر دو يكى است .ال بد
بايد مسأله را اينطور حل نمود كه پيش از برانگيخته شدن حضرت زرتشت ،كاوى عنوان ناموران هر دو دسته آريايى هند و
ايرانى بود .از ديرزمانى به اين عنوان آشنا بودند ،پس از نو شدن آيين ايرانيان بهكلى معنى خوب را از اين كلمه سلب كردن
ممكن نبود.
هروقت كه از براى پيشوايان ديويسنا استعمال مىشد ،معنى بد از آن اراده مىكردند .ولى از براى شاه به همان معنى قديم خوب
باقى ماند ،كاوى به معنى بد و دشمن مزديسنا در يسنا  14 /32و  15 /32و  20 /44و  11 /46و  12 /51استعمال شده
است.
در برلن مجلّهاى به اسم كاوه در اوايل مشروطيّت ايران طبع گرديد به مديريت مير سيّد حسن تقىزاده تبريزى در شماره اول
تحت عنوان" كاوه-
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص433 :
درفش كاويانى" مىنويسد:
كاوه يا كابى با كاف عربى ،اسم شخص داستانى است كه بنا بر روايات قديم ايران آهنگرى بوده از اهل اصفهان ،كه در ايّام
پادشاه ظالم خارجى ضحاك" آژىدهاك" بر وى شوريده ،و پيشروى قيام ملى شد كه به واسطه آن شورش آن نسل خارجى را از
ايران برانداخت ،و از نژاد پاك ايرانى فريدون را بر تخت نشانده ايران را استقّلل بخشيد.
آنچه در باب اين شخص داستانى و سلطنت ضحاك و فريدون در شاهنامه فردوسى و در تواريخ متأخره ايرانى آمده ،معروف
عامه است.
بيشتر از اين شخص آهنگر غيور ايرانى كه هويت او در روايات قديم گم و تاريك مىشود ،يك اثر جاودانى او در ايران و
خارجه شهرت يافته است كه وجود آن به دورههاى تاريخى نيز انتقال نموده و حتّى در آثار باقيه موجود است.
اين شاهكار قرون عزت ايران «درفش كاويانى» است كه نام آن هر ايرانى را ياد از شكوه باستانى و غرور ملّى خود آورده و
روح زنده و ذلتناپذير ايران را به خاطر مىآورد».
كاويانى درفش  159كه مانند يك رمز و اشارتى براى برخاستن ايران بر ضد دشمنان خود در باالى صفحه اين روزنامه پرچم
گشوده ،براى هر ايرانى كه تا اندازهاى از اشعار شاهنامه فردوسى آشناست .آن شاعر بزرگ ايرانى با كمال فصاحت ،همداستان
ايجاد آن لواى حريّت را سروده و هم در باب شكل و ساخت آن به واسطهى كاوه و فريدون سخن رانده و اينك خّلصهى آنچه
درباره آن بيرق به ما بازگذاشته [است]:
از آن چرم ،كاهنگران زير پاى

بپوشند هنگام زخم دراى

همان كاوه آن بر سر نيزه كرد

همانگه ز بازار برخاست گرد

خروشان همىرفت نيزه به دست

كه اى نامداران يزدانپرست!

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص434 :

كسى كو هواى فريدون كند

سر از بند ضحاك بيرون كند

چو آن پوست بر نيزه برديد كى

به نيكى 243يكى اختر افكند پى

بياراست او را به ديباى روم

زر 244و بوم
بگوهر برو پيكر از ّ

بزد بر سر خويش چون گرد ماه

يكى فال فرخ پىافكند شاه

فروهشت ازو سرخ و زرد و بنفش

همىخواندش كاويانى درفش

ازآنپس هرآنكس كه بگرفت گاه

به شاهى به سر برنهادى كّله

بر آن بىبها چرم آهنگران

برآويختى نو به نو گوهران

ز ديباى پرمايه و پرنيان

بر آنگونه گشت اختر 245كاويان

كه اندر شب تيره خورشيد بود

جهان را از او دل پراميد بود

علَم ملى آوردهاند كه تقريبا مطابق با
از ّ
مورخين قديم اسّلم نيز طبرى و ابو ريحان بيرونى ،شرحى از خروج كاوه و وصف اين َ
بيانات فردوسى است.
طبرى گويد ،مردى از عامه از اهل اصفهان موسم به كابى ،عصايى را كه در دست داشت برداشته و انبانى كه با او بود بر سر
علَم مزبور از پوست شير بود و سّلطين ايران طّل و ديبا بر آن
عصا نصب نموده و مردم را به مجاهده دعوت كرده ،و گويدَ ،
پوشانيدند.
علَم را جز در امور بزرگ ،نمىكشيدند و جز براى شاهزادگان وقتى كه به كارهاى بزرگ فرستاده مىشدند،
و نيز گويد ،اين َ
برنمىافراشتند.
و بازگويد كه كابى از اصفهان با اتباع خود راه افتاد و چون نزديك محل ضحاك رسيد ،ضحاك را هراس دامنگير شد و فرار كرد
و عرصه براى عجم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص435 :
خالى ماند ،پس بركابى اجتماع نموده و در باب سلطنت مذاكره كردند ولى كابى گفت كه وى به امور ملك متصدى نخواهد شد و
علَمى بلند كرد  ...و اهل اصفهان
بايد كه يك شاهزاده ايرانى برگزينند .در جاى ديگر گويد مردى از اهل بابل برخّلف ضحاك َ
از اوالد اين مرد هستند كه لوا را برافراشت.
و نيز در ضمن وقعه قرقش گويد كه رستم ،بهمن بن جادويه را فرستاد با درفش كابيان رايت كسرى و اين علم از پوست پلنگ
بود به عرض هشت ذراع و طول دوازده ذراع.
و نيز گويد كه در جنگ قادسيه ضرار بن الخطاب ،درفش كابيان را از ايرانيان به غنيمت گرفت و مسلمين در مقابل سى هزار
درهم آن را از وى گرفتند.
و قيمت آن هزارهزار و دويست هزار درهم بود.
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ابو ريحان بيرونى در كتاب" آثار الباقية" گويد ،كابى بر ضد ضحاك برخاست و او را دفع كرد و پادشاهان ايران بعدها به علم و
رايت او تيمن كردند.
اين علم از پوست خرس 246بود و بعضى گويند از پوست شير و اسمش درفش كابيان بود كه بعدها به جواهر و طّل مزيّن شد.
بنابراين وجود درفش كاويان در جنگ ايران با عساكر اسّلم و افتادن آن به دست عرب و حكايت حمل آن به مدينه و سلب
علَم ايرانى است.
جواهرات آن و غيره ،آخرين خبر تاريخى اين َ
خوشبختانه دو شكل از صورت درفش كاويانى كه در زمان با شوكت هخامنشيان و ساسانيان هميشه در جلو لشكر ايران كشيده
مىشد در آثار تاريخ مانده ،بهطورى كه امروز قريب به تحقيق شكل اصلى درفش كاويان بر ما واضح و روشن است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص436 :
يكى از آن تصويرات ،شكلى است كه در روى يك تختهسنگ بهطرز خاتمكارى ديده مىشود كه در سال  1831مسيحى در جزو
حفريات بومبئى  160به دست آمده است.
اين خاتمكارى جنگ ايسوس را نشان مىدهد كه در سال  333قبل از ميّلد واقع شد و در اين جنگ بود كه اسكندر كبير،
داريوش آخرين پادشاه هخامنشى را شكست داد.
در طرف چپ اين تختهسنگ ،صورت اسكندر را كشيدهاند كه در ميان جنگيان خود سوار ايستاده است .در طرف راست
روبهروى اسكندر ،داريوش پادشاه ايران روى يك عراده جنگى ايستاده و او در ميان لشكر ايرانى است كه از هجوم لشكر
اسكندر مقدونى در شرف فرار هستند ،در عقب داريوش يك سوارى بيرق در دست دارد ،متأسفانه مخصوصا به همين قسمت
خاتمكارى شكستى وارد آمده است كه بدان واسطه ،درست سنگ بيرق هويدا نيست .ولى با وجود اين قسمت بااليى خود بيرق و
نوك نيزهاى كه بيرق بدان وصل است و همچنين قسمتى از ريشههايى كه براى زينت بيرق آويخته بودند ،درست نمايان است.
ازآنجايىكه شهر بومبئى در سال  79مسيحى زير مقذوفات وزود خراب و ويران و پنهان گشت ،پس بايست ظاهرا اين تختهسنگ
خاتمكارى م ّدتى قبل از اين تاريخ به اتمام رسيده باشد و لهذا گمان مىرود كه تاريخ تمام شدن اين تختهسنگ خاتمكارى ،تقريبا
مقارن با زمان تولّد حضرت مسيح (ع) باشد.
يك شكل ديگرى هم تقريبا از همان عصر به يادگار مانده است ،شباهت تمامى دارد با تصوير درفش كاويانى كه در تختهسنگ
خاتمكارى بومبئى منقوش است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص437 :
اين شكل دوم عبارت است از س ّكههاى يك سلسله از ملوك عصر ديادوخها ،يعنى خلفاى اسكندر كه در مملكت اصلى هخامنشيان
يعنى در فارس نفوذى پيدا كرده و تا زمان اشكانيان حكمرانى مىكردند .نفوذ و استقّلل اين سلسله به اندازهاى بود كه س ّكه به نام
خود مىزدند .لقب اين سلسله فراتاكارا يعنى آتشپرستان بود .و ازاينرو معلوم مىشود روى س ّكه فقط همان سر پادشاه را نشان
مىدهد ،در پشت س ّكه آتشكده كه پادشاه در مقابل او ايستاده نماز مىكند منقوش است ،در روى آتشكده آتش مق ّدس سوزان است و
باالى آن خداى بزرگ اهورامزدا در پرواز است .در عقب اين آتشكده يك شكلى ديده مىشود كه از هر حيث هم شبيه به بيرق
ايران در خاتمكارى بومبئى در خصوص جنگ ايسوس است و هم شباهت تامه به درفش كاويانى كه فردوسى وصف كرده است
دارد ،و همچنين آن اخترى كه فريدون با جواهر زينت داده و بر روى چرم پارهاى بيرق نصب كرده بوده است بهطور وضوح
نمايان است ،چنانكه از تصوير ذيل به خوبى پيداست161 .
از توافق اين سه ماخذ يعنى خاتمكارى بومبئى و س ّكههاى خلفاى اسكندر و وصف شاهنامه كه از منابع خيلى قديم در دست است،
تقريبا درست معلوم مىشود كه درفش كاويانى چه شكلى داشته است .درفش مزبور عبارت بود از يك قطعه چرم پارهاى مربعى
كه بر باالى يك نيزه نصب شده و نوك نيزه از پشت آن از طرف باال پيدا بوده و بر روى چرم كه مزيّن به حرير و گوهر بود،
شكل يك ستارهاى بود مركب از چهار پره و در مركز آن دايره كوچكى و همچنين در فوق آن نيز دايره كوچكى كه قريببهيقين
همان است كه فردوسى از آن به اختر كاويانى تعبير مىكند ،از طرف تحتانى چرم چهار ريشه به رنگهاى مختلف سرخ و زرد
و بنفش آويخته بوده .و نوك اين ريشهها مزيّن به جواهرات
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص438 :
بوده است.
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صاحب" فرهنگ ناصرى" نوشته كاوه بر وزن ساوه ،نام مردى است كه در شهر سپاهان كه لشكر ايران در آن جمع و از آنجا به
هرجا مأمور مىشدهاند ،رياست ارباب صنعت اسلحه رزم داشته ،جبّاخانه كه زره و مغفرآالت جنگ مىساختهاند در دست او
بوده و با سلسله پيشداديان ارادت و اعتقادات صادقانه داشته .بعد از غلبه ضحاك علوانى بر جمشيد جم و هّلكت جمشيد ،ظلم و
بيداد ضحاك اهالى ايران را به ستوه آورد و بدو دل بد كرده بودند و چاره نداشتند .او نيز از ايرانيان آسودهدل نبود ،چون فريدون
بن آبتين از فرانك بزاد ،در الرجان مازندران در بيشه ،به شير گاو پرورش يافت تا به ح ّد رشد رسيد و ضحاك بر وى دست
نيافت .هواخواهان در انتظار خروج او بودند ،كاوه ،با دانايى كه صاحب علوم غريبه بود ،آشنايى گرفت و بر نطعى از چرم
علَمى بساز كه با هركه روبرو شوى غالب گردى ،اگر از نژاد
شكل صددرصد برنگاشت و به كاوه سپرده ،بدو گفت كه اين را َ
جمشيد تنى پيدا كنى كارها رونق خواهد گرفت.
كاوه پسران خود قارن و قباد را به تحريك سپاهيان سپاهان مأمور نموده و با گماشتگان ضحاك محاربه كرد و با رايت منصور
سپاهى موفور ،به رى آمده و فريدون را آگاه كرد .گرزى به تركيب سر گاو براى او ساخته خروج كردند و ضحاك را گرفته در
چاهسار كوه دماوند نگونسار كردند ،و فريدون استقّلل يافت و كاوه را با سپاه بوزنطيه كه بعد قسطنطنيه نام يافته ،فرستاده مدّت
صه وى گرديد ،و همچنين گرشاسب به تسخير مغولستان
بيست سال به سپهساالر و فتح بّلد پرداخت و حكومت شهر سپاهان خا ّ
و چين مأمور شد .خاقانى به تقريبى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص439 :
در اين معنى در اشعار خود گفته:
چون به يكى پاره پوست ،ملك توانى گرفت

غبن بود در د ّكان كوره و دم داشتن

و نيز:
كاوه كه داند زدن ،بر سر ضحاك پتك

كى شودش پايبند ،كوره و سندان و دم

حاصل در تواريخ و شاهنامه ،كاوه نويسند .و كاف عجمى و عربى مبهم مانده ،ولى پارسىدان داند كه كاويدن مصدر اسم كاوه
نگردد و از مقدّمات سابقه معلوم شد كه پهلوانان را ،كاو و كو و كيو و گودرز به مّلحظه شجاعت نام بوده ،و به شمس الدّين
فخرى اصفهانى كه فاضلى است شاعر و فرهنگى نگاشته و شواهد آنهمه از اشعار اوست ،در مدح ممدوح خود گفته:
گر كاوه صيت زورت و مرديت بشنود

نام كاو
بر خويشتن دگر ننهد هيچ ِ

و اگر اين نام با كاف عربى بودى ،فاضلى شاعر صاحب فرهنگ به اين وضوح بيان نفرمودى ،چه اگر چنين نباشد و كاف
عربى خوانده شود ،شعر هيچ معنى نخواهد داشت .اينك معيار جمالى و اين قطعه حاضر است اين اسم به كاف عربى مانند
قابوس وشمگير به معنى مشهور غلط است و خطاى مشهور ،و سالها به تقليد خواندهاند .و در" شرفنامه احمد منبرى" كه
فرهنگى است معروف ،و جامع آن ،ابراهيم فاروقى ،و اسبق و اقدم بر صاحب فرهنگ جهانگيرى و سرورى و رشيدى و برهان
بوده و نام آن در جهانگيرى و ساير لغات مرقوم است ،كاوه را در سلك كاو و كو و گيو و كازر و كيسو ،در حرف كاف پارسى
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آورده ،و بعد از او بر متأخرين مشتبه گرديده و تحقيق ننمودهاند و چون در پارسى بعضى كلمات و حروف كه در تكلّم و تلفّظ
قريبند با يكديگر تبديل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص440 :
علَم كاويانى و كابيانى گفتهاند.
علَم را َ
مىنمايند ،كاوه را كابه و كابى نيز مىگويند و َ
از وقايع ضحاك  162چيز خوشى شنيده نشد غير از اينكه چون ابتّلى او سخت شد و ظلمش دوام كرد و روزگارش به طول
انجاميد و آنچه را مردم از او دچار مىشدند ،فزونى گرفت ،اعيان با يكديگر مراسله كردند و آراء متّفق شد .به درب خانه او
روان شوند .وقتى رؤساى اعيان و اشراف واليات و اياالت به درب خانه رسيدند ،گفتگو به ميان آمد؛ كى بر او وارد شود و تظلّم
كند تا خاطرش را مهربان سازد ،باز به اتّفاق ،كابى اصفهانى را از طرف جمعيّت جهت روبرو شدن انتخاب نمودند.
بعد از وصول كه كابى پيشرو بود اجازه ورود داد و وارد شدند .كابى جلو او ايستاد و بدون سّلم پرسيد :پادشاها آيا سّلم
پادشاهى كه داراى همه ممالك است به تو نمايم ،يا سّلم پادشاهى كه داراى همين ملك بابل است؟ جوابش گفت :سّلم پادشاهى كه
همه اين ممالك را دارا باشد ،چه من پادشاه زمينم.
اصفهانى باز پرسيد در صورتى كه داراى همه ممالك هستى و دستت به همه مىرسد پس چرا مخارج تعدّى و ظلم را از ميانه
همه ممالك ،مخصوص ما گردانيدهاى و ميانه ماها و مردم ساير اقاليم تقسيم نكردهاى؛ و چيزهاى ديگر را شمرده كه ممكن بوده
است به متظلّمين تخفيف داده باشد ،و صحبت را راست و بىآاليش ادا كرد كه در قلب ضحاك اثر كرد .سر در پيش افكنده اقرار
به بدسلوكى نموده بنا مهربانى را گذارد و به مردم وعده انجام مقاصد داد ،و فرمان داد تا به منزلگاه خود رفته مراجعت نمايند.
گويند مادرش" ودك" كه بدتر و پستتر از خود او بود ،وقت پرخاش مردم در نزديكى ،كلمات را شنيده و خشمگين شد .مردم كه
بيرون رفتند با برافروختگى و تندى از شكيبايى ضحاك به او گفت :هرچه شد شنيدم ،از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص441 :
جسارت و جرأتى كه مردم نسبت به تو نمودند و ترسانيدندت از فّلن و بهمان ،چرا آنها را ريشهكن نكردى و نابود نساختى،
دستهايشان را نبريدى؟ ضحاك با كمال تكبّرى كه داشت در جواب پرگويىهاى او گفت :پيش از تو همه را مىدانستم ليكن مردم
به حق با من روبرو و از حق مرا ترساندند ،وقتى خواستم با آنها درافتم و ستيز كنم خيال حق را نموده مانند كوهى در ميانه من
و آنها ،حق ايستاد كه توانايىام تمام شد .مادر را خاموش ساخت و بيرون كرد.
از جهت مّلقات مردم واليات حاضر شد و آنچه وعده كرده بود انجام داد ،و برگردانيدشان و مّليم شد و كارهاى مردم را درست
مىكرد ،و غير از اين عمل پسنديده از ضحاك شنيده نشد.
از مّلحظه تواريخ سابقه و غيره معلوم مىگردد كه گاوه با گاف فارسى كه در تعريب كاوه يا كابى شده آهنگر بازارى نبوده
است .شايد به سبب آنكه رئيس جبّهخانه بوده كه در آنجا آهنآالت ساخته مىشده ،و اين عمل آهنكارى در نزد معبدان و علماى
دين زرتشت حرمت داشته و مخالف آيين آنها بود به ضميمه اسم آن قرار دادند.
در نقل از گاتها هم تصريح شده بود كه پيشواى آيينى بوده است مخالف آيين معمولى .و پسرهاى او قارن و قباد هم در اداره
قشونى اصفهان كه مركز تمام قشون ايران بوده رسوخ و نفوذى داشتهاند .اعيان واليات ايران هم به همين مناسبت در اول غوغا
بر ضد سلطنت بابل ،متوسّل به اين شخص مقتدر كه اسلحه و قشون ايرانى در تحت سلطنت او بوده است شدند.
بعد از مراجعت از بابل ،باز همان رسوم ميشومه و ظلمهاى ضحاك نسبت به رعاياى ايران مجرى گرديد .مجددا اعيان واليت
نزد كاوه آمدند .از قراين مستفاد مىشود كه كاوه در سفرى كه به دربار رفت ،اوال مأيوس از اينكه بتوانند با ضحاك صلح و
صفايى داشته باشند شده بود ،و ديگر اينكه قوه سلطنت بابل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص442 :
را كامّل سنجيده بود و خود را حريف آنها دانسته كه در اين نوبت كامّل بناى ستيز را گذارد ،محض احتياط كه مىخواست به
طرف پايتخت عزيمت كند الزم دانست عقب خود را كه اهواز بود از قشون ضحاك پاك سازد.
قدم ّاول را در اهواز گذارد و كامّل آنجا را به حيطه اختيار خود درآورد ،پس از آن به سمت بابل حركت نمود.

نوشته اند كه ضحاك به سبب رعبى كه از او حاصل نموده بود بعد از مختصر تصادفى گرفتار شد .اعيان واليات همينكه عرصه
را از وجود دشمن خالى يافتند ،درخواست قبول سلطنت و رياست را از او كردند ،كاوه نپذيرفت و بعد از تجسّس و تفحّص
فريدون را پيدا نموده بر اريكه سلطنت نشانيد.
فريدون در ازاى خدمات اين سردار بزرگ ،حكومت اصفهان را واگذار به او و اخّلف او ساخت .و همچنين به احترام او،
درفش او را مبارك و ميمون دانسته ،با جواهرات گرانبها مزيّن نمود .و نگاهبانى آن را نيز به خاندان او مخصوص گردانيدند.
در زمان خسروپرويز درفش را خواستند از اين خانواده گرفته به خانواده ديگرى دهند .در وقتى كه چند نفرى بيشتر از اين
طايفه نزد درفش نبودند ،مأمورين پادشاه ايران بر سر آنها ريختند كه درفش را بربايند .يك نفر از آنها از جمعيّت جلوگيرى
نموده با آنها از در ستيز درآمد ،بعضى از آنها را هم كشت ،فرياد يا آل فريدنى در شهر پايتخت بلند شد ،كه تمام بستگان اين
خانواده در برخاستند پاى درفش حاضر شده و به ستيز برخاستند ،تا آنكه خسروپرويز ،موقع را سخت ديده ،از اين خيال
منصرف گرديد.
به موجب شرحى كه در اول كتاب" االصفهان" ذكر شده ،كاوه از اهل فريدن بوده است و عّلوه بر آنكه در فريدن ،مشهد
آهنگران را نسبت به مقبره او و خانوادهاش مىدهند ،همين قضيه فوق هم كه اخّلف او را آل فريدنى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص443 :
ناميدهاند ،مؤيد مىشود كه كاوه ،فريدنى بوده است.
آمير مح ّمد صادق كتابفروش
عّلوه بر علماى اصفهان ،نزد صاحب جواهر و غيره نيز استفاده كرده بود.
فروع فقهيه را خوب حاضر داشت ،درس شرح لمعه او را كه صورتا سطح بود و حقيقتا خارجى پرتحقيق بود ،بيشتر از علما به
ميمنت درك مىكردند ،حالت وارستگى داشت كه بستگان او حتّى پسرانش كه وضعيّت اعيانيّت داشتند او را مورد مّلمت قرار
مىدادند .ولى در او تأثير نمىنمود و مىگفت و مىگريست كه امير مؤمنان (ع) در بازارها با كلمه «طرقوا اميركم» راه خود را
باز مىكرد ،ديگر چه جاى به خود بستن مقامى براى كسى باقى مىماند.
مواظبت به تهجّد او ،نه تنها به بستگانش سرايت داشت ،بلكه همسايگان او هم در زمان حيات او شب بيدار شده بودند .زوجه او
دختر سيّد رشتى نيز در مكارم اخّلق از دو طرف كسب كمال نموده بود و حقيقتا از ميانه يك محيطى مانند زنهاى اصفهان،
پيدايش چنين زنى بسيار غريب بود .در سال هزار و سيصد و سه وفات كرد.
آقا سيّد على كتابفروش
فرزند حاجى سيّد مح ّمد كتابفروش .نزد پدر و برادر خود آمير صادق كتابفروش و ديگران تحصيل كرده بود.
استحضار تامى در احكام فقهيه و فروع آنها داشت كه در جواب استفتائات و سؤاالت ،ندرتا محتاج به مراجعه بود .تدريس او
نوعا سطح شرح لمعه بود ،به اين طرز كه يكى از شاگردان ،عبارت كتاب را خوانده نكات ادبيّه آن را مطرح مىساخت و پس
از آن ،از خارج تقرير مطالب كتاب را نموده با اقوال
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص444 :
مسأله و ذكر ادلّه هريك .و به اين سبب ،شاگردان او به اندكمدّتى داراى قوه كافى براى فهميدن احكام از روى مدارك مىشدند و
مبرز معروف گرديدند .از جمله كه در قيد حيات است ،آميرزا ابو الحسن مديسهاى معروف  163است .وفات او
نوعا اشخاص ّ
در سنه هزار و سيصد و بيست و دو واقع شد.
حاج سيّد مح ّمد كتابفروش
ج ّد مادرى مؤلّف ،از طبقه علماى معروف اصفهان بوده است كه تجارت مىكردند .اواخر خسارت عمدهاى بر او وارد مىشود و
تجارت را ترك مىكند و مشغول زراعت مىشود .در سنه هزار و دويست و هشتاد و چند وفات كرده [است].

كثير اوالد بود همه آنها اهل علم و سه نفر ايشان داراى مقام اجتهاد [بودهاند] .خانواده بزرگى از او باقىمانده است.
حاجى مح ّمد ابراهيم كرباسى [كلباسى]
فرزند حاجى مح ّمد حسن فرزند حاجى مح ّمد قاسم .كرباس ،موطن حاجى مح ّمد قاسم يا حوض كرباس از توابع كاخ كه بعضى آن
را تابع هرات و پارهاى تابع خراسان نوشتهاند 164 .و شخص حاجى مح ّمد قاسم عنوانى نداشته ليكن حاجى مح ّمد حسن تاجر
عرف و
معتبر و اهل علم بوده است و نسب او منتهى مىشود به مالك اشتر .چنانچه بعضى از اهل اين خانواده فقط اشترى را م ّ
نام خانوادگى خود قرار دادهاند.
حاجى مح ّمد حسن تاجر ّ
مّل در كاخ ،مدرسه و موقوفاتى گذارده است ،بعد به عزم تجارت به مشهد و يزد عبور نموده در هركدام
بناى خير گذارده  165تا به اصفهان مىرسد و در اينجا هم ح ّمام على اكبر را خريده وقف مدرسه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص445 :
شاهزادهها و مدرسه الماسيّه و مدرسه مباركه مىنمايد .و حاجى كرباسى را در اصفهان پيدا مىكند ،در سنه هزار و صد و هشتاد
و قبل از بلوغ حاجى كرباسى ،پدر او وفات نموده كه هزار و صد و نود است ،و مدفن او در تختهفوالد و قريب به قبر فاضل
هندى است.
برحسب وصيت او ،آقا مح ّمد بيدآبادى تكفّل امر صغير او و اموال او را مىنمايد .آقا مح ّمد عّلوه بر مباشرت حال معاشى
صغير ،مواظبت از تعلّم و تربيت او هم داشته از درس و مشق كه خود او عهدهدار بوده است شخصا.
چنانچه در تعداد اساتيد حاجى كرباسى بعد از ذكر اسم حاجى مح ّمد حسن پدر او ،آقا مح ّمد [را] نوشتهاند .حتّى يكى از
سرمشقهايى كه آقا مح ّمد جهت او نوشته بوده است و خط خوشى داشته ،مضمونش اين است:
هزار سال بود از تو تا مسلمانى

هزار سال ديگر تا به شهر انسانى

(فراست را تماشا كن)!
تا زمان بلوغ نزد آمح ّمد معاش و تحصيل داشته كه در آنوقت آمح ّمد او را روانه حج مىسازد .بعد از مراجعت از حج عازم
توقّف عتبات بوده كه خبر وفات آمح ّمد را مىشنود و با اشكاالتى تصادف مىكند .از جمله آنكه فروشندگان ح ّمام على اكبر بعد از
تصرف و دعوى ملكيّت كرده بودند ،حاجى هم كه سند انتقال و وقفنامه را در
فوت آمح ّمد با غيبت حاجى ،ح ّمام على اكبر را
ّ
ّ
دست نداشته ،به سبب آنكه نزد آمح ّمد بوده است ،آمح ّمد آنها را پنهان مىداشته و كسى اطّلع نداشته ،تا بعد از چندى برحسب
اتّفاق حاجى ادعا مىكند كه آمح ّمد را در خواب ديدم و گفت در فّلن موضع از اطاق كه حاليّه مخروبه شده است بسته اسانيد زير
صرف مىكند و
آوار موجود مىباشد .مىرود آنجا را تفتيش مىكند اسانيد را پيدا كرده ،جواب مدعىها را مىدهد و ح ّمام را ت ّ
اصّلح كارهاى خود را كرده ،باز به عتبات مسافرت مىكند جهت تحصيل.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص446 :
در ايّام توقّف عتبات با سيّد رشتى مرافقت پيدا مىكند و متفقا نزد [سيّد] بحر العلوم و غيره تحصيل مىكنند ،مثل شيخ جعفر عرب
كبير ،سيّد على صاحب رياض ،سيّد محسن كاظمينى 248و آقا باقر بهبهانى.
بعد از مدّتى توقّف در عتبات به قم مىآيد و از ميرزاى قمى تحصيل اجازه كرده ،بعد از مختصر تحصيلى ،و در كاشان هم از
ّ
متوطن مىشود.
مّل مهدى نراقى قدرى در معقول استفاده كرده و بعد از هزار و دويست و ده به اصفهان آمده
امر معاش او از سرمايه متروكه پدر او حاجى مح ّمد حسن مىگذشته .كليّه دارايى و تركه حاجى مح ّمد حسن را گفتهاند سههزار
تومان بوده است كه به توسط تجّار نيلفروش ساكن احمدآباد معامله هندوستان مىشده است .پس از چندى هم در نتيجه سه مرتبه
مسافرت طهران ،از طرف دولت ،ساليانه هزار تومان نقد و صد خروار جنس در حق او مستمرى برقرار مىشود و دريافت
248

(*) در اصل :كاظماوى .براى اطّلع بيشتر ر .ك  ..تذكرة القبور .ص .91

مىداشته همهساله كه بعد از فوت او هم اين مستمرى بهطور ارث ما بين ورثه تقسيم شد .مختصر ملكى هم در اواخر حيات
تصرف داشته [است].
نسبت مىدهند
ّ
در امور زندگانى نهايت صرفهجويى را داشته  ،166حتّى در صرف وجوهات خيريّه كه عّلوه بر اقتصاد دقّت بسيار هم در
ّ
مستحق مىنموده ،چنانچه گويند شخص غسّالى وقتى طلب احسانى از او نمود ،در جواب غسّال ،حاجى تحقيق عمليات آن
شخص
را از كيفيت غسل و كفن و تلقين تفصيّل مىنمود ،پس از آنكه كامّل از عهده جواب حاجى برآمد ،حاجى يك ده شاهى به او عطا
كرد .شخص غسّال كه متأثّر شد از آن سؤاالت بسيار و عطيه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص447 :
مختصر ،به حاجى گفت :يككلمه ديگر هم در آخر تلقين در گوش ميّت مىگويم كه خوشا به حال تو كه از ابتّلى به حاجى
كرباسى خّلص شدى!
ّ
معطل نگاه مىداشته در حالتى كه دستش در دست او بوده ،براى حصول توجّه و
وقت اداى وجوهات ،شخص مستحق را مدّتى
خلوص و قصد قربت.
فتحعلى شاه به سبب داشتن وزير اعظم اصفهانى مانند حاجى مح ّمد حسين خان اصفهانى كه شيوه او مدّاحى علما بوده است نسبت
به حاجى و سيّد بيدآبادى خوشرفتار بوده است.
مثل اينكه نوشتهاند وقتى شاه به ديدن حاجى آمد از برايش ظرف نقلى براى پذيرايى او مىگذارند ،اتّفاقا پرندهاى از هوا فضلهاى
مىاندازد در آن ظرف ،شاه بهطور مطايبه مىگويد -فضله مرغ نُقل مجلس شد .حاجى از روى مزاح جواب مىدهد :چون هوايى
است مال ديوان است.
عرابههاى دستى او را به مسجد و ح ّمام مىبردهاند .در امر فتوى و مرافعه،
حاجى بسيار فربه بوده است كه در اواخر با قرقره و ّ
احتراز و احتياط مىنمود و رجوع مىكرد به سيّد بيدآبادى و غيره  .167تا وقتى كه از طرف بعضى اساتيد او به او الزام
مىشود و رساله فقهيه عملى نخبه و غيره را مىنويسد.
خود او و مريدانش ،معاندين او را به نفرين او تهديد مىكردهاند ،و جمعى را هم از معاندين كه در آن اوقات وفات كردهاند ،از
حكومت يا امامجمعه يا طلبههاى برجسته از شاگردان او ،نسبت وفاتش را به نفرين او مىدادند و به مختصر خبرى رنجيدهخاطر
مدرس معروف كه از شاگردان او ،بوده و در مدّت كمى داراى ملكه اجتهاد و اجازه شده بود،
مىشد .مثل اينكه مير سيّد حسن ّ
ّ
حاجى روى منبر از اين سرعت ترقى تمجيد مىكرده است.
مدرس بر كرسى تدريس قرار گرفت ،و به سبب تحقيقات و مطالبى كه از اصول جديد نجف به اصفهان سوغات
و پس از آنكه ّ
آورده بود ،پاى كرسى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص448 :
تدريسش چندين صد نفر مجتمع شدند .حاجى اين وضع تدريس كرسى و جمعيّت را سوء ادب و جسارت نسبت به خود پنداشت ،و
مدرس در وقت تكبيرة االحرام دستهاى خود را تا محاذى شانه
اتّفاقا يكى از پسرانش كه مح ّل اعتمادش بود شهادت داد كه سيّد ّ
مىآورد ،حاجى برافروخته و رنجيده روى منبر گفت :كسانى كه كيفيت اداى تكبير االحرام را صحيحيا نمىدانند چگونه دعوى
اجتهاد مىكنند و به سيّد نفرين كرد.
ّ
مصّلى تخت فوالد برند و حركت پياده بلكه سواره
جهت استسقا در يك سال خشكسالى كه مردم شهر جمع شدند كه حاجى را به
همجهت او صعب بوده به اين سبب او را در يك طبق مانندى گذارده بر سر دست مىبردند.
و اتّفاقا قبل از وصول به تخت فوالد يك رگ باران تندى مىگيرد كه بيشتر مردم در مراجعت مجبور مىشوند پاها را برهنه
سازند و از آبهايى كه در بين كوچهها ايستاده بود عبور كنند .مّل صادق صباغ در شرح" تشريح االفّلك" مىنويسد :بعضى
مشايخ حقير (ايما به حاجى كرباسى است) هم ،منفوخ و مغلقگوى بودند .از آن جمله روز عيد قربان بعضى عوام مردمان،
حلقوم گوسفندى نزد ايشان آوردند كه مّلحظه فرمايند درست كشتهاند يا حرام نمودهاند .ايشان بعد از نفخ بسيار و تفسير بىشمار
مفوض به ارباب حرف و صنايع است ،وظيفه فقها ،ابداع عوارض ذاتيه طاريّه
فرمودند :شريعت تمام شد تشخيص موضوعات ّ
بر موضوعات است پس اگر فرى اوداج اربعه شده باشد بسكين بعد القسمة و توليته الى القبلة و ساير شروط مقرره ،ذبح حاصل
و حّلل است و ّاال جيفه و حرام است .بعضى حضار گفتند ،دعا مىخوانند ،بعضى ديگر گفتند تعقيب نماز مشغول هستند .اعاده

سؤال نمودند ايشان فرمودند :آنچه قرء السماع نموديم جواب سؤال شما بود برويد و آنها را به تغيّر دور نمودند .عوام بيچاره
متحيّر آمده كه چه فرمودند چه زبانى حرف زدند؟ عربى بود؟ تركى بود؟
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص449 :
صاب برده از او معلوم نمايند .گفتند چيزهاى ديگر
حقير چون حاضر بودم گفتم :سركار آقا فرمودند اين حلقوم بريده را نزد ق ّ
صاب و سّلخ نمايند.
فرمودند دخل به اين ندارد؟ گفتم معنى آنچه فرمودند همين است كه به ق ّ
از آثار او مدرسه حاجى است كه از وجوه بريّه شخصى زغالفروش ساخته شد .اوايل هم او را مدرسه فحميه مىگفتند و بعد،
اسم اصلى او متروك شده به اسم حاجى معروف شد .حاجى كرباسى تأليفاتى دارد كه مشهورتر آنها" اشارات"  168است.
مجمّل چيز مه ّمى كه سبب شهرت حاجى مىتوان گفت ،فروتنىهاى سيّد بيدآبادى است نسبت به او كه آن زمان كارهاى برجسته
سيّد شهرت بسيارى داشته است .وفات او در هزار و دويست و شصت و يك در جنب مسجد حكيم.
مقبره او معروف است .سقف مقبره در فن مقرنسآويز داراى هنر و صنعتى است كه در اصفهان كمنظير مىباشد.
ّللا ،آميرزا
حاجى مح ّمد ابراهيم ،شش پسر داشت :آمح ّمد مهدى  ،169حاجى آمح ّمد ،آشيخ مح ّمد جعفر ،حاجى مح ّمد رضا ،آنور ّ
ابو المعالى و دو دختر ،زوجه حاجى ميرزا جواد نورى و زوجه حاجى ميرزا خليل سدهاى .بعد از فوت حاجى ،امامت مسجد
حكيم به آمح ّمد مهدى رسيد ،بعد از او به فرزند او حاجى ميرزا عبد الجواد ،بعد از او آميرزا مح ّمد على فرزند حاجى ميرزا عبد
الجواد ،بعد از حاجى ميرزا مح ّمد على برادر او حاجى ميرزا هاشم تدريس بعد از حاجى ،به آميرزا ابو المعالى [مف ّوض]
مىگردد  .170و بعد از آميرزا ابو المعالى فرزندان او كمال الدّين و جمال الدّين مشغول مىباشند به آن.
اوالد حاجى كرباسى اگرچه از حيث ادب بسيار مىباشند ،ليكن آنچه امروز با نسبت كرباسى يا اشترى از اين خانواده حيات
دارند -سنه  -1343پانصد و سى و چهار نفر مىباشند از ذكور و اناث و صغير و كبير .و حاجآقا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص450 :
مح ّمد فرزند ديگر او نيز از سيّد [رشتى] و حاجى داراى اجازه بوده و تأليفات بسيارى داشته .وفات او در سنه هزار و دويست و
نود و دو [بوده است] .به كتابت و مطالعه بسيار مولع بود ،به اندازهاى كه حكايت كردهاند در مبالخانه خود طاقچهاى داشته كه
در آنوقت هم كتاب دستش بود و مطالعه مىكرده .براى اينكه آب دماغ او روى كاغذ نچكد هميشه يك قطعه كاغذى لوله كرده در
سوراخهاى دماغ خود مىگذارده .يكى از اوالد حاجى معروف بوده است كه پولهايى را كه حاجى از بابت سهم امام زير خاك
تصرف در او را جايز نمىدانسته ،آقازاده شبها بيرون مىآورده به مصرف شخصى خود مىرسانده [است].
دفن مىكرده [و]
ّ
آقا سيّد على كربّليى
ابن سيّد مح ّمد على بن سيّد ابو المعالى صغير بن سيّد ابو المعالى كبير.
اصلش اصفهانى است و از علماى بزرگ در كربّل ،صاحب كتاب معروف" شرح كبير" كه خّلصهاى است از" مهذب البارع"
ابن فهد حلّى و كتاب" شرح لمعه" و" حدايق" شيخ يوسف بحرينى و" كشف اللثام" فاضل هندى.
آقا باقر بهبهانى اصفهانى خالوى او است .با ميرزا ابو القاسم نشاح و مناظره داشتهاند .مخفيانه درس صاحب حدايق كه از علماى
اخبارى بوده ،مى رفته است ،محض احتياط از خالوى خود بهبهانى ،كه بر ضد اخبارى و خود او اصولى بوده است .وفاتش در
سنه هزار و دويست و سى و يك است .فرزند او آقا سيّد مح ّمد كربّليى اصفهانى است كه مجاهد بوده و با فتحعلى شاه به جنگ
روس رفت.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص451 :
آسيّد مح ّمد كربّليى اصولى
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فرزند آسيّد على طباطبايى ،نواده دخترى آقا [مح ّمد] باقر بهبهانى .تولّد او در سنه هزار و صد و هشتاد در كربّل و چون اصل
ّ
متوطن مىشود در آنجا ،تدريس و تأليف مىنمايد .كتاب"
ايشان از اصفهان است در ايّام پدر به اصفهان مسافرت مىنمايد و
مفاتيح االصول" را در اصفهان نوشته .و از نوشتن هرچند ورق آنكه فارغ مىشده طلبه ،او را استنساخ مىكردهاند و منتظر اتمام
آن نمىشده اند ،ازبس در نظرها پسنديده بوده است .بعد از وفات پدر براى اشتغال مقامات و جانشينى او ،باز به عتبات مراجعت
مىكند .با حركت آسيّد مح ّمد كربّليى از اصفهان و وفات حاج مير مح ّمد حسين امامجمعه كه هر دو داراى مقامات عاليه علم و
اعيانيّت و شهرت بودهاند ،يكدفعه اصفهان خالى مىشود .حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى و حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى كه تا اين وقت
عنوان درياستى نداشتهاند ،ترقى مىكنند .و با وفات ميرزاى قمى ،مردم را نيازمند به آنها مىسازد.
در اين وقت فتحعلى شاه جهت جنگ با روسيه  171از علما استمداد مىكند.
آسيّد مح ّمد نراقى و جمعى ديگر حكم دفاع مىدهند و شخصا در اردوى فتحعلى شاه حاضر مىشوند .هنگام رفتن اردو به
برك مىربودند.
آذربايجان از شدت احترامى كه فتحعلى شاه و ساير امرا به سيّد مىكرده ،آب پاى شور او را مردم اردو براى ت ّ
پس از شكست قشون ايران مردم نسبت آن را به شآمت حضور سيّد در معركه دانسته و حضورا به او فحاشى مىكردند و تخت
صه اين ذلّت بعد از ّ
عزت ،متألم و در قزوين بسترى مىگردد ،تا در سنه
روان او را در راه سنگباران مىساختند .سيّد از غ ّ
هزار و دويست و چهل و دو وفات مىكند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص452 :
كربّليى عنايت ظريف
تقرب و
از معاريف اصفهان بوده .در زمان [شاه] عباس ّاول ،در مجلس شاه ،كارها و صحبتهاى خندهآورى مىكرده كه سبب ّ
ترقّى او بوده .از جمله وقتى را شاه به او متغيّر مىشود ،حكم مىكند در فصل زمستان ،او را لخت ساخته و در تاالر عالىقاپى
تصور اينكه تا صبح هّلك مىشود از سرما.
رهايش سازند ،به
ّ
صبح بر سر او مىآيند او را زنده مىبينند .معلوم مىشود كه تمام شب را با يك سنگ بزرگى كه در بغل گرفته بوده از پله
عمارت پايين مىآمده و باال مىرفته و به اين سبب گرم و محفوظ مانده .شاه را كار او پسند افتاده تقصيرش را بخشيد و مىپرسد
اگر مطلبى دارى بخواه .در جواب يك قطعه زمينى به اندازه پوست گاو درخواست مىكند .ابتدا اين سؤال او كوچك و حقير
بهنظر مىآيد .ليكن بعد كه حكم صادر مىشود پوست گاوى را ترشنه ترشنه -رشتهرشته -كرده كه چون آن را بر زمين محيط
كرد ،يك قطعه بزرگى شد قريب چهل جريب ،و در آنجا عمارتى ساخته ،باغى ترتيب داد .هنوز هم آن باغ [به اسم باغ] كلنات-
مخفّف كربّليى عنايت -مشهور است ،نزديك بيرون دروازه دردشت.
وقتى شاه قدغن مىكند كه استعمال كوكنار در اصفهان بكنند و كوكنار جاىهاى شهر را مىبندد ،مردم از اين حيث به تعجّب
مىافتند و متوسّل به كلنات مىشوند ،كلنات در موقعى كه شاه به شكار رفته بود پارچه زيادى درب عمارت سلطنتى حاضر
مىكند و مقدارى زيادى از آنها را به اندازه كفن بريده مهيا مىكنند ،همينكه شاه از راه مىرسد كلنات مشغول تقسيم دستههاى
كفن شده و به اجزاى خود مىدهد و مىگويد :اين دسته را زود به فّلن محل رسان و دسته را به ديگرى مىدهد و جايى را نشان
مىدهد كه به آنجا رسان و همينطور مشغول فرستادن دستههاى كفن مىگردد و به آمدن شاه توجّهى نمىكند .شاه از مشغوليّت او
و بىاعتنايى كردن او تعجّب كرده ،مىپرسد :كچله! كلمهايست كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص453 :
شاه به او خطاب مىكرده -امروز چه خبر تازهاى دارى؟ جواب مىگويد قربان چون كفنفروشى در اصفهان امروز رواج زيادى
دارد در اثر قدغن 250اعليحضرت من اين شغل را پذيرفتهام ،و ديگرى به نوكرى اعليحضرت حاضر نيستم ،و تفصيل نقب و
سختى مردم را در اثر قدغن شاه اظهار مىدارد ،تا شاه رفع قدغن را مىكند.
و نيز وقتى قوش سفيدى براى شاه آورده بودند و طرف ميل شاه بود ،اتّفاقا قوش مريض مىشود ،شاه به قوشچىباشى خود
سفارش معالجه او را مىكند و مىگويد اگر كسى خبر مردن او را بگويد شكمش را پاره مىسازم.
قوشچىباشى زحمت زيادى در معالجه او مىكشد ،ليكن بىاثر مىنمايد .172
در رسانيدن اين خبر به شاه متحيّر مىشود كه اتّفاقا كلنات از قوشخانه عبور مىنمايد و وقوشچى به او التماس مىكند ،وقتى
كلنات به حضور شاه مىرسد به شاه اظهار مىدارد كه امروز از قوشخانه عبور كردم ديدم قاليچهاى در آنجا پهن ساختهاند و
 )*( 250در اصل غدغن.

قوش سفيد را روى او خوابانيدهاند ،قوش سفيد بالهاى خود را پهن كرده و چشمهايش را بسته پاهايش را در هوا نگاه داشته .شاه
از شنيدن اين جمله فرياد مىزند :قوش مرد؟ كلنات هياهويى بلند مىكند به حضّار كه :شاهد باشيد ّاول كسى كه خبر مردن قوش
را گفت ،شاه بوده است و بايد شكمش را پاره كرد.
باز وقتى شاه كلنات را مأمور ساخته بود در يكى از چراگاهها و رمهگاههاى شاهى كه در آنجا اسبها را از ماديانها جدا كند،
ليكن غرض [شاه] عباس ّاول از اين مأموريت فرستادن كلنات اين بوده است كه چون عيال خوشگلى داشته [بعد] از رفتن كلنات،
منزل او خلوت مىشود و با عيال او خوشگذرانى كند،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص454 :
كلنات نيز به فراست اين قضيه را دريافته بود .حكم را گرفته به منزلش مىآيد و عيال خود را ّ
مطلع مىسازد ازاينكه شاه براى
خاطر تو مرا به مأموريت فرستاده و امشب به سروقت تو خواهد آمد ،تو با او كمال گرمى را بكن و وقتى خواست با تو نزديك
شود ،اظهار كن كه قدرى بازى كنيم و بعد مشغول شويم .ترتيب بازى را هم اينطور بده كه تو به شكل ماديان همهمه كنى و شاه
مانند اسب شيهه كشد و اطراف تو بيايد .عيال او هم قبول كرد تا شب رسيد .كلنات چوبى در دست گرفته پشت درب اطاق مخفى
شد و پس از تاريك شدن هوا همانطور كه او پيشبينى كرده بود شاه به منزل او آمد ،زن هم مطابق دستور كلنات به شاه،
مشغول پذيرايى و بازى شد تا وقت نزديك شدن شاه رسيد ،در اثنايى كه زن همهمه مىكرد و شاه شيهه مىكشيد كلنات داخل
اطاق شد و چوب سختى به شاه زد .شاه نگاه كرده به كلنات گفت من تو را فرستادم كه اسبها را از ماديانها جداسازى هنوز اين
جايى؟ كلنات در جواب گفت :بله قربان ،در اينجا مشغول همان خدمت هستم .شاه ملتفت تفرس او شده ،از آن زن دست برداشت.
از اوست:
اى خوش آنروز كه در باغ به خوردت دادم

از تر و خشك ز هر ميوه به انواع ثمر

و نيز:
ياد دارى كه تو را تا به سحر مىكردم

صد دعا از دل محزون پريشاناحوال

اى كه بر پشت تو افتادن و جنبان چه خوش است

كاكل مشكفشان از طرف باد شمال

مادرت كان كرم بود ،بداد از پسوپيش

به فقيران لب نان و به اسيران زر و مال

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص455 :

بكشم از تو بر دامن خود پاك كنم

موزه از پاى تو اى سرو خرامان رفتار

سيد حسين عز الدّين كركى
مبرزين و مّلزمين شيخ بهايى بوده .در زمان خود معروف به مجتهد و مفتى
سيّد حسين بن سيّد حيدر كركى ،از شاگردان و ّ
اصفهان بوده .در تأليفات شيخ بهايى ،با او مساعدت داشته ،مانند" شرح اربعين" .ممتازترين تأليفات شيخ بهايى كه خود سيّد
تصريح نموده به امداد من اتمام يافت.
شيخ حسين كركى حكيم اديب طبيب اخبارى

در علوم مختلف مانند شرح نهج البّلغة و طب و ادبيات و مختصر اغانى و غيره ،معروف به فصاحت لسان و كّلم و حكمت
بوده و با داشتن حسن فكر و كثرت حافظه ،در سال هزار و هفتاد و شش بعد از شصت و هفت سال زندگانى وفات نمود .و او را
از اكابر علماى اخباريه دانستهاند.
آقا مح ّمد على كرمانشاهى
چون پدر و خانواده آنها در اصفهان سكونت داشتند آنها را اصفهانى نوشتهاند .تولّد او در سنه هزار و صد و چهل و چهار در
كربّل شده است ،و پس از بلوغ به مراتب علميّه برحسب خواهشى كه اهالى كرمانشاهان از او و پدر او نمودهاند منتقل به
ّللاوردى بيك بيگدلى را كه خاله شيخ مح ّمد تقى نجفى است در آنجا تزويج نموده اقامت مىكند ،تا در سنه
كرمانشاهان شده ،دختر ّ
هزار و دويست شانزده وفات مىكند .در ايّام حيات با سلسله عرفا و صوفيه نهايت ضدّيت را داشته ،و قتل معصوم على شاه را
نسبت به او دادهاند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص456 :
ّ
مّل حسين كرمانى
از مشايخ علماى زمان خود و شاگرد حاج شيخ مح ّمد باقر النجفى بوده است .زمان او ،امر قضاوت و محاكمات شرعيه اصفهان،
تقريبا منحصر به محضر او بود ،به سبب آنكه غالبا خود متداعيين را جهت مرافعه حاضر مىساخت و تدبيرات عالى داشت در
امر قضاوت ،كه كمتر نسبت خطا به او داده مىشد عّلوه بر آنكه شخص پاكدامنى بود .وفات او در سنه هزار و سيصد و سى.
از آثار او مسجدى است در محله گلبار اصفهان.
كّلمى
با وجود قيافه عجيب و مهيبى كه داشته ،به ظرافت طبع و خوشصحبتى همهكس را خوش مىداشت .چنانچه در آتشكده
مىنويسد :روزى در باالى تختگاه هارون واليت كه در انتهاى ميدان كهنه واقع است ،با شاه صفى از سادات گلستانه آن شهر
تفرج .اتّفاقا مهتر ملك سرناچى در نقارهخانه مشغول زدن ساز و سرنا مىشود .برحسب عادت كه موقع زدن
نشسته بودند براى ّ
سرنا خم و راست مىشوند خم مىگرديد .كّلمى ،به شاه صفى از روى خوشطبعى گفت كه مهتر ملك با شما است تعظيم مىكند.
سيّد سادهلوح باور كرده روز بعد كه مهتر ملك را مّلقات كرده عذرخواهى نمود .از اوست:
251

نه از مستى است مايل هر طرف قد چو شمشادش

گرانى مىكند از بار دلها سرو آزادش

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص457 :
كمال الدّين اسماعيل
از بزرگان شعرا بلكه عرفاى زمان خود بوده و مدّاح خاندان صاعديه بوده است .از اساتيد و صناديد مشهور شعر بوده ،چنانچه
حافظ شيرازى در اين شعر گفته:
ور باورت نمىشود از بنده اين حديث

از گفته كمال دليلى بياورم

اشاره به شعر كمال الدّين:
جان را چو نيست وصل تو حاصل كجا برم؟
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دل را كه شد ز درد تو غافل كجا برم؟

گفتند برگرفته فّلن دل ز مهر تو

من داورى مردم جاهل كجا برم؟

گر بركنم دل از تو و بردارم از تو مهر

آن مهر بر كه افكنم ،آن دل كجا برم؟

به شيخ كمال الدّين كوفى و شهاب الدّين سهروردى دست ارادت داده .در اوايل حال داراى مكنتى بوده و فروماندگان را از اموال
خود به طريق معامله دستگيرى مىكرده و با شاهدان سروكارى داشته [است].
تصوف ،با حالت فقر در زاويهاى منزوى شد .در
پس از آنكه از اهل اصفهان رنجيد طريق تو ّكل و تجريد اختيار كرد و با لباس
ّ
ّ
اين وقت كه حالت فقر و تنگدستى ،او را فروگرفته بود اين رباعى را كه شيخ بهايى در مجلد پنجم كشكول نقل مىكند گفته ،در
شكايت از سردى هوا:
شبها ِز َد ِم هوا فسرده چو يخم

زانو به شكم كشيده همچون ملخم

چنبر شدهام چنانچه مىنشناسد

كس موى زهار را ز موى زنخم

ديوان شعر او امروز در نظر شعرا و اهل ادب فوقالعاده محترم است .در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص458 :
نزد مردم آن عصر ،حتى سّلطين حتى تاتار ،فوقالعاده محترم بوده به سبب همان حالت انزوا و طريقه فقرى كه داشته .چنانچه
نوشتهاند وقتى كه تاتار ،اصفهان را فتح نمودند و قتل عام كردند با فرار صاحبمنصبان ،دستور حفظ و احترام كمال الدّين داده
تصور اينكه تكيه و خانقاه او محترم و محفوظ مىماند،
شده بود كه نوشتهاند ،موقعى كه گرفتار شد و علّتش اين بود كه مردم به
ّ
تصور مىكند كه آنها
ذخاير خود را در چاه آن ريخته بودند ،و برحسب اتّفاق يك نفر تاتارى ،آن ذخاير را كشف مىكند ،و
ّ
متعلّق به كمال الدّين مىباشد ،بنابراين او را شكنجه مىكند كه بقيه اموال خود را بروز دهد و آن فقير بينوا در تحت شكنجه
همينكه خود را معرفى مىكند كه من كمال الدّين اسماعيل هستم كه شايد خّلص شود ،شخص تاتار متغيّر گشته مىگويد امروز
تنها دو هزار نفر را كه گفتند كمال الدّين هستم رها نموديم و معلوم مىشود تمام تدليس بود حتى شخص تو.
گويند -شاردن نقل مىكند -وقتى تاتار خشمناك شد سر او را بريد جسد شد را در بغل گرفته و دويد خود را در چاهى افكند كه
همان چاه مدفن او شد ،حاليّه هم محلى كه قبر او است ظاهرا در ورودى او بهطور مدور گنبدوار ساخته شده ،كه مىنمايد اصل
قبر ،چاه مانند است .فضاى وسيعى كه صحن و رواق او بوده است ،زمان مير سيّد مح ّمد امامجمعه به اسرائيلىها فروخته شده و
آنها خانه و ح ّمام و غيره ساختهاند .فقط چند ذرعى اطراف خود قبر باقىمانده است.
اين مرد بزرگوار معلوم مىشود در اصّلح نفاق و دودستگى اهالى اصفهان -برحسب سياست بزرگان ايجاد شده بود ،مثل اينكه
سّلطين آققويونلو (شيعه) و قراقوينلو (سنى) ميانه آنها نفاق حيدرى طريقه شيعگى ،و نعمتى طريقه سنّىگرى ،در ميان دو
قسمت شهر انداختن ،ملكشاه و نظام الملك
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص459 :
هم نفاق حنفى و شافعى را ميانه آنها گذارده بودند -كوشش نموده و بىاثر شده ،كه مىگويد اهالى دو محله درى و دشت كه ظاهرا
شافعى بودهاند ،با اهالى محله جوباره كه حنفى بودهاند ،دائما جنگ مىكردند ،و در آن موقع است كه مىگويد:
تا درى دشت هست و جوباره

نيست از كوشش و كشش چاره

اى خداوند هفت سيّاره

پادشاهى فرست خوان خواره

تا درى دشت را چو دشت كند

جوى خون آورد به جوباره

عدد مردمان بيفزايد

هريكى را كند دوصد پاره

در سنه ششصد و سى و پنج قتل او واقع شد .در هنگام قتل اين رباعى را گفته:
دل خون شد و شرط جانگدازى اين است

در حضرت تو كمينهبازى اين است

با اينهمه ،هيچ مى نمىآرم گفت

شايد روش بندهنوازى اين است

مريدان مىگويند قتل عام اصفهان در اثر نفرين همين كمال الدّين شد .و نيز از اوست:
دست از طلب مدار ،گرت برگ 252اين ره است

كان را كه راه توشه نه فقر است ،بينواست

نه فقر صورتى كه بود همعنان كفر

بل فقر معنوى كه بدو فخر انبيا است

ترك بدى مقدّمه فعل نيكويى است

كاول عّلج واجب بيمارى احتماست
ّ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص460 :

خوبان معنوى به دلى آورند روى

كز روشنى چو آينهاش روى در صفاست

تا با وجود همرهى از نيست كمترى

چون در فنا سلوك كنى منزل بقاست

و نيز:
كجا شدند سّلطين كه چرخ باعظمت

غبار درگهشان جز به ديده نى سوده

چنان به خواب عدم درشدند ناگاهان

كه شد ز هستى ايشان وجود پالوده

خانقاهى داشته كه بعضى در تختهپوالد نوشتهاند ،ليكن معروف است كه در همان محل مقبره كه جوباره است بوده .ديوان شعر
او امروز در نظر شعرا و اهل ادب فوقالعاده محترم است.
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حاجى مح ّمد حسن كمپانى
اصّل اهل اصفهان به سبب پريشانى و فقر مسافرت به طهران مىنمايد و در آنجا به كسب پول سفيد سياه كردن در اطراف
متمولين ايران مىشمرند .اثر
كوچهها مشغول بوده ،تا به سبب اتّفاقات روزگار ،صاحب ثروتى مىگردد ،كه آن را شخص ّاول
ّ
نيكى كه از او باقى ماند ،جمعآورى دوره بحار االنوار با مخارج گزاف و پس از آن به طبع رسانيدن آن و مجانا به اهل علم بذل
كردن است.
و وفات او در سنه هزار و سيصد و شانزده واقع شد و ظريفى تاريخ وفات او را اين مصرع يافته ":ناگهان بانگى برآمد خواجه
مرد".253
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص461 :
شيخ على نقى كمرهاى
فرزند مح ّمد هاشم طغايى كمرهاى فراهانى .مراتب فقاهت و ورع او شهرتى گرفته ،حاكم فارس امام قلى خان او را به شيراز
محول ساخت .تا زمانى كه خليفه سلطان ،وزير شاهعباس ثانى شد ،او را جلب به اصفهان
طلبيد ،منصب قضاوت شيراز را به او ّ
نمود و منصب شيخ االسّلمى را كه تا آنوقت ميرزا قاضى داشت گرفته به عهده او گذاشت ،و به اين منصب باقى بوده تا سنه
 1060هزار و شصت كه وفات كرد.
ّللا جزايرى كه نسبت حرمت استعمال تنباكو  173را به جمعى از علما مىدهد ،از جمله ايشان شيخ على نقى را
سيّد نعمت ّ
مىشمارد .شيخ على نقى ،شعر هم مىگفته .از اوست:
قومى كه مطيع اوليا گرديدند

مهر و مهشان روى به ره ماليدند

دل طالب اولياست زآنرو با او

خود را مه و مهر ،نوع ديگر ديدند

ميرزا مح ّمد كوزهكنانى
ّ
توطن جسته به توسط معتمد الدوله نشاط ،حضور فتحعلى شاه رفته منصب انشا يافته،
اهل كوزهكنان تبريز بوده ،در اصفهان
مأمور به تأليف كتابى مس ّمى به" زينت الحكايات" شد .در حدود پنجاه هزار بيت كتاب را ترتيب داد ،صاحب حال بوده "،رحمت"
تخلص داشته ،از اشعار اوست:
اى خوشا عشق و خوشا بدناميش

عين كام آمد همه ناكاميش

و نيز:
تا عطايت چشم رحمت باز كرد

و نيز:
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دوزخى بر اهل جنت ناز كرد

شادى و اندوه عالم يكدم است

بهر يكدم اين چه اندوه و غم است؟

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص462 :

داستان عقل و عشق از هم جداست

هر مطاعى را به بازارى بهاست

خود ندانى تا نه از خود رستهاى

كز كه ببريدى كجا پيوستهاى

مّل على كوسارى اصفهانى ّ
خطاط
از خوشنويسان و موسيقىدانهاى معروف اواخر صفويه بوده ،زمان سلطان حسين.
مّل ابو القاسم گلپايگانى
ابتداى تحصيل او در مدرسه خواجه ملك ،واقع در ميدان نقش جهان بوده ،و تحصيل عمده او نزد مير سيّد قاسم قهپايهاى شده
است ،و در فنون معقول و منقول در زمان خود ،معروف بوده .تعليقاتى هم بر شرح قوشجى تجريد الكّلم نوشته ،و از مجلسى
ّاول داراى اجازه بوده [است]174 .
استاد رجبعلى گلزار
استاد رجبعلى ،فرزند حاجى مّل حسين ،متولد يك هزار و دويست و هفتاد شمسى در شهر اصفهان .داراى شغل قلمزنى و تخلص
گلزار.
از اوست:
باشد به شهد قند لبت بس هوس مرا

دايم بود دودست به سر چون مگس مرا

من عندليب گلشن قدسم كه سالهاست

افكنده شوق خال تو در اين قفس مرا

دانند شيخ و شحنه كه مى مىخورم دگر

از محتسب چه باك و چه بيم از عسس مرا

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص463 :

دنيا و آخرت من و سوداى عشق يار

سرمايه دو كون ،همين است بس مرا

لب بر لبم بنه نفسى اى طبيب جان

از سينه تا نيامده بر لب ،نفس مرا

گيرم به جاى سرمه و بر چشم تر كشم

باشد به خاك پاى تو گر دسترس مرا

آيد مگر ز كوى تو يك كاروان بود

بر راه چشم و گوش ،به بانگ جرس مرا

نبود غم از گذشته و آيندهام كه نيست

انديشهاى به عشق تو از پيش و پس مرا

گلزار غير احمد و اوالد او دگر

در حشر نيست چشم شفاعت به كس مرا

الله تا از ژاله پُر دارد اياغ خويش را

ساقيا مى ده كه تر سازم دماغ خويش را

در ره عشق بتى گم گشتم از خود سالهاست

از كه گيرم اى مسلمانان سراغ خويش را

گر ببيند سرو قد يار من ،روزى به راه

باغبان از پا درآرد سرو باغ خويش را

زاهد از سالوس ،داغ خود نهاده بر جبين

ما به جانودل نهان داريم داغ خويش را

از فشار ظلم گيرد روغن مردم به زور

خواجه تا روشن كند در شب ،چراغ خويش را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص464 :

داشتم گر از چنين روز گرفتارى خبر

رايگان از كف نمىدادم فراغ خويش را

تا بهار است و بود گلزار مى ،در خم ،به جوش

خيز تا ما پر كنيم از مى اياغ خويش را

چون من به غمت يكجهت و يكدلهاى نيست

كز جور تو هرگز به زبانم ،گلهاى نيست

جز حلقه گيسوى خم اندر خمت اى يار

دل را پى تدبير جنون ،سلسلهاى نيست

از سينه مجنون بهسوى خرگه ليلى

شب نيست كه از آه روان ،قافلهاى نيست

بهر سفر كوى تو اى كعبه مقصود

ما را بهجز از فقر و فنا ،راحلهاى نيست

در باديه عشق تو از خار فراقت

كس نيست كه بر پاى دلش ،آبلهاى نيست

از بتكده تا كعبه و از دير به مسجد

راهى به ميان هست ولى ،فاصلهاى نيست

گلزار به ما مرحلهگردان ره عشق

خويشتر ز بيابان ،مرحلهاى نيست

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص465 :
گلستانهها
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ابو الحسين على بن حسين االطروش از سادات حسنى ،داماد صاحب بن عباد بود .و فرزند او از دختر صاحب ،ابو الفضل حسين
بن على معروف به راضى و عقب او از نه نفر است كه اعقاب فراوان از ايشان پيدا شده ،از آن جمله است شرف شاه بن عباد
بن ابو الفتوح مح ّمد بن ابو الفضل مرقوم كه معروف است به گلستانه ،و او را در اصفهان اعقابى است صاحبان ثروت و دستگاه
و جّللت و شأن.
254

(*) گلستانه يكى از شهرهاى هند است كه چون بعضى از سادات در آنجا سكونت داشتهاند ،آنها را گلستانه مىنامند (.مؤلف)

ميرزا عّلء الدّين گلستانه
از سادات گلستانه اصفهان ،در كتب رجال ،توصيف مراتب علم و اخّلق او را بسيار كردهاند .تأليفات زيادى داشته از آن جمله
دو شرح بر نهج البّلغة ،و شرحى هم بر اسماء الحسنى دارد كه در حدود اين سنوات يكى از بزرگان علماى اصفهان ،بهعنوان
تأليفات خود ،او را طبع نمود و فقط صفحه ّاول كتاب را تغيير داده به اسم خود كرده بود .پس از انتشار كتاب چاپى ،سادات
گلستانه اصفهان هياهويى كردند و شخص عالم كه معتذر شده بود به اينكه اگر به اسم من بوده باشد منتشر مىشود ،مجبور گرديد
كتب را مجددا جمع نمايد ،صفحه ّاول آن را تغيير دهد.
عّلوه بر مراتب علميّه داراى كماالت دنيويّه هم بوده است ،ولى با اطّلعاتى كه در تدبير ملك و امور دنيا داشته ،مكرر تكليف
صدارت به او شده و قبول نكرده ،و او را نيز از اهل زهد و عبادت شمردهاند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص466 :
255

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص466
وفات او بعد از زمان وفات مجلسى بوده ،چنانچه از كتاب حزين معلوم مىشود برخّلف صريح عبارت" فيض القدسى" كه در
هزار و صد نوشته ،زوجه مجلسى دوم خواهر يا خواهرزاده او بوده است 256،و اوالد او پس از خود او چون متصدى مناصب
ديوانى گرديدند ،احترامات پدرى را كه نزد مردم داشتند از دست دادند ،به غير از ميرزا مح ّمد باقر كه در اجازات علما به
احترام ذكر شده [است].
ميرزا على اكبر گلستانه
خط نستعليق بلكه شكسته را با كمال استادى مىنوشت .حتى اتّفاق افتاده كه اهل خبره خط او را با خط مير عماد اشتباه كردهاند.
در اواخر عمر كه بازار خطنويسى در اصفهان كساد شد ،به طهران مسافرت كرده ،در مدرسه سپهساالر جديد منزل نمود تا در
سال هزار و سيصد و بيست وفات كرد.
گوهرشاد
دختر مير عماد است .مير عماد در حق او بيش از پسر توجّه داشته تا او داراى كماالت بسيارى ،خاصه در خوشنويسى شد.
در عالم زنان بلكه مردان شهرتى داشت ،در سنه هزار و سى و دو از اصفهان به قزوين رفته به نوشتن مرقّعات و غيره مشغول
گرديد .در هزار و سى و هشت در قزوين وفات كرد .از او دخترى ماند كه اوالد او در خوشنويسى شهرت داشتند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص467 :
آقا مح ّمد مهدى گيّلنى
فرزند موال سعيد گيّلنى ،فاضلى دانشمند و در اصفهان متولّد شده در آنجا تحصيل كماالت كرده .زمان طهماسب ثانى ،منجمباشى
بوده ،بعد از انقراض دولت صفويه در گيّلن ساكن و به زراعت معاش مىگذرانيده ،پس از هفتاد و شش سال عمر ،وفات نمود.
شعر هم مىگفته .از اوست:
با حكم قضا ،ستيزه نتوان كردن

با دست عّلج نيزه نتوان كردن

تدبير كجا عّلج تقدير كند

آهن با موم ،ريزه نتوان كردن
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ّللا گيّلنى
موال شيخ عنايت ّ
در اصفهان به افاده علوم و حكمت مشغول بود ،و در تحصيل مراتب عاليه ،رياضات شاقّه كشيده بود .كتب شيخ الرئيس را
تدريس مى كرد .در اواخر عمر به قزوين رفته وفات كرد .علماى ظاهر به سبب شهرت او در حكمت ،نسبت عقايد فاسده به او
دادند حزين نزد او تحصيل كرده [است].
حسن لذگه (لغده) ابو على
اصّل اصفهانى بوده ،در صغر سن كتب ابو زيد و اصمعى را حفظ كرده و در آنها تتبّع داشته .اعراب كه در اصفهان ورود
مىكردند جلو [ى] خانه مح ّمد بن يحيى بن ابان خرگاه مىزدهاند .در باغ مسلم بن عود ،ابو على نزد آنها مىرفته و مسايل
مشكوكه خود را از الفاظ آنها تصحيح مىكرده ،تا به بغداد رفت و از صاحب اصمعى و كرمانى صاحب اخفش و غيره اخذ علم
كرده در عراق ،امام وقت خود گرديد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص468 :
لطيف (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" ،اسمش ميرزا عبد اللطيف ،از فضّل و ادباى عصر خود بوده .جزو دبيران عباس ميرزا
نايبالسلطنه منسلك شده ،به لطيفهگويى و هزلسرايى مشهور گشته 257.از اوست:
آنكه گفته لطيف ملعون را

بهر ايذاش اهتمام كنم

به خدا گفته ناسزا و سزاست

كه زنش را بدو حرام كنم175

قافيه از چهل فزون دارم

همه بر نامت اختتام كنم

رفيع الدّين لنبانى
اسمش عبد العزيز مسعود است .شاعر فاضلى است .با جمال الدّين و كمال الدّين و شرف الدّين 258مباحثه مىنموده و خود را
افضل از ايشان مىدانسته در جوانى وفات نمود .از اوست:
من كيستم كه صافى وصلت كنم طمع

اينم نه بسكه دردى ضجرت به ما رسد

بعضى او را همشيرهزاده جمال الدّين عبد الرزاق نوشتهاند ،وقتى در عقب محمل يكى از اهالى حرم پادشاه مىرفته ،او را سهوا
به تير زده ،شهيد كردند .از اوست:
دلم به شكل دهان تو شد كه از تنگى
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در او بود ره انديشه هم به دشوارى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص469 :

به غمزه تو نگويم چرا شكستى عهد

كه خود ز تيغ نديده است كس وفادارى
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ميرزا مح ّمد باقر لنبانى
از اهل علم و ائمه جماعت مسجد شاه بوده .از آثار خيريّه ،كتاب معتبرى يادگار گذاشت در هزار و دويست و بيست و سه وفات
كرده [است].
ليث بن سعد فهمى
اصل او از اصفهان بوده ،امام اهل مصر در فقه و حديث است .او را باالتر از مالك دانستهاند .از كرم و جود او حكاياتى نقل
مىكنند :وقتى منصور بن عمار نزد او رفت هزار دينار به او عطا كرده و گفته است به او ،حكمتى را كه خدا به تو داده است به
اين وجه حفظ كن.
وقتى مالك سينى خرمايى جهت او هديه فرستاد ،ليث ،سينى را از طّل مملو ساخته مسترد داشت .گاهى براى اصحاب خود
فالوذج ترتيب مىداد و در بين آنها دينار مىگذارد .تا هركدام بيشتر تناول كنند بيشتر داراى دينار گردند.
در نود و چند از هجرت تولّد يافته و در صد و هفتاد و پنج وفات نموده [است].
مّل [محمد] صالح مازندرانى
مّل احمد مازندرانى است كه نهايت فقر و فاقه را داشته .روزى به فرزند خود ّ
فرزند ّ
مّل صالح مىگويد كه ديگر قدرت نفقه دادن
به تو را ندارم و تو را اجازه مىدهم كه مهاجرت كنى و از براى معاش خود سعى نمايى .مّل مح ّمد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص470 :
صالح مهاجرت به اصفهان مىكند 260.و در مدرسه سكونت مىكند .از براى طّلب مدارس در آن تاريخ ،وظيفه معينى بوده است
از طرف سّلطين به آنها مىرسيده و هريك از طّلب را بهقدر مرتبه علمى بهره و نصيبى مىدادهاند.
ّ
مقررى به او مىرسيده است كه فقط خوراك خود را بهطور
مّل مح ّمد صالح چون در ابتداى تحصيل بوده ،هرروزى دو غازى ّ
قناعت باز به وجه غير كافى مىگذراند.
مدتها بر او گذشت و قدرت روشن نمودن چراغ منزل خود نداشت.
ناچار براى مطالعه ،شبها از چراغ بيت الخّلء استفاده مىكرده و تا صبح روى پا ايستاده و پاى چراغ بيت الخّلء مشغول بود.
تا وقتى كه ترقى از براى او حاصل شده ،قابل درس مّل مح ّمد تقى مجلسى شد و در عداد علماى شاگردان او محسوب شد بلكه
تفوق بر سايرين پيدا كردّ .
مّل مح ّمد تقى نسبت به او شفقت بسيار پيدا كرد و اطمينان به جرح و تعديل او حاصل نمود در مسايل.
مّل مح ّمد تقى از اين مسأله آگاه گشت .روزى بعد از درس ّ
مّل مح ّمد صالح را رغبت به تزويج حاصل شد و ّ
در اين اثنا ّ
مّل
ّ
مح ّمد تقى به او اظهار نمود كه اگر مرا اجازه دهى از براى تو زنى تزويج كنم .مّل مح ّمد صالح با شرمندگى اجازه داد ،مجلسى
به خانه خود رفته دختر خود را كه آمنه خاتون (آمنه بيگم) باشد خواست و به او نيز اظهار كرد كه از براى تو شوهرى در نظر
گرفتهام كه نهايت فقر و پريشانى را دارد ليكن مرتبه علمى او عالى است ،اگر اجازه دهى و رضايت داشته باشى تو را به او
تزويج كنم .آمنه خاتون جواب پدر گفت :هيچوقت فقر از معايب مرد شمرده نمىشود.
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ّ
مّل مح ّمد تقى ،مجلس باشكوهى ترتيب داد و امر تزويج را به انجام
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص471 :
رسانيد .در شب زفاف هنگامى كه آمنه خاتون روى خود را گشود و ّ
مّل مح ّمد صالح نگاه كرد متوجّه شد به زاويه ديوار اطاق و
قدرى شكر كرده و مشغول مطالعه شد .اتّفاقا مّل مح ّمد صالح با مسأله مشكلى تصادف نمود كه نتوانست حل كند و آمنه خاتون
اين اشكال را احساس نمود از روى حس فراست .همينكه ّ
مّل مح ّمد صالح براى مباحثه و تدريس از منزل بيرون رفت ،آمنه
خاتون به كتاب مراجعه كرده ،مسأله مشكله را با شرح مبسوطى حل نموده و تفصيل را نوشته در محلّش گذاشت .شب هنگام
مطالعهّ ،
مّل مح ّمد صالح از حل مشكل خود به دست زوجهاش مطلع شده ،سجده شكرى كرد و مشغول عبادت شد تا صبح ،شب
سوم را نيز بدين منوال گذرانيد و با عروس خود صحبتى نكرد.
آمنه خاتون اين قضيه را براى پدر خود حكايت نمود ،مجلسى به داماد اظهار داشت اگر عروس را نپسنديدهاى ،ممكن است از
براى تو ديگرى را تزويج كنم.
داماد جواب داد انصراف من از او فقط براى اشتغال به شكرگزارى خداوند بوده است كه چنين نعمت بزرگى به من عطا كرده و
نمىتوانم از عهده شكرش برآيم.
ّ
مّل مح ّمد صالح مىگفته است كه خداوند مرا حجت قرار داد جهت طّلب ،زيرا هيچكس فقيرتر از من نبود كه مدتها گذشت و
نتوانستم چراغى براى خود روشن كنم و با اين وصف از چراغ بيت الخّلء استفاده كردم ،و در كمى حافظه و ذهن ،به مرتبه
[اى] بودم كه اسم اوالد خود را گاهى فراموش مىكردم ،و با وصف آنكه پس از گذشتن سى سال از عمر مشغول تحصيل حروف
تهجى شدم باز به چنين مقامى نايل گشتم.
مّل مح ّمد صالح اوالد زيادى داشته كه از جمله آنها آقا نور الدّين پدر زوجه مح ّمد اكمل مىباشد .مح ّمد اكمل پدر آقا [مح ّمد] باقر
بهبهانى است.
وفاتش سنه هزار و هشتاد و شش ،قبرش در بقعه مجلسى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص472 :
مّل مح ّمد صالح مازندرانى جودهبارهاى
در اصفهان در محله جودهباره سكونت داشت .از اوالد مّل مح ّمد معروف به فاضل سراب است .در مسجد شيرهپزها امامت و
قضاوت داشت و هنوز در اوالد او اثرى از آنها باقى است .نزد شريف العلماء تحصيل كرده بود و زوجه او دختر آسيّد صدر
الدّين جبل عاملى نيز عالمه بوده .فرزند او نيز حاجى ميرزا مهدى جودهبارهاى در همان مسجد ،امامت داشت.
دختر حاج شيخ مح ّمد باقر نجفى كه از طرفى با آسيّد صدر الدّين مىپيوندد ،زوجه او بود .مّل صالح در سال هزار و دويست و
هشتاد و پنج وفات كرد.
آقا مح ّمد على مازندرانى نجفى
ابن آقا مح ّمد باقر مازندرانى .مدتى را در نجف تحصيل كرده و بعد در قم مدتى به مجلس ميرزا صاحب قوانين حاضر مىشده تا
ّ
مدرس مىشود .در مراتب فقه و اصول شهرت پيدا مىكند به فقيه مطلق ،و در آنجا دختر
اجازه گرفته ،در اصفهان
متوطن و ّ
ميرزا باقر نواب را تزويج مىكند و صاحب خانواده مىشود .و در سنه هزار و دويست و چهل و پنج وفات نمود.
ميرزا مح ّمد مانى (شاعر)
محررى اشتغال داشت .اغلب روزگار خود را در انجام كارهاى دوستان مىگذرانيد .شعر هم مىگفته "،مانى" تخلص داشت.
به
ّ
وفات او در سنه هزار و سيصد و بيست ،اواخر [دوران] مظفر الدّين شاه واقع شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص473 :
مايل (شاعر)

از متأخرين" مجمع الفصحاء" .نامش شيخ رحيم .از شاگردان درويش [عبد ال] مجيد طالقانى .261از اوست:
دنبال دل فتاده به هر خانه مىروم

ديوانهام كه در پى ديوانه مىروم

مّل هاشم مباركه [اى]
سواد رقعهاى است كه مرحوم حاجى ميرزا آغاسى به مرحوم مّل هاشم اصفهانى نوشته است ":فرزندى ّ
مّل هاشم بداند كه ما
حكومت اصفهان را به مثل تو شخص خرسوارى تفويض نموديم كه دو ذرع كفن به سر پيچيدهاى ،با وجود اين مىنويسيم قسط
اصفهان نرسيده .مىنويسى شب احيا است و به مسجد مىروم"؟
ابلهان تعمير مسجد مىكنند

در خراب اهل دل جد مىكنند

در قضيه جنگ ميرزا عبد الحسين ،مّل هاشم را جزو مقصرين قلمداد كردند و تبعيد به عتبات شد .از مّلزمين مير سيّد محمد
امامجمعه بوده و بدين سبب در اصفهان اعيانيتى داشته ،مخصوصا چون امامجمعه امّلك زيادى را بهعنوان اجازه موقوفات و
تصرف داشته ،اطرافيان او در امور راجعه به زراعت و ماليات دخالتى داشتهاند.
غيره
ّ
بعد از وفات مّل هاشم دو نفر فرزند او آميرزا مهدى و آميرزا عبد الحسين الوهاب نيز در اصفهان شهرتى داشته به سبب همين
مداخّلت ،و هر دو [ى] آنها مانند پدر داراى سبك مخصوصى بودند در چيزنويسى و انشا .آميرزا مهدى در اوايل ورود ظل
السلطان به حكومت اصفهان با او مّلزمت داشته و به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص474 :
سبب ّ
اطّلعاتى كه از اوضاع امّلك اصفهان داشته ،و در اين تاريخ متعاقب قحطىها و ناامنىها ،قيمت ملك تنزل داشته ،ظل
السلطان را ترغيب مىكند به خريدن ملك ،كه بعدها ظل السلطان داراى امّلك زياد شد .ولى خود آميرزا مهدى گرفتار سوءاثر
اين اقدامات شد و زمان ممتدى را به شكايت از ظل السلطان در دربار ناصر الدّين شاه بدون ترتيب اثرى گذرانيد .خانواده مّل
هاشم در اصفهان حاليّه معروف هستند و هنوز هم بعضى از آنها داراى همان سبك چيزنويسى مىباشند.
آقا هادى مترجم
فرزند مّل مح ّمد صالح مازندرانى .او را مترجم گويند به سبب آنكه چندين كتاب عربى متداوله ميانه طّلب را به فارسى ترجمه
نموده بود .مانند:
شافيه متن شرح نظام ،كافيه متن شرح جامى ،معالم ،صحيفه سجاديه ،شرح شمسيه و ترجمه قرآن متضمن شأن نزول آيات و بد
و نيك استخاره آنها.
ّ
مّل عبد الكريم گزى در" تذكره القبور اصفهان" نوشته در ذيل صاحب ترجمه كه :گويند وقتى مرضى ،او را عارض شد
سكتهمانند كه يقين به مرگ او حاصل كردند و او را دفن ساختند و احتياطا سوراخى جهت قبر او گذارده بودند.
اتّفاقا هوش آمده در قبر دادوفرياد مىكند ،شتر ساربانى از صداى او رم نموده ساربان ملتفت مىگردد و اولياى او را خبر كرده
او را بيرون مىآورند .در آن موقع گرفتارى زير قبر نذر كرده بود كه اگر نجات يافت ترجمهاى قرآن بنويسد و نوشت 262.نظير
ّللا نسبت داده شده ،با اين اختّلف كه موقع هوش آمدن زندهبهگور ،مصادف مىشود با وقتى كه يك نفر
اين حكايت نيز به مّل فتح ّ
كفندزد قبر

 )*( 261مجمع الفصحاء ج  ،2ب  ،2ص .943
 )*( 262تذكره القبور ،ص .72

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص475 :
را شكافته بود تا كفن او را بربايد ،و هم او نذر كرده است جهت نوشتن تفسير قرآن ،و پس از خّلصى از آن مخمصه ،تفسير
منهج الصادقين را نوشته و همچنين به طبرسى صاحب مجمع البيان نيز نسبت داده شده [است].
وفاتش سنه  1120به موجب آنچه بر سنگ قبر او نوشته شده است .ليكن در" روضات الجنات" مىنويسد ،در سنه  1134حين
فتنه افغان حيات داشته و در آن سنه وفات كرده 263و در حاالت پدرش مّل مح ّمد صالح مازندرانى نوشته ،خط پسرش آقا مح ّمد
هادى در شكسته و نستعليق بسيار اعّل و معروف بوده [است].
شمس الدّين ابو الثناء محمود متفنن كبير
بر كتب كّلم و اصول و تفسير چون تجريد خواجه شروحى نوشته.
تولّدش در ششصد و هفتاد و چهار .پس از رشد و ترقّى و مهارت در فنون مختلف به دمشق رفته ،اطراف او را طلبه گرفتند ،و
پس از انتشار شهرت او به قاهره رفت و در آنجا خانقاهى برايش ساختند و بر مسند شيخوخت اتّكا يافت.
بسيار كم خوراك مىكرده تا محتاج به شرب آب و بيرون رفتن نشود .و در كلمات حكما و اصوليين ،تعبير از او به اصفهانى
مطلق مىشود.
ابراهيم متوكلى
" معجم االدباء" نوشته كه از اهل قريه اسيجان (سيجان) از بلوك جى بوده است نزد متوكل رفته ،كاتب و وزير او گرديد .در آن
زمان بليغتر از همه اهل عراق بوده است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص476 :
بعد از متوكل ،از اوالد او روگردان شده نزد يعقوب صفار رفت و يعقوب از او احترام و اكرامى ،نمود ،كه مقدّم بر همه
سرداران شد ،و تا اينكه سرداران حسد از او برده ،نزد يعقوب سعايت كردند كه با موفق ،محرمانه مراسّلتى دارد ،و يعقوب او
را كشت.
زمانى كه نزد يعقوب بوده است مكتوبى منظوم از يعقوب به معتمد نوشته كه مضامين آن داللت كند كه يعقوب را عزيمت بوده
است بر قطع سلطنت عرب و تجديد دوره سلطنت عجم و تعريض بر فتوحات مسلمين.
مجد الدّين همگر شيرازى
به مناسبت خواجه بهاء الدّين فرزند صاحب ديوان به اصفهان آمده ،مدتى توقّف و زيست نموده و منادمت او را اختيار كرده ،و
قبّل نزد اتابكان فارس مقام ملكالشعرايى داشته .از اوست:
افسانه شهر ،قصه مشكل ماست

ديوانه دهر ،اين دل بىحاصل ماست

بر ما نكند رحم اگر دل ،دل توست

وز تو نشود سير اگر دل ،دل ماست

خانواده مجلسى
خانواده مجلسى از قرارى كه معلوم مىگردد از قديم ساكن اصفهان بودهاند ،زيرا يكى از اجداد آنها حافظ 264ابو نعيم بوده است
و ديگرى شيخ يوسف بناء ،هر دو از اعيان اصفهان و مدفون در آن [شهر] مىباشند .ليكن ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى در امضاى
 )*( 263روضات الجنات ،ج  ،4ص .240
 )*( 264ر .ك :شرح حال" حافظ ابو نعيم" از همين تأليف.

تصور مىگردد اين نسبت از طرف مادر او كه دختر ّ
مّل درويش مح ّمد نطنزى بوده و آن هم
خود ،جبل عاملى مىنويسد ،و
ّ
امضاى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص477 :
عاملى داشته ،از آن راه باشد.
مّل مقصود على از جبل عامل به نطنز مهاجرت نمود .ابتداى اين خانواده از ّ
اگرچه جماعتى را هم اين است عقيده كهّ ،
مّل
مقصود على شروع مىشود كه از اهل دانش و ادب بوده ،در ترويج شريعت و تشيّع عنوانى داشته ،و تخلص خود را در شعر
مجلسى مىكرده ،و به همين مناسبت ،اين اسم به خانواده او سرايت نموده .مادر ّ
مّل مح ّمد تقى ،دختر درويش مح ّمد بوده از اهل
نطنز ،و مقصود على كه منشاء او هرجا بوده باشد به سبب اين ازدواج كه در نطنز واقع شده و در آنجا سكونت داشته معروف به
نطنزى گشته [است].
مّل مح ّمد تقى و برادرش مّل مح ّمد صادق در امر قناعت معاش ،قابل توجّه نويسندگان بود [هاند] كه نوشتهاند :وقتى ّ
مادر ّ
مّل
ّللا شوشترى گذارده جهت مواظبت تحصيل آنها ،اتّفاقا ايّام عيدى
مقصود على سفرى كرد و دو فرزند خود را نزد مّل عبد ّ
ّللا سه تومان به ّ
مىرسد و ّ
مّل مح ّمد تقى مىدهد 265براى مصارف ضروريّه .مّل مح ّمد تقى جهت اجازه خرج آن از
مّل عبد ّ
مادر ،نزد او مىآورد ،مادر او اظهار مىدارد كه چون محل معاش ماها از دكانى است كه اجاره آن ،چهار غازى يك است و
مدتى است كه شالوده مخارج شما بر اين مبلغ منفعت ريخته شده ،در صورتى كه اين سه تومان را قبول نموده مصرف نماييم و
وضع مخارج ما تغيير كند ناچار عادت خود را فراموش كرده و مجبوريم براى جبران آن اغلب اوقات خدمت جناب آخوند
شكايت احتياج كنيم ،و اين كارى است كه شايسته وضعيت ما نيست ،و وجه را مسترد داشت.
ّ
ّللا نيز از اين عذر شايسته مسرت يافته در حق او دعا كرد.
مّل عبد ّ
درويش مح ّمد ج ّد مادرى آنها روايت از كركى كرده و در سلطنت صفويه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص478 :
معروف گشته و ّاول كسى است كه نشر احاديث شيعه را در اصفهان نمود.
ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى
در سنه هزار و سه متولد شد .تحصيّلت او نزد شيخ بهايى و ّ
ّللا شوشترى شده .زمانى هم در نجف اشرف به
مّل عبد ّ
رياضات 266و تهذيب اخّلق مىپرداخته ،و به اين سبب ،و هم اينكه رسالهاى در طريقت و سلوك نوشته و اشعارى كه در اين
باب به ّ
خط او ديده شده ،او را نسبت به تصوف دادهاند .خود او هم بعضى مطالب نسبت به خود مىدهد شبيه به كلمات آنها .در
تصوف بود و نيز مىنويسد،
سند روايت خود صحيفه سجاديه را در شرح شيخيه مىنويسد ،بيشتر صحبت من با شيخ بهايى در
ّ
حضرت صاحب را ميانه خواب و بيدارى در جامع قديم اصفهان نزديك درب گلى ديدم ايستاده و آنجا حاليّه مدرسه مير است و به
من گفت كتابى جهت تو به مح ّمد تاج دادم از او بگير .بعد از بيدار شدن و گرفتن كتاب از آقا حسن تاج ساكن محله دار البطيخ،
كتاب در اصفهان و ساير جاها شهرت يافت ،و نيز وقتى آمدم نزد شيخ بهايى در مدرسش پهلوى مسجد جامع ،ديدم مشغول مقابله
صحيفه مىباشد.
مجمّل با آنكه اغلب با شيخ بهايى مقرب السلطان معاشرت داشته ،و در مسجد جمعه و مسجد شاه [نماز] جمعه و جماعت
مىگذارده -بعد از دو امام شيخ بهايى و ميرداماد -باز شهرت او به عرفان و از دنيا گذشتن بيشتر از شهرت او به فقاهت و اخبار
بوده ،و حتى مير لوحى همين شهرت را ،وسيله طعن او دانسته و فرزندش مّل مح ّمد باقر از او دفاع كرده [است].
سلسلهاى از عرفا هم اتصال طريقت خود را به مّل مح ّمد تقى مىرسانند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص479 :
كتابهاى او در اخبار و فقه و غيره مانند شرح" من ال يحضره الفقيه" فارسى و عربى و (مقادير و اوزان) و غيره معروف
است.
 )*( 265قريب به بيست و پنج تومان امروزى (.مؤلف)
 )*( 266در اصل رياضيات

وفات او در سنه هزار و هفتاد واقع شده مقبره او در مسجد جمعه معروف است كه قبل از او به مقبره چهلدختران معروف بوده.
ّللا سنه
ّللا پدر ميرزا مح ّمد كاظم پدر ميرزا مح ّمد تقى الماسى كه امامجمعه شد .وفات ميرزا عزيز ّ
اوالد او يكى ميرزا عزيز ّ
.1074
دويم ّ
ّللا كه تحصيّلت او نزد والدش شده و بعد از وفات پدر مهاجرت به هند كرده و به پريشانى در آنجا وفات مىكند،
مّل عبد ّ
در سنه هزار و هشتاد و كسرى .سوم مح ّمد باقر مجلسى معروف كه شرح حالش در عنوان جدا ذيّل نوشته [شده است].
مّل مح ّمد صالح مازندرانى ،دوم زوجه ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى آمنه بيگم است ،زوجه ّ
و دختر ّاول ّ
مّل مح ّمد على استرآبادى .سوم
زوجه ّ
مّل ميرزا شيروانى ،چهارم زوجه ميرزا كمال فسايى.
ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى
مّل مح ّمد صالح مازندرانىّ ،
تولّد او در سنه هزار و سى و هفت بوده ،تحصيّلت او نزد والدش و ّ
مّل حسن على شوشترى،
ميرزا رفيعاى نايينى ،مير مح ّمد قاسم قهپايهاى ،مح ّمد شريف رودشتى ،شيخ على شهيدى ،و غيرهم ،كه عدّه آنها بالغ بر بيست
ّللا افندى ،فاضل سراب و غيرهم ،كه
نفر مىشود .و شاگردان او مانند سيّد جزايرى ،مير مح ّمد صالح خاتونآبادى ،ميرزا عبد ّ
عده معاريف آنها ،زايد بر پنجاه نفر مىشود .و اما تصانيف او اول كتاب بحار االنوار است مشتمل بر بيست و پنج جلد يا بيست
و شش جلد كه عده ابيات كتابت او تقريبا هفتصد و پنجاه هزار مىشود و مشتمل است بر توحيد و عدل و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص480 :
امامت و فتن و محن و حاالت [حضرت امام] على عليه السّلم ،حاالت فاطمه و حسنين و ساير ائمه ،و غيبت و السماء و العالم و
طهارت و صّلت و زيارت ،الخ.
كه بعضى از آنها را خود جمع و تأليف نموده و پاره ديگر را بعد از او ،بستگان او جمع و تأليف نمودهاند -.ميرزا عبد هللا
افندى -و كتب ديگر عربى او كه دوازده فقره است ،عده ابيات آنها قريب دويست و هشتاد هزار بيت مىشود ،و كتابهاى
فارسى او كه پنجاه و سه فقره است176 .
از رسالههاى پنجاه بيتى و صد بيتى و سيصد و هفتصد و هزار ،تا قريب چهل هزار بيت مىشود .كه اينها هم بالغ بر دويست
هزار بيت مىشود .بنابراين مجموع كليه تأليفات او حدود يك ميليون و دويست هزار بيت مىگردد .عمده آنها متن حديث يا
عبارت دعا يا لغت يا ترجمهاند و مقدار كمى بيانات و اقوال مختلفه دارد .با وجود اين بعضى كه مجموع اين تأليفات در نظرشان
بزرگ آمده ،نسبت دادهاند كه متصدى نوشتن عناوين مطالب اين كتابها ،خود مجلسى بوده و بيانات ديگر آنها منصوب به
ّللا جزايرى و ّ
ّللا بحرينى و غيرهما.
مّل عبد ّ
كسانى است كه نزد او بودهاند ،مانند سيّد نعمت ّ
ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى در ضدّيت با ملل متنوعه كه در اصفهان بودند مبالغه داشته ،مثل اينكه :در تاريخ [ 1098ه ق] ،سليمان
صفوى ،شيخ االسّلمى و امور شرعيه را به عهده او گذاشت و امامجمعه و جماعت بود .در آن تاريخ تجار هندى كه در اصفهان
صرافى و استقراض و تجارت امتعه ايران با هندوستان را متكفّل بودند و باالجمال امر تجارت اصفهان كامّل به
بودند و عمل ّ
وجود آنها بود ،معبدى داشتند كه آن را دولتخانه مىناميدند و شكلى را براى توسّلت خود در آنجا گذارده بودند -به فارسى
اجسامى را كه بشر در موقع توسّل مورد توجه خود قرار مىدهد بت مىنامند و شايد اين كلمه همان بوده است كه در طرف
مشرق آسيا معروف است -در سال اول كه متصدّى امور شد درصدد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص481 :
شكستن آن بت برآمد و هنُود همه قسم اقدامى براى جلوگيرى از آن نمودند حتى دادن پول زياد به شخص پادشاه كه بت شكسته
نشود و او را از ايران خارج ساخته به هند برند و مفيد نشد و باالخره بت شكسته شد .يكى از اشخاص ذى عّلقه به آن بت ،در
آنوقت خود را بهطور اختناق كشت -معلوم است پس از اين قضيه هنود طورى خواهد شد كه نتواند در اصفهان زيستن نمايند و
از آنجا قطع عّلقه كنند.
تجارت ايران و هندوستان در آن تاريخ هنوز اغلب از راه افغانستان مىشده و ميرويس سرمايهدار افغانى كه تجارت هندوستان و
ايران مىكرده ،احتمال قوى مىرود كه با اين تجّار هنود مربوط باشد و اين وقايع براى او هم توليد اشكال و دشمنى كرده است.
مّل مح ّمد باقر مجلسى ديده مىشود ،مثل اينكه مير لوحى به ّ
در موضوع اهل تصوف كلمات متناقض از ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى
ّ
مسلك تصوف را نسبت داده و مايه توهين و طعن او شمرده .مّل مح ّمد باقر مجلسى انكار بليغ در اين نسبت كرده و صوفيّه را

داراى عقايد فاسد شمرده با تفصيل .و سيّد جزايرى را از تمام ساختن تأليفات كتاب مقامات النجاة منع نمود ،به سبب آنكه درضمن
تصور كرده بود بالعكس ،به
كتاب ،اشعار عرفانيه و كلمات ذوقيّه درج كرده بود و اين را منافى مصاحبت سيّد جزايرى با خودش
ّ
موجب آنچه در كتاب طرايق در فصل دوم از جلد ّاول در جواب سؤالى كه از مجلسى نقل مىكند از صوفيه ستايش و مدح شده و
تصوف را از خصال بزرگان دانسته [است].
در ّاول زاد المعاد ،كلمه ":خروش صوفيان صفوت نشان" نوشته ،كه دليل بر مدح آنها است ".روضات" از سيّد جزايرى نقل
مىكند كه وقتى با مجلسى مباحثه كردم در خصوص اسباب دنيويه زيادى كه براى خود فراهم ساخته بود و حتى كنيزان مطبخ او
لباس ترمه مىپوشيدند و نتيجه از مباحثه گرفته نشد ،در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص482 :
خاتمه مجلسى قرارداد نمود كه پس از مرگ ،اثر اين رياستها ظاهر خواهد شد و اتّفاقا بعد از وفات در خواب ديدمش كه گفت:
عملى كه دستگير من شد در آخرت اينكه ،روزى سواره در بازار بزرگ اصفهان مىگذشتم يك نفرى را ديدم [كه] مردم اطراف
او جمع شدهاند و هركدام به بهانه فساد عقيده او را آزار و زجر مىنمودند و من مىدانستم كه اين شخص مؤمن و پرهيزگار است
و محض اجتناب از بدگويى مردم ابراز نكرده بودم تا در اين وقت متنبه شدم تا كى محض مّلحظه مردم و خلق از رضايت
خالق ،چشم پوشيده و محض رضاى خدا از زجر و اذيت او جلوگيرى كردم ....
مؤلف" لؤلؤة البحرين" نوشته رياست او در امر دين و دنيا را احدى از علما سابقين و الحقين دارا نشدند .و هم اينكه امور مملكت
ايران در ايّام حيات او منظم بود و پس از فوت او اختّلل يافت .از اين عبارت و ساير كلمات ارباب رجال مستفاد مىشود كه
سلطنت ايران اسما با سلطان حسين بود و فوائد سلطنت و رتق و فتق امور با ّ
مّل مح ّمد باقر .چنانچه مشهور است اشخاصى كه
شغل و منصبى را از دولت مىخواستهاند قبّل بايست ترضيه خاطر مجلسى و اطرافيان او را بنمايند تا نايل گردند.
نتيجه اين رياست را بعد از وفات او ،مقبره او دارا شد .زيراكه اغلب جمعيت زياد اطراف او مجتمع مىگردند و نذورات و
چراغ زيادى در آنجا مصرف مىنمايند .و در مواقعى كه دو نفر اختّلف داشته باشند ،قسم مقبره او را قاطع مىدهند ،بلكه گاهى
مدعا به را نزديك قبر او مىگذارند و به مدعى تهديد مىكنند كه اگر راست مىگويى مدعى به خود را از اينجا بردار .و يقين
دارند كه اگر بناحق بود در اثر قبر مجلسى هّلك خواهد شد .نظائر ديگرى هم از او در دست هست .... 177
كّلمى كه مشهور است [آن است] كه مجلسى را جماعتى ديگر از اهل علم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص483 :
در تأليفاتش مساعدت مىنمودند ،به نحوى كه خود مجلسى عنوانى را ذكر مىكرده و سايرين بيانات و توضيحات او را تمام
محول مىساخته و خود او باز اين را
مىساختهاند .بعضى توجيه كردهاند كه نوشتن متن اخبار و ادعيه را فقط مجلسى به سايرين ّ
هم مراجعه مىنمود.
ّللا جزايرى در" انوار نعمانى" در توجيه حديث" لو علم الناس ثواب زيارت الحسين فى نصف الشعبان الخ" ،نوشته كه
سيّد نعمت ّ
در مجلس مجلسى بوديم با جماعتى ،مرا خواب برد ،وقتى بيدار شدم كه در وجوه معنى حديث گفتگو بود  ...الخ .از اينجا مستفاد
ّللا افندى بوده و
محول به ميرزا عبد ّ
مىگردد كه قطعا تأليفات بهطور ادارى و مجلس اجتماعى شده ،مثل اينكه مطالب رجاليه ّ
ّللا بحرينى و غيره به غيرهم و شخصى
ّللا بن نور ّ
محول به سيّد جزايرى و جميع احاديث موكول به شيخ عبد ّ
توضيحات علمى ّ
و بهطور انفرادى نبوده است.
سّلطين صفويه نيز مساعدتهاى كافى به او داشته [اند] ،مانند اينكه وقتى مجلسى ،مهياى تأليف بحار شد و از كتب قديمه تفحص
مىنمود ،شنيد كه كتاب مدينه العلم [شيخ] صدوق در بعضى از شهرهاى يمن موجود است ،مجلسى مطلب را به سلطان اظهار
نمود ،سلطان يكى از اركان دولت را به سفارت نزد پادشاه يمن فرستاد با هداياى بسيار جهت تحصيل آن كتاب.
ّللا جزايرى
و نيز پادشاه ،بعضى از امّلك خود را مخصوصا وقف نمود بر مدد نوشتن كتاب بحار .راوى اين خبر سيّد عبد ّ
ّللا جزايرى است و احفاد او در اصفهان سادات شوشترى از علما [ى] شهشهان معروف هستند.
شوشترى كه از اوالد سيّد نعمت ّ
پس از نقل اين خبر نوشته كه روزگار در زمان مجلسى براى اهل علم ،جوان بود و با اهل علم مساعدت مىنمود ولى ما ،در
زمان پيرى [به دنيا] آمديم كه با ما اهل علم مساعدت ندارد ،و اين شعر را نوشته:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص484 :

اتى الزمان بنوه فى مشيبته

قبرهم و اتيناه على الهرم

حاج ميرزا حسين نورى پس از ذكر حكايت و اين شعر نوشته :و اما ،ما بعد از وفات روزگار آمدهايم كه تركه او هم تقسيم شده
است.
ّللا افندى
يك مقدارى از مجلدات بحار را نوشتهاند كه پس از فوت مجلسى مبيضّه و پاكنويس نشده بوده است .و ميرزا عبد ّ
مسودات آن را از ورثه او خريده است و مبيّضه نموده ،كه در ّاول آنها مىنويسد كه اين جلد فّلن است از بحار تأليف
اجزاى ّ
ّللا مىباشد از تعبير به مجلسى در ساير كلماتش.
استاد استناد مّل مح ّمد باقر ،و اين اصطّلح ميرزا عبد ّ
ّ
مّل مح ّمد باقر داراى وضع مجلل و عمارات عاليه بوده است كه هنوز آثار عمارات او در طرف مسجد جمعه و خصوص باغ و
طاالر آيينه كه در شمسآباد داشته ،باقى است .و خانواده الماسىها در آن ساكن بودند و در آن محل معروف است و نوكرهاى
زيادى با لباسهاى عالى در خدمت او ايستاده بودهاند .سيّد جزايرى مىنويسد وقتى نظر من در آشپزخانه او افتاد ،كنيزان او را
ديدم كه داراى لباس از شالهاى ترمه كشميرى بودند .خود او هم داراى لباس ترمه بوده است از عمامه و قبا و شال كمر و عبا.
و مراوده و معاشرت و ضيافت را بسيار معمول مىداشته .چنانچه شخص مخصوص جهت ثبت و ضبط اوقات آنها معين داشته
كه بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء به او يادآورى مىنموده امشب كجا مهمان هستيد ،در هر منزلى هم كه به مهمانى
مىرفته ،اطاق مخصوصى جدا از سايرين جهت او مهيّا مىكردهاند تا در آنجا به امر تأليف خود مىپرداخته و براى صرف شام
در اطاق عمومى كه تدارك شده بوده است مىگذراند.
اوالد مّل محمد باقر ،چهار پسر بودند كه از آنها خلفى باقى نمانده ،و پنج دختر كه خانواده امامجمعهها و الماسىها و غيره از
آنها مىباشند .وفات او در هزار و صد و ده واقع گرديد و مقبره او در جنب قبر پدرش ّ
مّل مح ّمد تقى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص485 :
معروف است كه در آنجا قبّل قبر يكى از مشايخ عرفا بوده است .و بعد هم جماعتى از اعيان علما دفن شدهاند ،مانند ّ
مّل مح ّمد
صالح مازندرانى و ّ
مّل مهدى هرندى.
شنيده شده است كه جنازه او تا روز هفته ،در مسجد جمعه زمين بوده و مردم از اطراف و نواحى شهر دستهدسته مىآمدهاند به
آنجا و به او نماز مىگذاردهاند .بعد از وفات مجلسى منصب شيخ االسّلمى به شيخ جعفر قاضى رسيد و در هزار و صد و پانزده
كه شيخ وفات كرد مجددا در خانواده مجلسى آمد ،كه مير مح ّمد صالح [خاتونآبادى] داماد مجلسى [كه] امامجمعه بود ،شيخ
االسّلم وقت هم گرديد و تا سنه هزار و صد و پنجاه و يك ،باز اين دو منصب در خانواده او برقرار بود .در اين تاريخ ميرزا
رحيم كه از فضّلى اوالد سبزوارى بود از نادر شاه اين منصب را دارا گرديد .و تاكنون 1343 -ه ق -شيخ االسّلمى در سلسله
سبزوارى ،و امامجمعه در خانواده خاتونآبادىها برقرار است.
آقا سيّد حسين مجمر اردستانى
در اصفهان به صنعت تذهيب اشتغال داشته .شعر را هم خوب مىگفته تا در وقتى كه سيّد عبد الوهاب نشاط معتمد الدوله از
محول گشته ترقى حاصل مىكند ،سيّد مجمر به وسيله
اصفهان به طهران منتقل مىگردد ،و نوشتن رسائل فتحعلى شاه قاجار به او ّ
چند ورق 267مذهب از صنعتهاى نيك خود ،نزد نشاط رفته و نشاط هم نزد فتحعلى شاه از او معرفى كرده اسلوب گفتن شعر او
محول به حسن على ميرزا مىنمايد.
پسند خاطر فتحعلى شاه مىگردد ،و او را لقب مجتهد الشعرايى مىدهد و پذيرايىاش را ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص486 :
در قصيدهسرايى اسلوب تازهاى داشته ،در عمل تذهيب هم استاد بوده است .وفات او در سنه هزار و دويست و بيست و پنج بوده
است در سن جوانى.
از اوست:
 )*( 267مؤلف :از اشعار خود.

نه گرفتار بود هركه فغانى دارد

ناله مرغ گرفتار نشانى دارد

و نيز:
تا چيست ندانم كه در اين قافله هركس

از پاى درافتد ،ز همه پيشتر آيد

و نيز:
عشق را چاره محال است و ندانم كه چرا

بيشتر جا به دل مردم بيچاره كند

مجير الدّين بيلقانى
اهل بيلقان از توابع شيروان و شاگرد افضل الدّين خاقانى بوده .وقتى از استاد رنجيده ،نزد اتابك ايلدگز به اصفهان آمده ،اقامت
نمود و وزارت يافت.
هنگامى كه از اهل اصفهان رنجشى يافته ،اين رباعى را سروده:
گفتم ز صفاهان مدد جان خيزد

مروت كه از آن كان خيزد
لعل است ّ

كى دانستم كه اهل صفاهان كورند

با اينهمه سرمه كز صفاهان خيزد

شرف الدّين شفروهاى جواب او را گفته:
شهرى كه به از جمله ايران باشد

كى درخور هجو چون تو نادان باشد

سرمه چه كنى كه از صفاهان باشد

ميل تو به ميل است ،فراوان باشد

و جمال الدّين عبد الرزاق نيز جوابى قبيح نسبت به او و استادش نوشته كه خاقانى هم در مقابل ،مدح اصفهان و گله از واقعه
كرده و گفته:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص487 :

ديو رجيم 268آنكه بود دزد بيانم

دم طغيان زد از هجاى صفاهان
گر ِ

اهل صفاهان مرا بدى ز چه گويند

من چه بدى كردهام به جاى صفاهان

جرم ز شاگرد اين عتاب به استاد

اينت بد استاد اصدقاى اصفاهان

پس از چندى قزلارسّلن به اصفهان معاودت نموده مجير الدّين وزير هم همراه او بوده ،جمال الدّين عبد الرزاق از ترس
متوارى مىگردد ،باالخره مجير او را اطمينان داده و او هم عذرخواهى نموده .مجير الدّين بااينكه مقامات خاقانى را خوب
مىدانسته و مرتبه استادى او مسلم بوده ،در مدح خود اينگونه گفته:
پيروزه آسمان نگينم زيبد

بر توسن روزگار زينم زيبد

از خرمن نظم نثر چون خاقانى

باهلل كه هزار خوشهچينم زيبد

و نسبت به اصفهان مىگويد:
نه اهل صفاهان و نه بدعهديشان

در كار و هنر ،سستى و كمجهديشان

عيسى دمى اى مجير هان دم دركش

زين قوم كه دجّال بود مهديشان

و شعر نيكوى او اين است:
اى شب چكنم چاره من از بهر خداى

تنهايى و بىكسى و بندى بر پاى

گر عمر منى اى شب از اين بيش مپاى

ور جان منى اى نفس صبح درآى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص488 :
ّللا خان محاسبزاده
ميرزا اسد ّ
ّللا خان پيشكار ماليه اصفهان معين و مأمور گرديد
فرزند بزرگ ميرزا آقا خان محاسب الدوله .در سال 269به معاونت ميرزا اسد ّ
جهت تغيير شكل دفاتر ماليه اصفهان كه تا آنوقت به اسلوب قديم اداره مىگشت ،و مصادف شد با بلواى بزرگى در اصفهان كه
بعد از آن ،اين تغيير شكل دادن دفاتر تا چندى عقب افتاد  178و در سال 270رياست معارف اصفهان را متكفل شد و اداره
معارف كه تا اين وقت جزو دستگاههاى ديگرى پنهان بود ،صورت ظاهرى و اداره مخصوص پيدا كرد .و ابتداى تأسيس اداره
ّللا خان شد ،و معارف اصفهان را با يك انجمن معارفى كه باز او تأسيس
معارف در اصفهان در اين تاريخ توسط آقا ميرزا اسد ّ
كرد به شكل منظمى درآورد .بعد از استعفاى از رياست معارف به مشاغل مختلف ديگرى اشتغال داشت ،و حاليّه چهار سال
است كه قونسول ايران و مقيم بادكوبه مىباشد.
 )*( 268مؤلف :مجير را مقلوب كرده رجيم گفته.
 )*( 269در اصل افتادگى دارد.
 )**( 270در اصل افتادگى دارد.

محراب بيك
قبلة الكتاب لقب داشته ،از شاگردان مير عماد است .شخص پرهيزگار وارسته بااخّلقى بوده ،معلّمى مشق خط شاهزادگان صفوى
مقررى داشته [است].
محول به او گرديده ،ساليانه مبلغ سيصد تومان ّ
ّ
خواهر ميررشيدا كه در حسن صورت و كماالت معروف بوده است ،برحسب خواهش او از شاه و اقدامات شاه ،به او تزويج شد.
مخارج فوقالعاده جشن عروسى آنها را شاه تح ّمل كرد؛ هرروزى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص489 :
پانصد بيت كتابت مىنموده ،در الواننويسى خصوص با آبطّل و سفيداب كه خود او تربيت مىداده است و مىساخته است ،كمال
مهارت را داشته ،و كتابت او ثابت مىمانده محو نمىشده است .اصل او از قزوين بوده در اصفهان سكونت داشته .وفاتش در
اصفهان سنه هزار و شصت و يك.
شيخ عبد الحسين محّلتى
شخص وارسته بوده و در مدرسه صدر سكونت داشت ،در نهى از منكر اصرارى داشت و اغلب روزها به اين سبب غوغايى بر
پا مىكرد ،به اين سبب در شهر معروف شده بود .در مجلس ميرزا مح ّمد حسن نجفى استفاده مىكرد .در حدود هزار و سيصد و
بيست يا كمى كموبيش وفات كرد.
ّللا
مح ّمد بن سليمان بن عبد ّ
از اصحاب حضرت صادق (ع) بوده و ابن ابى عمير از او روايت نموده كه دليل بر وثوق اوست.
ّللا
ّللا بن مملك ابو عبد ّ
مح ّمد بن عبد ّ
اصل او از جرجان ،در اصفهان تربيت يافته و سكونت نموده ،از بزرگان متكلمين اماميّه گرديد .پس از آنكه معتزلى بود و با ابو
على جبايى معتزلى در مسأله امامت منازعاتى داشته [است].
مح ّمد بن معمر حافظ قرشى اصفهانى
يكى از حافظين مشهور اصفهان است ،داراى مسند و كتاب" جامع العلوم" است كه بسيارى از احاديث فضائل اهل بيت در آن
مندرج است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص490 :
مح ّمد بن يعقوب ناصح
مبرد و اقران ابن درستويه بوده و اشعار ابو البخترى را انشاد مىكرده و از بشر بن موسى و غيره استماع
از شاگردان تغلب و ّ
حديث نموده و با برادران خود احمد بن يعقوب نزيل نيشابور بودهاند و در سنه سيصد و چهل و سه وفات كرده.
مح ّمد بن يوسف بن سعدان
ّللا ،با آنكه از سيصد شيخ روايت داشته و از علماى ظاهر بوده ،باالخره فقر و ارادت و خلوت را اختيار نموده،
كنيه او ابو عبد ّ
پياده به م ّكه رفته و در آنجا حاالت غريبى از او نوشتهاند؛ از جمله در م ّكه بسيار دعا مىكرده ":يا رب دل مرا به خود آشنايى ده
يا جان مرا بستان ،مرا بىشناخت تو حاجت به جان نيست" .در خواب مىبيند كسى به او گفت :يك ماه روزهدار و با كسى سخن
مگوى ،پس به زمزم درآى و حاجت خواه[ .او مىگويد] پس از يك ماه چون به زمزم درآمدم صدايى شنيدم كه يا ابن يوسف ،يكى
از دو كار اختيار نما ،يا دانش با توانگرى ،يا معرفت با تنگدستى .و من معرفت و تنگدستى را از خداى خواستم و به من
مرحمت فرمود.

در قرن سوم هجرى وفات نمود و در سمت محلّه خواجو ،محلّه [اى] به اسم شيخ يوسف بوده و هست كه مقبره او در آنجا بوده،
و عوام آن را شيخ سبناء مىگفتهاند .در اين اواخر -قرن سيزدهم -هم به حكم يكى از علماى بزرگ تكيه و گنبد او خراب شد و
مصالح آن صرف بناى مسجد جديدى گرديد.
روزها را به بنّايى اشتغال داشته ،كمى از اجرت خود را خود مصرف مىكرده باقى را به مستحقين انفاق مىداشته .و با اين
وصف روزى هم يكبار قرآن را ختم مىكرده ،شبها را به كوه مىرفته جهت مناجات .معاصر با جنيد بغدادى بود و جنيد او را
مىستوده .على بن سهل مدفون در دروازه طوقچى از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص491 :
مريدان او است ،و هم حسين بن منصور ّ
حّلج نيز از شاگردان اوست.
ّللا
مح ّمد مهدى بن حبيب ّ
ّ
متوطن اصفهان مىباشد .در آنجا ترقّياتى نموده تا به
ّللا صدر است .از علماى معروف جبل عامل است
فرزند سيّد ميرزا حبيب ّ
مقام اعتماد الدوله نايل گرديد ،در قرن يازدهم هجرى.
محمود بن جرير
در مراتب لغت و نحو جّللتى حاصل نمود كه به او ضربالمثل گرديد ،و هم او را فريد عصر مىناميدند .به خوارزم مسافرت
نموده و مذهب معتزله [را] در آنجا شايع ساخت ،جماعتى از بركات او ترقّى نمودند كه از جمله آنها زمخشرى است و در سنه
پانصد و هفت وفات يافت.
مدامى (شاعر)
از شعراى اصفهان .از اوست:
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انتظارى داشتم كامروز يارم مىكشد

وه كه پيدا نيست يار و انتظارم مىكشد

مدرس اسفه [اى]
آسيّد حسن ّ
در مدرسه جده اصفهان تحصيل و تدريس داشت .در ابتداى مشروطيت كه در اصفهان هر طايفه ،انجمنى جهت خود داشتند در
انجمن طّلب برگزيده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص492 :
شد و ترقى پيدا كرده در انجمن واليتى اصفهان اهميتى پيدا كرد ،بعد بهعنوان طراز ّاول علماى جهت دارالشورا انتخاب شده
تهور مخصوصى
رفت طهران در مجلس و تدريجا ساكن طهران شد ،در امور سياسى خاصه طرفيّت با روسها و رئيس الوزاره ّ
از او ،بروز كرد و هم خيالهاى او ،دور او را گرفتند و در دورههاى مختلف مجلس بهعنوان وكالت طهران و غيره او را
نگذاردند از مجلس خارج شود .در اوايل سلطنت پهلوى او را يكدفعه عدهاى مجهول در بين راه گلولهباران كردند و شفا يافت.
چندى بعد نظميه طهران او را در سنه  1306شمسى ،تبعيد از مركز كرد .179
مدرس
آمير مح ّمد تقى ّ
مدرس معروف .در سنه  ،1273سال وفات پدر ،متولد شده .و در نجف اشرف ابتدائا نزد آشيخ هادى
فرزند آمير سيّد حسن ّ
طهرانى و بعد در سامره نزد ميرزا مح ّمد حسن شيرازى كه از شاگردان پدر او بوده است تحصيل مىكند .در سنه  1303به
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اصفهان آمده به جماعت و تدريس مشغول مىگردد ،قضاوت هم مىكرده ليكن فوقالعاده در حكم مساهله مىنموده .وفات او در
سنه  1333بوده است.
مدرس محله نوى مير مح ّمد صادقى
مير سيّد حسن ّ
از سادات مير مح ّمد صادقى معروف اصفهانى است ،فرزند مير سيّد على واعظ برادر مير مح ّمد صادق كه شجره آنها در
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[خانواده] مير مح ّمد صادقىها نوشته شده [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص493 :
مدتى در نجف تحصيل نموده ،نزد صاحب جواهر و شريف العلماء .پس از تكميل به اصفهان آمده ،در مدرس حاجى كه قبل از
مسافرت نجف مدتى تحصيل نموده بود باز حاضر مىشود.
حاجى كلباسى مجتهد بودن او را باالى منبر و حضور جماعت اظهار داشته ،بعد از مدتى كه فضّلى محضر حاجى و سايرين
ملتفت حسن تقرير و بيان او مىشوند ،مخصوصا سوغات اصول شريف العلمايى را هم به اصفهان آورده بوده ،مايل مىگردند كه
مجلس درس مخصوصى منعقد سازد.
مدرس مجمع فضّل و داراى جمعيّت مىشود و او را وادار مىكنند به باالى كرسى نشستن .حاجى
مجلس درس مير سيّد حسن ّ
كلباسى از شنيدن اين قضيه متألم مىگردد و در قدح او سخنسرايى مىآغازد ،از جمله اينكه شنيده بود در وقت تكبيرة االحرام
دستهاى خود را تا سرشانه باالتر نمىبرد و همين را عنوان مىكرده است اشخاصى كه مسأله نماز را نمىدانند چگونه دعوى
اجتهاد مىكنند .عّلوه بر ترويج اصول در اصفهان ،از آثار او مسجد جديدالبنايى است در محله نو كه رحيم خان نامى آن را تمام
مدرس واقعه در جنب همان مسجد گنبدى مىسازد.
ساخته و بر سر مقبره ّ
وفات او در سنه هزار و دويست و هفتاد و سه پس از شصت و سه سال عمر .مير سيّد حسن اخّلق نيك و رضا و تسليم را دارا
بوده كه آميرزا ابو المعالى فرزند حاجى و شاگرد او تمجيد زيادى از او نوشته ،و از اطراف محض تحصيل ،بسيارى مسافرت به
اصفهان كردند .مشهورترين آنها حاج ميرزا حسن آيتهللا معروف [كه] از شيراز نزد او آمد.
خانواده او به علم و امامت در اصفهان معروفند .و يگانه كسى بود در اين اواخر خارج از سلسله خاتونآبادىها كه داراى لقب
مدرس شد از روى حقيقت.
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص494 :
مير سيّد حسن مدنى
از خانواده معروف به بنى حسين و ساكن مدينه طيّبه بوده است .شانزده واسطه در نسب او نوشتهاند تا متّصل شود به حسن
افطس .حسن افطس را بعضى فرزند بّلواسطه سيّد سجاد (ع) گفتهاند و بعضى هم او را فرزند على اصغر فرزند آن حضرت
دانستهاند 180 .يكى از بزرگان خراسان از مير حسن تقاضاى آمدن خراسان كرده است و بعد از آمدن به خراسان دختر او را
تزويج مىكند .مير عماد الدّين فرزند مير حسن چنانچه مستفاد مىشود از اين سلسلهّ ،اول كسى كه به اصفهان آمده و در محله
سلطان سنجر يا جوباره مسكن داشته.
وقتى در شهر ،مرض طاعون ظاهر مىشود مير عماد الدّين به قريه خاتونآباد نقل مكان مىنمايد و در همانجا وفات مىنمايد ،و
در دامنه كوهى مشرف بر خاتونآباد دفن مىشود و مقبره او در آنجا در موقع مخصوصى از سال محل اجتماع زوار و پختن
نذورات و غيره مىباشد .اوالد مير عماد ال ّدين را تاكنون به خاتونآبادى منصوب مىدارند.
مير اسماعيل و مير سيّد على فرزندان مير عماد الدّين بعد از فوت پدر در قريه جورت [گورت] سكونت و وفات نمودند .مقبره
مير اسماعيل در گورت به اسم شاه مراد معروف است و اوالد او منتقل به اصل شهر شدند .مقبره مير سيّد على در جوار قبر
پدر اوست و اوالد او در همان قريه جورت ساكن شدند ،و مير مح ّمد صادق فرزند طبقه هفتم او پس از هشتاد سال عمر در
هزار و دويست و چهل و چهار ،بّلعقب در اصفهان وفات كرده است.
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تقويم هفتاد سال را از زيج الغ بيك استخراج كرده بود ،و احكام استخراجى او را از نجوم ،معاصرين او مسلّم مىپنداشتهاند .يك
ّ
متوطن مىشود ازدواج مىكند ،و در نجوم و رياضيات
خواهر او را ميرزا مح ّمد على تفرشى كه از شيراز به اصفهان آمده
تسلطى داشته و منجّمباشىهاى اصفهان ،اوالد او
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص495 :
مىباشند .و در هزار و دويست و هشتاد و دو وفات كرد.
و خواهر ديگر مير مح ّمد صادق ،مادر طايفهاى است به اسم كه باسم (تاج) معروفند .فرزند ميرزا مح ّمد على تفرشى ،ميرزا
حسن منجّمباشى ،نوشتهاند چند سال استخراج تقويم كرده [است].
وقتى كه اهالى اصفهان بر ضد حكومت ظل السلطان در سنه هزار و دويست و نود و شش به سبب تعدّيات فوقالعاده[ ،مغازههاى
مقرر شد مجلس ديوانخانهاى مر ّكب از نماينده حكومت و نماينده علماى و نماينده اعيان تشكيل گردد .و
خود را] تعطيل كردند و ّ
به تظلمات اهالى رسيدگى شود ،اين ميرزا حسن از طرف اعيان به عضويت ديوانخانه برقرار گرديد .تا در سنه هزار و دويست
و نود و هشت وفات كرد.
فرزند ميرزا حسن ،ميرزا احمد به جاى او منصب منجّمباشىگرى را دارا شد با عضويت ديوانخانه حكومت وقت كه امّلك و
ّ
مستغّلت بسيارى در اصفهان داشت به مناسبت اينكه منجّمباشى با علما و اعيان مربوط بود و طرف اطمينان همهكس شده بود .با
اقتضاى مصلحت وقت مباشرت اين امّلك هم به او واگذار شد.
ميرزا ابو الحسن مديسهاى اصفهانى
از اهل مديسه لنجان اصفهان .در مدرسه ميرزا حسين بيدآباد سالها سكونت داشت و نزد آقا سيّد على كتابفروش علوم شرعيه و
رياضيات و بعضى علوم متفرقه را در اصفهان تحصيل كرده .براى تكميل به نجف مهاجرت نمود و تا آخر ايّام حيات آقاخوند
مّل مح ّمد كاظم خراسانى حاضر مجلس درس و مستفيض بود .به سبب مجاهدت زيادى كه در تحصيل داشت با اخّلق پسنديده از
فروتنى و حيا و حفظ حقوق و امانت و درستى باديانت و وارستگى ،خداوند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص496 :
متعال پس از وفات آقاخوند خراسانى ،او را به مقام شخص اولى روحانى شيعه نايل ساخت.
آقا محمد على مذهب اصفهانى
در فن تذهيب مهارتى داشته ،شعر را هم نيكو گفته ،رساله" يخچاليه" از منشأت اوست كه در مقابل" آتشكده" پرداخته است .در
اواخر [زمان] ناصر الدّين شاه وفات كرده [است].
احمد امام مرذوقى
فاضلى كامل بوده و از شعراى اهل بيت .در ادبيات تصنيفات بسيارى داشته و با آنكه قبل از وزارت صاحب بن عباد از مرزوقى
نسبت به او بىاحترامى شده بود ،و ابن عباد در وقت وزارت كينه او را داشت و انتقام از او گرفت ،باز مىگفته است سه نفر از
اهل اصفهان در مراتب علميه ترقى نمودهاند:
يكى حائك (بافنده) و ديگرى حّلج و آخرى اسكاف (كفشدوز) .و مقصود از حائك ،امام مرزوقى است ،و حّلج ،ابو منصور
ّللا خطيب [رى]
[ماشدّه] باشد كه هم نديم ابن عباد هم از ادباى نامور بوده و در مذهب او گفتگو مىكردند ،و اسكاف ،ابو عبد ّ
است كه باز نديم صاحب و از بزرگان اهل ادب بوده .وفات مرزوقى در سنه چهارم صد و بيست و يك.
مرشد
ميرزا عبد الوهاب خان از خانواده معروف به حكيمىها بود .تولّد او در حدود سنه هزار و دويست هشتاد و چند .بهطور معمول
در بدو نشو و نما تحصيل نموده .به سبب قريحه و ميل طبيعى به علم سياق و استيفا رغبتى پيدا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص497 :

كرده در اين فن ترقّى نمود .به سبب شهرتى كه ازاينجهت حاصل نموده بود حكومت وقت -ظل السلطان -پارهاى از كارهاى مهم
محول به او مىساخت.
خود را راجع به استيفا ،مثل پرداخت محاسبه ماليات اصفهان به مركز را ّ
محول
و نزد حكومت و غيره به امانت و درستى عمل ،معروفيّتى پيدا كرده بود كه غالبا مباشرت و ضبط ماليات بلوكات اصفهان ّ
به او شده بود .از اعيان اصفهان بود.
گاهى هم شعر مىگفته ،و در گفتن ماده تاريخ در زمان خود مشهور بود ،چنانچه كليّه وقايع و حوادثى كه در زمان خود ديده بود
اغلب را به نظم درآورده و ماده تاريخى برايش گفته [است].
ميرزا مح ّمد اسماعيل مرشد
ذيل خانواده خاتونآبادىها
زوارهاى
مرشدى ّ
زوارهاى بوده .وفاتش در سنه  2731030از
زواره اردستان اصفهان .سالك طريقت و برادر سپهرى ّ
اسمش موال مح ّمد ،از اهل ّ
اوست:
نقش خم ابه روى تو را در محراب
زاهد چو بديد بىخود آمد به سجود

عكس لب ميگون تو را در مى ناب
مىخواره چو يافت مست گرديد و خراب
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص498 :
مژدك
يكى از نابغههاى حريّتپرور عالم بوده است كه در زمان ساسانيان -قباد پدر انوشيروان -ظهور نمود .در آينه سكندرى او را اهل
فريدن از بلوك اصفهان دانسته .مؤيد آنهم زمينى [است] در فريدن به همين اسم ميزدج -معرب كلمه مژدك -ناميده شده [است].
و نيز در نزديكى آن ،يكى از محال چهارمحال واقع است كه هم آن را مزدج گويند .پس از غلبه يونانىها به ايران و از ميان
بردن كتب زرتشت [مدارك] احكام زرتشت [كه] بيشتر [در] سينههاى مؤبدان بود ،مؤبدان هم با يكديگر اختّلف نظرى پيدا كرده
و احكامى كه باعث تضييق در امور معاشيه اهالى مىشد وضع نمودند.
اهالى ايران در زير اثر اين فشار و آن تفرقه و اختّلف بىاندازه به عسرت افتاده بودند .چنانچه از استعمال ادوات آهنين كه
ساختن آنها مستلزم بردن در آتش و سرخ شدن و بيرون آوردن بود ممنوع بودند ،و مانند اين تضييقات ديگر.
بنابراين هميشه منتظر بودند كه خداوند مصلحى بفرستد كه براى آنها اسباب فرج شود .اين بود كه به محض ظهور مژدك و
اعّلن كلمه اصّلح برخّلف مؤبدان ،هزارهزارها مردم بىاختيار به دور او گرويدند.
مؤيد ديگر بر اينكه مردم ايران را از اوضاع مذهبى انزجار حاصل شده بود ،اين بود كه پس از برهم خوردن اساس مذهب
مژدك ،به زمان كمى ،همينكه دعوت اسّلم به ايران رسيد اهالى قبول كردند .بلكه از تاريخ حاالت سلمان پرسانى معلوم مىشود
كه بعضى هم در تفحص مصلح جديد و آيين جديد سعى و كوشش مىكردند.
مىتوان اين قضيه ذيل را با مقدمات سابقه تصديق نمود كه احكام مژدك طورى كه مورخين ايران به او نسبت مىدهند نبوده
باشد .همينقدر كه مؤبدان و
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص499 :
سلطنت ايران احساس كرده باشند كه دعوت مژدك مستلزم است كه اهالى طوق عبوديّت موهومه آنها را از گردن درآوردند،
براى نفرت خاطرها چه در عصر او چه بعد از او اين نسبتها را به او داده باشند.
احمد عزيز الدّين مستوفى
ّللا ،ع ّم عماد كاتب اصفهانى است .در دولت سلجوقيه داراى مناصب بزرگ شده ،از اطراف،
ابو نصر احمد از اوالد هبة ّ
صاحبان حاجات نزد او مىآمدهاند و مدايح زيادى براى او مىسرودند .داراى شهرت بزرگى گشته ،در اواخر كار متولى خزانه
سلطان محمود پسر سلطان مح ّمد پسر ملكشاه سلجوقى شد.
سلطان محمود دخترعموى خود سلطان سنجر را تزويج نموده بود ،وقتى دختر سنجر در خانه محمود وفات كرد ،سلطان سنجر
خواست جهيزيه او را از سلطان محمود استرداد كند ،در بين اين جهازيه ،امتعه نفيسى بود و محمود از اداى آنها استنكاف داشت
و در مقام پنهان داشتن آنها بود .سلطان محمود عزيز الدّين مستوفى [را] به سبب ّ
اطّلعى كه از تفصيل آنها داشت تبعيد به
تكريت و محبوس در قلعه آنجا نمود و در همانجا مقتولش ساخت تا كشف امر نشود ،در سنه پانصد و بيست و شش ،پنجاه و
چهار سال از عمر او گذشته بود.
حكومت تكريت در اين وقت با نجم الدّين ايوب پدر صّلح الدّين ايوبى بود و هرچه دفاع نزد محمود نمود اثرى نبخشيد تا عزيز
را مقتول ساخت ،و از اينجا آشنايى صّلح الدّين با عماد كاتب پيدا مىشود.
مسرور
اسمش مح ّمد ولى بيك بيگدلى عموى آذر بيگدلى ،از بزرگان خوانين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص500 :
سلسله بيگدلى .وقتى مأمور سفارت روم گرديد از طرف طهماسب ثانى و نيز حكومت كرمان و آذربايجان را داشته 181 ،اشرار
آنجا طغيان كرده او را به قتل رسانيدند .از اوست:
ما از كجا ،نشستن بزم تو از كجا

بر روى ما همينكه نبندند در ،بس است

و نيز:
زبان تيشه به سنگ آشنا نبود هنوز

كه لوح سينه فرهاد ،نقش شيرين داشت

ميرزا مسكين (شاعر)
از شعراى معروف اصفهان در اواخر قرن سيزدهم بوده ،انجمنى از شعراى اصفهان اغلب تشكيل مىداده و صورت اشعار
انجمن را در هر نوبتى مجموعه ساخته و نسخههاى متعدد از آن گرفته جهت بزرگان ارسال مىداشته.
به اين سبب در زمان خود از شعراى اصفهان ترويج و تشويق زيادى مىكرده و جامعه شعرا را به اين ترتيب گرم نگاه داشته،
پس از آن ديگر كسى چنين توفيقى نيافت.
اوالد او داراى مقام اوليه در خط خوش نوشتن بودند و شعر هم مىگفتهاند ،اين است كه اسم او به احترام بلند شد ،در سنه هزار
و سيصد و يك وفات نمود.

مشتاق
اسمش مير سيّد على ،از سادات حسنى اصفهان .از كودكى به غزلسرايى و رباعىگويى مايل گشته؛ آذر مىنويسد :بعد از آنكه
سلسله نظم ،سالها بود،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص501 :
تصرف نااليق متأخرين از هم گسيخته به سعى تمام او ،اصّلح يافت و بناى نظم اشعار متقدّمين را تجديد نمود و پس از وفات
از
ّ
او در سنه هزار و صد و هفتاد و يك ،به رفاقت هاتف و صهبا ،ديوان اشعار او را مرتب ساختيم:
از اوست:
سر آن كوى ،بهشتى است كه يابند در او

عاشقان چاشنى صحبت معشوق ازل

نه بهشتى كه برآيد دل زاهد آنجا

جويى از شير روان باشد و جويى ز عسل

و نيز:
مخوان ز ديرم به كعبه زاهد

كه برده از كف دل من آنجا

به ناله مطرب به عشوه ساقى

به خنده ساغر ،به گريه مينا

و نيز:
در وصلم و از هجر بود ناله زارم

آويخته صياد ز گلبن قفسم را

و نيز:
كاش بيرون فتد از سينه دل زارم را

كشت ناليدن آن مرغ گرفتار ،مرا

ميرزا مح ّمد ملقب به مشتاق عليشاه
اصفهانى ،مولد او در كرمان .او را مقتول نمودند ،از مريدان فيض على شاه و تار را نيكو مىنواخته .در سال هزار و دويست و
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شش كشته شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص502 :
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مشرب
اسمش ميرزا مح ّمد على ،اصلش از نايين و در اصفهان سكونت داشته شعر مىگفته ،در مدح معتمد الدوله .از اوست:
شام چو بر روى روز بست شبهگون نقاب

زد به جهان آسمان خيمه مشكين طناب

پهلوى داراى چرخ چاك شد از روى كين

تيغ سكندر نهفت بر جگرش آفتاب

مشرف اصفهانى
اسمش ميرزا حسين .در بارهبند و اصطبل سّلطين صفويه ،مباشر معامّلت ديوانى بوده .طبع شوخى داشته به ّ
مزاح معروف ،و
به نظم اشعار بىمعنى مشعوف.
وقتى مدعى شد كه پنج مثنوى مانند خمسه نظامى و خسرو دهلوى منظوم سازد مشعر بر حكايات بهطورىكه هيچيك از ابيات او
مقرر گرديد كه اگر از عهده برآمد ،به هر بيتى مثقالى سيم دريافت نمايد و اگر تخلّف شد به هر شعرى كه
را معنى نباشد ،پس ّ
ّ
معنى داشته باشد ،دندانش را به كلهاش بكوبند ،چنين كرد و در كل ابيات او براى سه بيت او معنى جستند و سه دندانش را بر
كلّهاش كوفتند و تتمه را به وعده وفا كردند .از اوست:276
اگر عاقلى بخيه بر مو مزن

بهجز پنبه بر نعل آهو مزن

سوى مطبخ افكن ره كوچه را

منه در بغل آش آلوچه را

كه نعل از تح ّمل مربا شود

به صبر آسيا كهنه حلوا شود

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص503 :

ز افسار زنبور و شلوار ببر

قفس مىتوان ساخت اما به صبر

ّللا خان مشير الملك انصارى
ميرزا حبيب ّ
فرزند ميرزا فتحعلى ،فرزند ميرزا موسى -ميرزا كوچك -فرزند ميرزا مصطفى ،فرزند ميرزا ربيع ،فرزند ميرزا رفيع ،فرزند
ميرزا نور الدّين 277فرزند ميرزا صدر الدّين فرزند ميرزا نظام الدّين ،فرزند ميرزا سلمان 278فرزند ميرزا خواجه على ،فرزند
خواجه ميرزا على.
تولّدش در سنه هزار و دويست و پنجاه و هفت .از طفوليت نزد پدر و عموى خود كه مباشر ديوان و معلّم مكتبخانه و اديب
بوده اند تحصيل نموده و تربيت شده ،صاحب خط و داراى علم سياق و ماهر در فن حساب گشته ،بر امثال و اقران تفوق جست.
بنابراين از عهد طفوليت در دستگاه حكام به سررشتهدارى و پيشكارى مىپرداخته.
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تصور مىكرده است مدّت زمانى انجام آن
گويند روزى را در حضور مجد الدوله جهت نوشتن يك محاسبه كه مجد الدوله حاكم
ّ
محاسبه به طول مىانجامد ،حضورا و سرپا بدون آنكه ورقه بزرگ كاغذ را خط بزند  182در دست گرفته و در مدّت چند دقيقه
نوشت .مجد الدوله از اين هنر تعجّب نموده و او را مخلّع ساخته شهرتى حاصل نمود .ليكن ميرزا حسين باقر خان كه احساس
مىنمود مرتبه لياقت او را وقتى مزاحم مقامات او خواهد شد ،همواره او را به كارهاى متفرقه و تقريبا خارج از دفتر مأموريت
مىداد ،مانند بنايىهاى ديوانى و غيره .تا در سنه هزار و دويست و نود و يك كه ظ ّل السلطان مرتبه سوم به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص504 :
حكومت اصفهان آمد و ملتفت شد با وجود ميرزا حسين باقر خان ،كه كامّل امور ماليه بلكه حكومت اصفهان را در قبضه اقتدار
خودش و اوالدش دارد ،نمىتواند استيّليى در حكومت داشته باشد ،ميرزا حسين را به تفصيلى كه در حاالت خود او نوشته شده
ّللا خان را به جاى او گذارد.
منفصل نمود و ميرزا حبيب ّ
پس از اين تصدّى به حسن لياقت و پيشبينى درصدد برآمده مواقعى كه به همراهى ظ ّل السلطان به طهران مىرفته به عنوان
تفريق حساب با مستوفيان دربار مرابطه و مراوده حاصل مىنموده جزو جمع هريك از واليات ايران را به تدابير معموله آنروز
از مستوفيان هر واليت به دست آورد ،و اين جزو جمع ماليات واليات در آن زمان مفتاح حكومت و تصاحب هر واليتى شمرده
سرى داشتند ،ابتدائا حكومت يزد را ضميمه
مىشده .به اين سبب و هم اينكه اعضاى دربار ناصرى با ظ ّل السلطان دوستى ّ
حكومت اصفهان ساخت و براى داشتن صورت جزو جمع ،و عدم احتياج به مستوفيان محلّى به خوبى از عهده پرداخت حساب
آنجا برآمد و به تدريج بيش از نصف ايران را جزو حكومت ظ ّل السلطان نمود.
به واسطه داشتن صورت جزو جمع و مهارت در حساب و اقتدار ظل السلطان در آنوقت همهساله صورت محاسبات واليات
 183را نيز ميرزا حبيب هللا خان تحت محاسبه ابواب جمعى ايشان مىكشيد و فزع اكبر را بر آنها قائم مىساخت.
متمولين و اعيان و امراى واليات ابواب جمعى ظ ّل السلطان در دست مشير الملك انصارى" كالميّت بين يدى
بهطور اجمال
ّ
الغسال" مىغلطيدند و به هيچچيز خود از آبرو و مكنت و منصب اطمينانى نداشتند.
حتى بهطورى مرعوب و تسليم شده بودند كه در واقعه بلواى هزار و سيصد فارس بر ض ّد جّلل الدوله ،فرزند ظ ّل السلطان،
حاكم آنجا و پيشكارى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص505 :
قوه نظامى ،دو نفر
صاحب ديوان ،ميرزا حبيب هللا خان با دو نفر نوكر و چاپارى به شيراز رفت و بدون استعمال اسلحه و ّ
اشخاص ّاوليه فارس را كه قوام الملك و داراب خان ايلخانى قشقايى بودند ،مغلوال به اصفهان فرستاد و احدى در جلو او مقاومت
نكرد ،و در تعقيب آن حاج سيّد على اكبر خان فال اسيرى را از شيراز اخراج نمود به اصفهان ،و همين موقع شيخ و بزرگ
خوزستان را ،پسر حاج جابر خان در خانه خود در اصفهان مدّت مديدى زير زنجير نگاه داشت ،و رفته رفته امور واليات ابواب
جمعى ظ ّل السلطان تماما از ماليه و حكومت و امنيّه و انتظامات بلكه امورات شرعيه آن و تصرف در وضعيّت علماى آنها،
ّللا خان افتاده بود .نه فقط دربار طهران در كارهاى او بىدخالت شده بود ،بلكه ظ ّل السلطان مخدوم او
تماما به دست ميرزا حبيب ّ
هم چون اوال از كارها كنارهگيرى كرده بود و به شكار و غيره مىپرداخت و فقط ماهيانه از او مىگرفت ،در آخر نمىتوانست
در كارها دخالت بنمايد.
تدريجا دماغ او بناى ترقى را گذارد و خواست نسبت به مخدوم خود هم مانند سايرين رفتار كند ،يعنى حسابسازى و دريافت
پولهاى دلخواهى خود را از او بكند ،به موجب يك صورت حسابى كه اخيرا جهت او ترتيب داده بود مبلغ هنگفتى از ظ ّل
السلطان مطالبه كرد .ظل السلطان هم كه مجبور به پرداخت بود ،عوض وجه نقد ،مقدار زيادى از اسباب زينت طّل و جواهرات
خود را به مشير الملك داد.
بعد از اين قضيه ميانه خادم و مخدوم كدورت ظاهر شد و مشير الملك كه خوب ملتفت بود ،خود را از چنگال شاهزاده جوان
تعرض از اصفهان حركت كرد جهت طهران ،ليكن ظ ّل السلطان به توسط ّ
مّلباشى و ملك التجار
مستبد مىبايست برهاند ،بهطور ّ
و ابراهيم خليل خان و غيرهم ،او را با لطائف از بين راه مراجعت داد .اگرچه ّاول با او فوقالعاده اظهار مهربانى كرد ،ولى از
همان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص506 :

279

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص506
ّللا خان هميشه بهسوى مقصود مىرفت ،او نيز به زودى نموده و محرمانه پدر خود ناصر ال ّدين شاه
راهى كه خود ميرزا حبيب ّ
ّللا خان را به او داد .پس پيشكار خود سراج الملك
را وادار ساخت تا تلگرافا حكم دستگيرى و دريافت مأخوذى از ميرزا حبيب ّ
كه در طهران طرف پرداخت محاسبات ديوانى با دربار بود را به اصفهان خواست ،در وقتى كه مشير الملك را محبوس ساخته
بود به او دستور داد كه صورتحسابى از چند سال پيشتر ابراز نمايد و مطالبه باقى زيادى و فرع اقساطى كه عقب مىافتاده
ّللا بكند.
بود ،از حبيب ّ
در خّلل اين معامله تقريبا تمام دارايى مشير الملك بر باد رفت ،و به سبب تهديدات مهولى كه شبها در مجلس ،به او مىشد،
كمكم حالت عقلباختگى نيز در او ظاهر شد ،چنانچه پس از آنكه از محبس خّلص شد با خانواده خود به تخت فوالد اعتكاف
جست و روزها را به قرائت سنگلوحهاى قبور آنجا مىگذرانيد .و ديگر كارهايى كه باعث عبرت و شناختن عجز بشر است از
اين بيچاره در اين چند روز بسيار ظاهر گشت تا در سنه هزار و سيصد و نه وفات نمود.
موقعى كه مشير الملك معزول و محبوس شد ،در شهر غوغا و شادى فوقالعاده بلند گشت .حتى آن شب را كليه شهر جشن گرفتند
و چراغانى نمودند ،اگرچه مشير الملك نسبت به طبقه ضعيف و متوسطين شهر ،كمال رعايت را مىكرد .حتى مراقبت كامل
داشت كه نرخ ارزاق شهر ارزان باشد و جنس ارزاق ،مرغوب و مكرر از نان و ماست و غيره كه عمله بنايى استعمال
مىكردند ،خود او مىچشيد و تحقيق قيمت و وضع معامله بازار را مىنمود ،يكدفعه هم آثار گرانى در شهر ظاهر شده بود،
براى آنكه صاحبان ،گندم را كه در انبار داشتند باطنا وادار به فروش كند ،ظاهرا دستور داده بود كه مقدارى زيادى گندم شبها
محرمانه از شهر خارج مىكردند و روزها از دروازههاى مختلف به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص507 :
ّللا خان ه ّمت خود را برآوردن گماشته و عنقريب ارزان مىشود .به اين تو ّهم
شهر مىآوردند كه
تصور كنند ميرزا حبيب ّ
ّ
اشخاصى كه گندم موجودى داشتند ،فروختند .و روزى هم كه ظل السلطان او را حبس نمود ،مشير الملك آنچه جنس در دهات و
اطراف موجود داشت ،به فقرا و علماى حواله داد و بذل كرد و مىگفت دارايى من را كه ظ ّل السلطان خواهد برد بهتر آن است
كه قدرى از آنها نصيب مستحقين شود.
با وجود اين مراتب ،چه شد كه در موقع گرفتارى او اصفهانيين عموما شادى كردند و جشن گرفتند؟ چندين سبب معروف بود:
يكى نفرت علماى شهر از او به سبب آنكه مىگفتند شبها در منزل او دائما مجلس عيش و عشرت و مطرب و ميگسارى دارد،
چنانچه وقتى زياد مست شده بود ،حكم كرده بود چند غرابه شراب به گلهاى باغ و درختها بپاشند كه آنها هم مثل خود او
خوش و مست گردند .استعمال مسكرات زياد و آثار او عمده سبب از براى حركات ديگر او شده بود كه موجب انزجار گشت.
مثل اينكه همهروزه بعد از اذان صبح براى تطهير از آثار شب ،ح ّمام مىرفت و در موقع ح ّمام رفتن و بيرون آمدن الى رفتن به
دفترخانه كمتر كسى را كه از جلو او مىگذشت ،بىفحش و دشنامهاى زشت رها مىكرد .و باز در نتيجه همان استعماالت ،بيشتر
اوقات رفتن به دفتر او غير عادى و غير معمول بود .مثّل بدون جبّه و عبا و گاهى هم كّله خود را دست مىگرفت و سوار االغ
تصور مىكرد هنوز حالت مستى شب باقى است.
مىشد و تنها به دفتر مىرفت كه همهكس
ّ
ّللا خان مشير الممالك ،سوم ميرزا على محمد
ّللا خان وثيق الملك ،دوم ميرزا عبد ّ
ّللا خانّ ،اول ميرزا اسد ّ
اوالد ميرزا حبيب ّ
خان و دو دختر [بودند].
ّللا خان چقدر عمارت الزم
وقتى از حاج مح ّمد حسين معمار كه بنّايىهاى او را مباشرت داشت پرسيدند كه مگر ميرزا حبيب ّ
دارد كه اين مقدار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص508 :
زياد هر روز بنايى مىكند؟ جواب گفته بود كه براى هريك از فرزندان خود دستور داده است كه يك اندرونى و بيرونى و خلوت
و باغ با ح ّمام و اصطبل تدارك شود .و تقريبا عماراتى را كه او ساخت همين اندازهها بود.
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حاج ميرزا باقر خان مشير الملك (فاطمى نايينى)
آقاى حاج ميرزا باقر خان مشير الملك سليل مرحوم ميرزا على مح ّمد خان بن ميرزا عبد الوهاب خان بن ميرزا سيّد مح ّمد خان
بن حاج ميرزا معصوم خان.
حاج ميرزا معصوم خان از سادات صحيح النسب بنى طبا و سرسلسله خوانين نايين [است] .معزى اليه داراى صفات حسنه و يك
نفر از سردارهاى اين مملكت بوده [است] .در خاك بيابانك و نايين و قهپايه و كرارج و قهاب اصفهان ،امّلك زيادى را دارا بوده
و چون بعد از نادر شاه افشار چند سالى مملكت ايران دچار هرجومرج بود معزى اليه براى حفظ عّلقجات خود ،همهوقت يك
عده سواران رشيدى را نگهدارى مىنمود.
در زمان كريم خان زند اغلب از طرف بلوچستان ،بلوچ و از سمت استرآباد ،تركمن به حدود يزد و بيابانك براى نهب و غارت
مىآمدند .آن پادشاه رئوف حكومت يزد و بيابانك و امنيت طرق و شوارع را از كرمان به اصفهان و از اصفهان الى شيراز به
مشار اليه واگذار نمود .با نهايت شجاعت در مقام جلوگيرى برآمده ،كرارا در خاك بيابانك با بلوچ تصادف كرده ،آنها را قلع و
قمع [نمود].
صلى
يكدفعه در حدود يزد با عده زيادى از تركمن تّلقى كرده با سواران رشيدى كه داشت ،آنها را تعقيب و پس از جنگ مف ّ
بعضى را مقتول و عده زيادى را اسير گرفته ،به شيراز فرستاد .در آن موقع كريم خان به ساختن عمارت وكيلى مشغول بود،
امر داد مخارج مكفى به آنها داده شود و به فعلگى مشغول باشند و تا خاتمه آن عمارات در آنجا بودند .چون مسقطالرأسش در
نايين بود
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص509 :
به آن قصبه عّلقهمند و عمارات عاليه بنا كرد كه فعّل باقى و جماعتى از اين فاميل در آن عمارات منزل دارند .ح ّمام بسيار
وسيعى كه مطابق حفظالصحّه و داراى آب جارى است ،ساخته و به عموم وقف نموده كه در نايين باقى و عموم اهالى از آن
منتفع مىشوند .جهت امامزاده سلطان سيّد على فرزند ابراهيم بن موسى بن جعفر عليهما السّلم كه مرقد شريفش در نايين است
گنبدى بزرگ از كاشى و صحنى بسيار دلكش ساخته و نيز در جنب امامزاده مرقومه ،مدرسهاى بنا نمود ولى قبل از اتمام مدرسه
دنيا را وداع كرد.
حاج ميرزا معصوم خان دو اوالد ذكور داشته :ميرزا سيّد على خان و ميرزا مح ّمد خان .بعد از حاج ميرزا معصوم خان چون
ميرزا سيّد على خان پسر بزرگ بود و فطرتا ظالم و متعدى ،تمام دارايى پدر را ضبط كرده از براى برادر و خواهر خود
مقرر داشت و در مخلّفات پدر به هيچيك مداخله نمىداد .و چون در آن سامان رياستى كامل و دولتى بىشمار داشتند،
حقوقى ّ
خردهخرده دست ظلم و تعدى نسبت به اهالى آن صفحه دراز كرده و از هيچگونه ظلمى باك نداشت .به اندازهاى كار ظلم و
طغيانش باال گرفت كه احدى مالك مال و ناموس خود نبود.
ازآنجايىكه فرمودهاند« :الملك يبقى مع الكفر و ال يبقى مع الظلم» در سن  25سالگى وفات كرد.
بعد از وفاتش ميرزا سيّد مح ّمد خان به قانون شرع مطاع ،مخلّفات پدر را ما بين ورثه قسمت نمود .و ميرزا سيّد مح ّمد خان چهار
پسر داشت :ميرزا سعيد خان ،ميرزا رضا خان ،ميرزا حسين خان و ميرزا عبد الو ّهاب خان .ميرزا سعيد خان در اوايل سلطنت
فتحعلى شاه مغضوب شده به امر فتحعلى شاه او را به اردبيل بردند و مدتى در آنجا محبوس بود .و در همانجا به رحمت ايزدى
پيوست و بّلعقب بود.
حاج ميرزا حسين خان چهار پسر داشته ،فعّل عده نواده و احفاد آن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص510 :
مرحوم بالغ بر يكصد نفرند ،از آن جمله ميرزا مرتضى قلى خان متولىباشى در ارض اقدس و ميرزا رضا خان در طهران
پسرزاده آن مرحومند.
ميرزا عبد الو ّهاب خان دو نفر اوالد ذكور داشت :حاج ميرزا رضا قلى خان و ميرزا على مح ّمد خان .و چون اغلب امّلك نايين
و توابع را اين فاميل مالك بودند در آسايش اهالى آنجا و جهدى بسزا داشتند و هريك در امورات خيريّه بهقدر مقدور خوددارى
نداشتند .ميرزا عبد الو ّهاب خان امّلكى را وقف نموده كه در دهه عاشورا همهروزه ذكر مصائب حضرت خامس آل عبا عليه
السّلم را بنمايند و از دخل موقوفه عموم ذاكرين وراثين و مسمعين را اطعام كنند .و چون آبهاى اصل قصبه شور و قابل شرب

نبود ،بعد از مرحوم ميرزا عبد الوهاب خان ،حاج ميرزا رضا قلى خان و ميرزا على محمد خان براى غفران پدر ،آبانبارى
بسيار عظيم در وسط قصبه بنا نمودند و ملكى را وقف فرموده كه همهساله از چهار فرسخى آب شيرين وارد نمايند .از آن زمان
تاكنون به اندك بارندگى اهالى از شرب آب شور راحت مىباشند.
تا بيست سال قبل حكومت نايين را يك نفر از اين فاميل عهدهدار مىشدند و بهطور بزرگترى و كدخدايى رفتار مىكردند.
چنانچه بيست سال حكومت نايين و مضافات با مرحوم ميرزا على محمد خان بود و روزى كه در نايين وفات فرمود عموم اهالى
با نهايت غم و الم ،طلب مغفرت مىكردند .يك نفر مدعى يك دينار تعدّى و اجحاف ،در بيست سال حكومت ايشان نبود.
ّللا عليه و احشره مع مح ّمد و آل مح ّمد.
رحمة ّ
آقاى حاج مشير الملك ،مولد شريفش در قصبه طيبه نايين ،در سنه  1279متولد گرديده و تا سن بيستسالگى در نايين به تحصيل
علو طبعى كه داشتند براى تكميل تحصيّلت به دارالسلطنه اصفهان كه در آن اوان دار العلم ايران
علوم مشغول بودند .به واسطه ّ
بود حركت فرموده به زمان قليلى بهطورى تحصيّلت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص511 :
خود را تكميل [نمودند] كه بعضى از علما و حجج اسّلم ،معزى اليه را داراى مقام اجتهاد دانسته اجازه دادند ،و پس از چندى
اقامت ،مرحوم ميرزا على مح ّمد خان والدشان به اصفهان آمدند و خواستند زنى كه از خانواده نجابت و اصالت باشد جهت ايشان
ّللا خان را
خطبه كنند .به مضمون الطيّبات للطيّبين ،صبيّه مرحوم مح ّمد حسين خان ،الشهير به خان بابا خان ،پسر مرحوم شكر ّ
حاج مح ّمد حسين خان صدراعظم كه در نجابت و اصالت و عصمت و عفت كمتر نظير داشتند در سنه  1301خواستگارى و
عقد بستند.
بعد از اينكه متأهل و مقيم اصفهان شدند به مّلحظاتى به اداره حكومت وارد و در آنوقت فرمانفرمايى اصفهان و چندين واليت
ّللا خان مشير الملك انصارى عهدهدار
ديگر با مرحوم شاهزاده ظ ّل السلطان بود و رياست و وزارت تمام واليات را ميرزا حبيب ّ
ّللا خان مشغول به كار شدند ،مرحوم شاهزاده از حسن اخّلق و امانت و ديانت ايشان
بوده .پس از چندى كه با ميرزا حبيب ّ
مطلع و عمل انشاى شخصى خود را به معزى اليه واگذار نموده روز به روز بر اطمينانش افزوده مىشد.
پس از مرحوم مشير الملك زمانى نگذشت كه تمام امورات شخصى و ادارى خود را تفويض به حضرت معظمله نموده ،تقريبا
بيست سال با اختيارات تا ّمه كه داشتند با خاص و عام به اندازهاى به حسن سلوك رفتار نمودند كه در اين مدت يك نفر شاكى نشد
ّ
معظمه شدند اعّلن دادند در اين موقع ميل دارم اگر كسى را بر من حقّى است اظهار كند تا ادا كنم ،يك
حتى موقعى كه عازم م ّكه
نفر دعوى درهم و دينارى ننمود.
در وزارت و پيشكارى شاهزاده را وادار كردند سالى قريب سى هزار تومان از تفاوت عمل مالياتى كه سابقا حكام مىبردند به
علما و سادات و فقرا بهعنوان تخفيف مرحمتى مىپرداختند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص512 :
در مدّت وزارت و رياست ،خود را وقف عام ،و آسايش بندگان خدا را به راحت خود ترجيح داده ،اتّصاال به اصّلح امور
مسلمانان مشغول بودند و هرگز در مقابل خدمت ،منّتى نمىگذارند بلكه از شهرت و ريا انزجار داشتند .چه خانوادههايى را در
بيابانك و انارك و نايين و خاك قهپايه و اصفهان جيره و حقوق ساليانه مىدهند و غير از يك نفر فرزند ارجمندشان آقاى ميرزا
احمد خان كه محاسبات دخل و خرجشان را عهده دارند ،احدى ّ
مطلع نيست.
در زمانى كه اگر كسى اسم مدرسه را به زبان مىآورد ،صداى لعن و تكفير بلند مىشد ،تأسيس مدرسه مباركه باقريّه را در
اصفهان فرموده ،سالى دو هزار و پانصد تومان از خود مخارج مىفرمود .اغلب از شاگردان آن مدرسه فعّل داراى مقامات عاليه
مىباشند.
صالحاتى كه براى يوم المعاد خود ذخيره فرمودند تعمير و آيينهكارى رواق مط ّهر خامس آل عبا عليه آالف
ديگر از باقياتال ّ
التحية و الثّناست كه در مراجعت از م ّكه معظمه چندين هزار تومان در آن مكان عرش نشان مخارج نمودند .و نيز مسجدى بسيار
عالى كه داراى صحن و سرپوشيده و حوض آب جارى است در قصبه نايين ساختهاند و  25سال است ،مؤمنين به نماز جماعت
ّللا عليهم االجمعين مشغولند .و براى حضرت امامزاده سلطان سيّد على كه سابقا ذكر شده،
و ذكر فضائل و مناقب آل اطهار سّلم ّ
جار بزرگى و درب بسيار عالى تقديم داشته كه فعّل آن درب در حرم محترمش نصب و آن جار ،باالى مرقد شريفش آويخته
[است].

در مجاعه سنه  1335چندين هزار نفر را نگهدارى و در حقيقت حيات بخشيدند .محض فقرا ،دكان خبّازى باز كرده ،آنها را
ماهيانه بليط خيريّه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص513 :
مىدادند .چند نفر را از دولتآباد برخوار 280اجير كرده بودند كه هر نقطه ،نعش فقيرى را ببيند برداشته ببرند ،پس از تغسيل و
تكفين ،دفن نمايند.
عيال ايشان منحصر به همان صبيّه مرحوم خان بابا خان بود و شش نفر اوالد ذكور و سه اناث از آن مرحومه دارند .فرزند اكبر
ارشد ايشان آقاى ميرزا مهدى خان عماد السلطنه است كه داراى اخّلق حسنه و صفات حميده و كماالت صورى و معنوى
مىباشند و در دوره چهارم و پنجم و ششم اهالى اصفهان معزى اليه را نماينده خود و به دارالشوراى كبرى فرستادند و چندى
وزارت معارف و مدتى به وزارت جليله عدليه مشغول و فعّل وزارت جليله داخله را عهده دارند و شرح خدمات معزى اليه به
دولت و ملت در محل خود ذكر خواهد شد.
بعد از مراجعت از م ّكه معظمه كه تاكنون ،هفده سال است ،اوايل مرحوم شاهزاده و بعد از طرف دولت ،اولياى امور كرارا
اصرار كردند كه وارد در كارى شوند .حتى حكم فرمانفرمايى اصفهان و مضافات را جهت ايشان فرستادند ،آنچه اصرار كردند،
بر شدّت انكار افزودند و بهطور حقيقت كنارهگيرى و گوشهنشينى را اختيار فرموده ،اغلب اوقات خود را به تدريس و مطالعه
ّللا عليهم صرف مىنمايند .اغلب مجالسشان به مذاكرات علمى و بىاعتبارى دنيا خاتمه
كتب اخبار و احاديث ائمه اطهار صلوات ّ
پيدا مىكند .بااينحال هم در قضا و حوايج اخوان خوددارى ندارند .اتّفاق نيفتاده كسى حاجتى عرضه دارد و بهقدر وسع و امكان
مساعدت و همراهى نفرمايند .184
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص514 :
مصاحب نايينى
از اهل نايين و از اساتيد رمل شمرده شده و با هفتاد سال عمر طبع ّ
مزاحى داشته و از اين قصيده او كه در السنه و افواه مشهور
است ،حاالت او معلوم مىگردد .مطلع:
به كوچهاى گذرم بود چون نسيم سحر

فتاده در ره من عكس ماهى از منظر

الى آخر الهزليات چنانچه خود گفته:
حكيم سوزنى از گفته منفعل گردد

اگر كند به سمرقند ،اين قصيده گذر
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مظفر بن احمد طبيب
از اصفهان به شام رفت كامل گشت ،ايّام ملكشاه به اصفهان مراجعت كرد .وقتى دلتنگ شد ،اين اشعار را گفته است:
هى تربتى لكنّنى فا رقتها

طفّل و لم اعبق بلوم ترابها

شبّانها ككهولها و كهولها

كشيوخها و شيوخها ككّلبها
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اذا لم يكن لى منك جاه و ال غنى
تكرم
فك ّل سّلم لى عليك ّ

و ال عند ما يغتالنى الدهر موئل
و ك ّل التفات لى اليك تفضّل
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مظلوم
اسمش حاجى مح ّمد هاشم خان .از ساكنين محله لنبان اصفهان .از طايفه بختيارى و لر كوچك است كه در اصفهان سكونت
نمودند .در اوايل جوانى به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص515 :
سركشى و طغيان مىگذرانيد .تا فتحعلى شاه مجبور شد محض تأديب او به اصفهان آمد و اردو كشيد .او را دستگير كرده،
چشمانش را درآورد ،پس از آن گوشهنشينى را اختيار كرد اظهار وارستگى نمود .گاهى شعر هم مىگفته از اوست:
در ِد من آتش و در ِد همه عالم حطب است

زهر عالم بر اين زهر ،به كامم رطب است

هركه را شادى و غم هست ،مرا شادى نيست

شب هركس بشدى روز ،مرا روز شب است

كس نداند كه مرا درد گدازنده چه است

كه مرا درد ،يكى درد غريب و عجب است

چون ز خاكم نبود چاره دردم جز خاك

آنچنان خاك كه بر كوه غرى در عرب است

ناز كم كن كه به دنيا و به عقبى ،مظلوم

فر و بزرگى نه به جاه و حسب است
عزت و ّ

و نيز:
دوشينه سؤال كردم از شاخ سپهر

كامروز ثمر تو را چه باشد از مهر

بر خويش بباليد و به فخريّه بگفت

بر معتمد الدوله منوچهر منوچهر

حاج شيخ مح ّمد باقر معاصر
(ذيل خانواده نجفىها)
مفلح
از شعراى اصفهان و اين شعر مانند مثل ساير است:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص516 :
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بهشت آنجاست كازارى نباشد

كسى را با كسى كارى نباشد
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ّ
مّل ابو الحسن الشريف الفقيه العاملى
فرزند ّ
مّل مح ّمد طاهر عاملى كه به اصفهان آمده سكونت نمود .خواهر مير مح ّمد صالح خاتونآبادى داماد مجلسى را تزويج كرد.
مولى ابو الحسن از او متولّد شد ،نشو و نما يافته از بزرگان فقهاى متأ ّخرين گرديد .پس به نجف اشرف سكونت نمود و در آنجا
شيخ مح ّمد باقر پدر صاحب جواهر دختر  185او را تزويج كرد .از اين راه صاحب جواهر را بعضى اصفهانى گفتهاند و در
سنه هزار و صد و سى و اند وفات نمود.
صادق ّ
مّل رجب
از ظرفاى شعراى زمان ناصر الدّين شاه است .خط نسخ را خوب مىنوشته .پنجاه قرآن مىگويند نوشته كه به قيمت زيادى هديه
داده است .با آنكه عفيف و پاكدامن بوده ،خود را معروف به انواع فسقها ساخته خصوص نسبت به جوانان امرد كه موضوع
كليه اشعار مطايبه او است ،و در انجمنى كه شعرا در آنوقت در اصفهان داير داشتهاند به سبب اشعار مطايبهآميز ،صادق را
نمك انجمن خطاب مىكردهاند .ديوان شعرى دارد كه از كثرت مطايبه معروف است.
ّللا احد را روى يكدانه برنج با خط ريزه مىنوشته ،ديوان شعر او به سبب آنكه مشتمل بر هزليات و به زبان
سوره قل هو ّ
اصفهانى عاميانه مىباشد نزد ارباب ادب بسيار مرغوب است .از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص517 :

آن مقنّى ملكى چاه زنخدان تو كند

بوسه بر تيشه و بر بيل و كلنگش مىباد

و نيز:
آسايش تن ،غافلم از ذكر خدا كرد

هموارى اين راه ،مرا سربههوا كرد

ّ
مّل محراب
موطن ،اصفهان .از تّلمذه آقا مح ّمد بيدآبادى بوده و طرف ارادت و معروف به پارهاى فضائل بوده و در حكمت و عرفان مقامى
بلند حاصل نمود و در مرتبه زهد و تدريس علوم ،خصوص معقول در زمان خود شهرتى داشته و معروف بوده به وحدت
وجودى .گويند زمانى ّ
مّل كاظم نامى هزارجريبى -كه ازبس لعن صوفيه را مىنموده معروف بوده به كاظم لعنتى -در كربّل در
مّل محراب را لعن مىكردهّ ،
مّل محراب كه او را نمىشناخته ّ
حضور خود ّ
مّل محراب به او گفته اين مرد كيست كه او را لعن
ّ
ّ
مىكنى و سبب لعن او چيست؟ گفت اين مّل محراب اصفهانى كه قايل به وحدت واجب الوجود است .مّل محراب گفت:
پس او را لعن كن تا از اين اعتقاد برگردد!
ّ
مّل كاظم شنيده بود كه صوفيه قايل به وحدت وجود هستند ،او فرق ميان وحدت وجود و وحدت واجب الوجود نگذارده او را لعن
كرده [است].
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وفات ّ
مّل محراب در سنه هزار و دويست و هفده ،و اوالد دخترى او در سبزوار هستند كه در طرايق ،نامى از آنها برده .قبرش
در تخت پوالد تكيه آميرزا مح ّمد چهارسوقى است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص518 :
مّل مح ّمد حسين ّ
ّ
ّللا
مّل ولى ّ
در علم رياضى استاد كامل و علم كّلم و حكمت را هم داشته و بسيارى از فضّلى اين عصر شاگرد او هستند ،و مواظبت از
طاعات و ادعيه داشته .از جمله معمرين بوده [است].
در اوايل سلطنت فتحعلى شاه فوجى را جهت گرفتن ماليات مازندران مأمور مىنمايند .افراد سرباز در آنجا مرتكب بىناموسى و
چپاول زيادى مىشوند .نظر به اينكه اصفهان در آن تاريخ مركزيّتى داشته ،براى روحانيين ،و روحانيين اصفهان نفوذى در
دربار داشتند ،چهار نفر از علماى هزار جريب مازندران براى شفيع ساختن علماى اصفهان به دربار ،به اصفهان مىآيند و
متوسّل به امامجمعه مىشوند .امامجمعه اصفهان آنها را پذيرايى كرده ،هريك را يك دست خانه و مستمرى مىدهد كه بعد از اين
مّل نصير ج ّد ميرزا نصير ّ
در اصفهان اين چند نفر داراى خانواده مىشوند .يكى ّ
مّلباشى است كه فرزند او را ميرزا مح ّمد على
مّل مح ّمد على و ّ
مّل حسين و ّ
ّللا پدر ّ
ّ
على قلى ميرزا وزير علوم جهت ّ
مّل مح ّمد
ولى
مّل
برد.
طهران
مّلباشىگرى بعدا به
ّ
مّل شاهرخ پدر ّ
مّل صالح جوبارهاى و ّ
مّل محسن پدر ّ
نقّاش و غيرهّ .
مّل على قالبتراش.
وفات ّ
ّللا در حدود هزار و دويست و شصت ،مقبره او درب بقعه مرحوم مجلسى و عمده معلومات [وى] فلسفه بوده است
مّل ولى ّ
و تأليفاتى هم دارد.
معاصر با ميرزا مح ّمد على ميرزا مظفر بوده [است].
مّل مح ّمد حسين ّ
ّ
ّللا ،عمده تحصيّلت او نزد ميرزا حسن دوست مح ّمد و در رياضيات بوده است تأليفاتى هم دارد .از
مّل ولى ّ
ّ
شاگردان او مّل عبد الكريم جزى ،ميرزا ابو الحسن پاقلعه بوده و آميرزا مح ّمد حسن نجفى .وفات در سنه هزار و دويست و نود
و يك ،بعد از هشتاد و سه سال زندگانى.
پارهاى نقشهكشىها و مساحت امتدادات خيابانها و كوچههاى شهر هنوز
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص519 :
جزو نوشتهجات او باقى است كه ظاهر مىسازد در اين كار دستى داشته .در منزل خود جمعى مريد داشته .به او اقتدا مىكردند
و جماعت مىگذارده است ،حالت ُحدبه در گروه او بود .موقعى كه شاهزاده وزير علوم در ركاب ناصر الدّين شاه به اصفهان
مىآيد ،تصادفا در مقبره امامجمعه با او مّلقات مىكند ،ابتدا به واسطه وضع خلقتى و لباس و عمامه مندرس و مح ّل ايشان به
طور بىاعتنايى با او رفتار كرده و اتّفاقا سؤال متفرقه از او مىكند .سّلست جواب باعث جلب توجّه او شده ،سؤاالت را امتداد
مىدهد و از مسايل علميه پرسش مىكند ،باالخره آن نظر حقارت اوليه مبدل به فريفتگى و احترام و تعظيم به او مىگردد .حتى
خواسته بود كه براى پارهاى تدريسات و پارهاى مقامات ،او را به طهران ببردّ .
مّل حسين از جهت وارستگى كه داشته قبول
ّ
نمىكند .وزير علوم از براى تدريس و معلّمى كه از او توقع داشته است معرفى ديگرى را مىخواهد و مّل على محمد اصفهانى
مّلباشىگرى ميرزا حسين پسر ّ
پدر نجم الدوله را معرفى مىكند ،و از براى ّ
مّل نصير هزارجريبى را معرفى مىكند كه هر دو
را همراه طهران مىبردّ .
مّل حسين در مقبره امامجمعه مدفون است.
ّللاّ ،
مّل حسين ّ
ّ
مّل مح ّمد تقى هراتى و ميرزا حسين تاج از بزرگان دانشمندان و علماى زمان خود بودهاند .مير سيّد
مّل ولى ّ
مح ّمد امامجمعه متكفّل مخارج آنها بوده و نسبت محرميّتى به او داشتند .موقعى كه سيّد على محمد شيرازى معروف به باب ،در
منزل مير سيّد مح ّمد ميهمان بود ،اين چند نفر از طرف مير سيّد مح ّمد پذيرايى او را مىكردند و مّلزم او بودند .وقتى سيّد على
مح ّمد از اصفهان حركت نمودّ ،
مّل مح ّمد تقى و ميرزا حسين به مصاحبت او رفتند ،ميرزا حسين كامّل ارادت پيدا كرد و ديگر
مراجعت به اصفهان ننمودّ .
مّل مح ّمد تقى ابتدا فريفته شده بود ،ليكن پس از چندى مراجعت نزد مير سيّد مح ّمد نمود و اظهار
پشيمانى داشت و مىگفته بود كه شهرت و بستگى من به شما-
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص520 :
مير سيّد مح ّمد -در اين مسافرت سبب شد كه جماعتى به سيّد ارادت پيدا كردند.

مّل حسين ّ
ّ
ّللا نقل مىكرده است كه سيّد در هر شبانهروز به بيست مثقال خوراك ،مىگفت اكتفا مىكنم ،و در كتابت هم
مّل ولى ّ
بيش از قوه هركسى قدرت دارم.
مّل حسين ّ
يك روز حساب مكتوبات سيّد را كرده بوده است و بيست و دو هزار بيت شده بودّ .
ّللا نسبت به سيّد شيرازى
مّل ولى ّ
هيچ اظهار مدح يا قدح نمىكرده است.
ّ
مّل مح ّمد زمان تبريزى
مّل كلبعلى تبريزى از بزرگان تّلمذه مجلسى و آقا حسين خوانسارى و شيخ جعفر قاضى است .در اصفهان م ّ
فرزند ّ
توطن شده
و شرحى بر زبده اصول نوشته ،و در فوائد متفرقه هم كتابى نوشته و كتابى در احوال مدارس و مساجد نوشته [است]؛
ّللا ساكن بوده و توليت مدرسه را داشته از طرف سلطان عصر ،توصيف اين مدرسه را زياد
وقتى كه در مدرسه شيخ لطف ّ
نموده از حيث ميمنت و اسامى اشخاصى كه در اين مدرسه ترقى نمودهاند ،مانند :آقا حسين خوانسارىّ ،
مّل شمس الدّين گيّلنى
مّل مراد تفرشى ،آمير سيّد حسين عاملىّ ،
مّل حسن گيّلنىّ ،
حكيم صاحب حاشيه بر شرح حكمت العينّ ،
مّل رجبعلى تبريزى،
امير قوام الدّين طهرانىّ ،
مّل موسى طبسى ،حاج مح ّمد مؤمن ،امير اسماعيل خاتونآبادى صاحب تكيه ،آمير مح ّمد باقر
خاتونآبادى فرزند اوّ ،
مّل مح ّمد صالح استرآبادى ،مولى حلبى موصلى ،مولى مح ّمد حسين بروجردى ،مولى سعدى رشتى ،مولى
مح ّمد على طهرانى و مولى ابو القاسم گلپايگانى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص521 :
ّ
مّل هادى بىدين
اهل مباركه لنجان از برزگرى ،به مدرسه جدّه اصفهان آمده طلبه شد .علوم ظاهره را از ادبيات و فقه و اصول و حكمت را
موافق زمان تحصيل كرده ،پس از چندى معاشرت با عرفا و دراويش ،حالت قلندرى پيدا كرده از همه چيز منسلك گرديد .در
اواخر سده سيزدهم كه در اصفهان اتهام مذهبى شيوع داشته ،مثّل اگر گوشه راست قبا را روى دامن چپ مىانداخت 284او را
شيخى مىگفتهاند و اگر رنگ شلوارش سفيد بود 285بابىاش مىخواندند و گرفتار شكنجه مىشد.
مّل هادى را متهم كردند و گرفتند جهت استنطاق بردند نزد مير سيّد مح ّمد امام جمعه ،در موقع استنطاق به امامجمعه گفت :آقا
اسم مشهور من چيست؟ جواب داد بىدين .پرسيد با اين وصف مىخواهيد براى من دين معين كنيد؟ به همين مضمون خّلص شد.
اواخر عمر منزوى بوده فقط در فصل بهار خّلصه هنگام رسيدن توت ،در آن زمان بهقدرى توت فراوان بود كه خوراك نوع
فقرا ،چهل پنجاه روز منحصر به توت بوده .از اطراف شهرهاى دور حتى از هند ،قلندرهاى زيادى كه اشكال غريب خود را
ساخته بودند به اصفهان مىآمدند و او را در باغ تخت -ميان چهارباغ و قصر شمسآباد -مىبردند چند روزى با آنها به سر
مىبرد.
اشعار زيادى گفته بود [كه ] از بين رفته است .اين چند شعر از او به دست آمد كه نماينده حقيقى او است ،ثبت مىشود:
دو غرابهاى ز باده ،دو حريف بذلهگويى

نبود به زير گردون بهجز اينم آرزويى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص522 :

اگرم نشد ميسّر من و گوشه خرابات

به هواى عشق جانان بكشيم هاىوهويى

من پير منحنى را چو بميرم اى جوانان

بدهيد از محبت ز شراب شستوشويى

 )*( 284قباهاى آن زمان سه دامن دراز داشت با سه چاك.
 )**( 285نوعا تنبان سياه مىپوشيدند.

كفنم ز دفتر شعر و حنوط ،بنگ خالص

كند از ره محبت پسر بهشترويى

به مزار من گشاييد ز حجره چند روزن

كه مگر ز بنگم آيد به مشام روح بويى

سر قبر من بياييد به عشرت و ترنّم

فقرا به هاىهاى و عرفا به هاىهويى

همه سوزن ار ز عيسى ،همه رشته ،ارز مريم

به دريده جامه ما ،نتوان زدن رفويى

زرين و سبوى سيم منعم
ز تو جا و جام ّ

كه بس است بهر بىدين ،گِل و كاسه و كدويى

مح ّمد ميربهاء الدّين
فرزند سيّد كبير مير مح ّمد باقر نايينى .بعضى هم او را مختارى سبزوارى گفتهاند .از بزرگان فقها و حكماى زمان سلطان حسين
بوده ،در ادبيات و ساير علوم تأليفاتى دارد و از آن جمله رسالهاى است به طرز مقامات حريرى ،بعضى او را [از] مفقودين
دوره افغان شمردهاند.
ملولى
ّللا .از اجداد سادات خليفه سلطان
از سادات مازندران .اسمش خليفه اسد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص523 :
كه در اصفهان سكونت نموده است .از اوست:
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طرفه حالى است كه آن آتش سوزان ز برم

دورتر هرچه رود ،بيشترم مىسوزد

مير مح ّمد صادق منجم
هفتاد سال استخراج تقويم از زيج الغ بيك نموده است .در علم احكام مسلّم بوده .ميرزا مح ّمد على تفرشى فرزند حاجى ميرزا عبد
ّ
متوطن مىشود .او نيز در نجوم
ّللا از بزرگان تفرش بود .در اواسط سن به اصفهان آمده ،همشيره مير مح ّمد صادق را گرفته،
ّ
تسلطى داشته ،در سنه هزار و دويست و هشتاد و دو وفات نموده [است].
فرزند او ميرزا مح ّمد حسن نيز در نجوم اقتدارى داشته و استخراج تقويم مىنموده .در اوايل سلطنت ناصر ال ّدين شاه به منصب
منجّمباشىگرى مىرسد و طرف توجّه او مىگردد .زايجه طالع ميرزا يوسف آشتيانى مستوفى الممالك را با احكام استنباط شده از
او ،كتابى كرده است .در هزار و دويست و نود و هشت وفات نمود.
ميرزا احمد منجمباشى اصفهانى
كه او را ّ
مّلباشى مىگويند بعد از پدر [مير محمد صادق] ،منجمباشى گرديد ،و چون در اوايل حكومت ظل السلطان بلوايى در
مقرر گرديد ،مجلسى به اسم ديوانخانه جهت رسيدگى به شكايات مردم مركب از سه نفر
اصفهان ظاهر شد  186كه در نتيجه او ّ
نماينده :يكى از طرف ظ ّل السلطان و ديگرى از طرف علما
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص524 :

 )*( 286ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .1009

و سيّم از طرف اعيان تشكيل گردد ،ظ ّل السلطان ميرزا سليمان خان منشىباشى خود را معين نمود ،علماى ميرزا رحيم شيخ
مقرر داشتند .اعيان اصفهان هم ميرزا حسن منجمباشى را معين كردند و پس از فوت ميرزا
االسّلم داماد شيخ مح ّمد تقى نجفى را ّ
حسن فرزند او ميرزا احمد عضو ديوانخانه گرديد؛ و تا ابتداى مشروطيت اين ديوانخانه با همين اركان ثّلث 287باقى بود كه
قوانين تشكيّلت جديد عدليه ،اساس اين فرزند استبداد را با ريشه او درهم پيچيد .و نظر به اينكه مّلباشى با علماى اعّلم و اعيان
شهر مرابطات داشت و مّلحظات ديگر ،ظ ّل السلطان امّلك خود را به نظارت و مباشرت او واگذارده بود و به اين سبب در
اصفهان و بلوكات عنوانى داشت .وفات ميرزا احمد سنه هزار و سيصد و سى و يك [بوده است].
ميرزا مح ّمد حسن منجمباشى و سلسله ايشان
ج ّد او ميرزا بديع ّ
الزمان منجّمباشى آقا مح ّمد خان قاجار از اهل خراسان بوده ،از آنجا قطع عّلقه كرده در اصفهان متوطن شد.
دو پسر داشت :ميرزا مح ّمد حسين و ميرزا اسماعيل كه هر دو در نجوم مهارت داشتند.
ميرزا مح ّمد حسين ،چهار پسر داشته كه آنها نيز آراسته بودند ،يكى از آنها ميرزا مح ّمد حسن است .چندى را منجمباشى
فتحعلى شاه 288بوده .و فرزند او ميرزا سيّد مهدى بعد از فوت پدر منجمباشى و سپرده به كامران ميرزا گرديد.
برادر ميرزا مح ّمد حسن ،ميرزا مح ّمد منجّم نيز شصت و هفت سال در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص525 :
اصفهان متوطن بوده است.
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ميرزا عبد الوهاب منجّمباشى
با پدر و برادر كوچكتر خود ّ
مّل على مح ّمد اصفهانى و حاجى ميرزا عبد الغفار خان نجم الدوله از اصفهان به طهران كوچ داده
شدند .تحصيّلت رياضى و فرانسه و خارجه را در آنجا تكميل مىكند و چندين سال تقويمهاى صحيحى استخراج مىنمايد كه
باالخره اختّلف تقاويم ديگران با تقويمهاى او ،مخصوصا در چند رؤيت هّلل رمضان و خسوف و كسوف و احترام خانوادگى
آنها سبب مىشود كه از طرف دولت قدغن مىشود كه غير از خانواده آنها ،ديگرى تقويم به طبع برساند.
و نيز از مآثر بزرگ او ،ترجمه و طبع" كشف الكلمات قرآن" است .وفات او قبل از پدرش در سنه هزار و دويست و هشتاد و نه
بوده [است].
شيخ على منشار
زين الدّين عاملى سالها در هندوستان مسافرت كرده به اصفهان آمد داراى كتابخانه معروف مه ّمى بوده نزد شيخ على كركى
تقرب يافت ،به منصب شيخ االسّلمى اصفهان رسيد و سبب شد پدر شيخ بهايى با
تحصيل نموده ،پس از او نزد شاهطهماسب ّ
خانواده خود از جبل عامل مهاجرت به اصفهان كنند .دختر خود را به شيخ بهايى داد و پس از وفاتش منصب او به شيخ بهايى
داده شد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص526 :
منشى
اسمش ميرزا حسن از سادات محله يزدآباد اصفهان است و داراى منصب.
وقايع بّلد [را به صورت] غزل و قصيده نيكو سروده .در ميان ارباب قلم به سرعتنويس معروف ،شكسته را خوب نوشته ،از
اوست در مدح معتمد الدوله:

 )*( 287بعد از ميرزا رحيم ،ميرزا حسن شيخ االسّلم و پس از او حاج ميرزا على اكبر شيخ االسّلم[ شد] (.مؤلف)
 )**( 288مدّت بيست و پنج سال همزمان ناصر الدّين شاه منجّمباشى بود.
 )*( 289المآثر و اآلثار ،ج  ،1ص 255 -6

اى به رفعت آسمان و اى به حشمت آفتاب

اى به ه ّمت بحركان و وى به بخشايش سحاب

اى سپهر رفعت و كوه وقار و بحر جود

ميزان حساب
آسمان عظم ،اوج حزم،
ِ
ِ

بىرضاى تو قضا حكمى ندارد چرخ پير

حكم و فرمان تو را بربسته دست احتساب

خواجه جّلل منشى (شاعر)
اهل اصفهان و معاصر خواجه شمس الدّين مح ّمد جوينى صاحب ديوان است .در آذربايجان وفات يافته از اوست:
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نهيب غمزه جادو فريب تو كه سحر

هزار شعبده دارد به زير هر ناخن

دراز كرده به آهنگ جان ،ببين انگشت

خضاب كرده به خون جگر ،نگر ناخن

ي منشى اصفهانى
امير نظام الدّين عبد الح ّ
كماالت عاليه داشت و در خوشنويسى معروف بوده .فرزند ميرزا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص527 :
ابو تراب اصفهانى شاگرد مير عماد [قزوينى] است .ابتدا نزد پدر خود ميرزا ابو تراب تعليم خط گرفت .وقتى از اصفهان به
مشهد رفت محمود خان شيبانى ،حكمران خراسان ،او را نزد خود خواست و منشى خود نمود ،و به واسطه فضايلى كه داشت در
مدرس شد و تدريس علوم و تعليم خط مىنمود در آنجا.
مدرسه امير على شيرّ ،
عاقبت به استرآباد جهت ترويج آداب و علوم مأمور شد و در اواسط قرن يازده درگذشت.
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ميرزا مح ّمد رضا منشى الممالك
از سادات امامى اصفهان و اوالد امام [زادهاى] معروف به درب امام ،مؤلف كتاب" جنات الخلود" و كشف اآليات و تفسير كبيرى
بوده .اين امامزاده كه ارادت به ائمه اثنىعشريّه داشته ،در مقابل ساير امامزادگان كه با ائمه مخالفت مىورزيدهاند داراى وصف
امامى شده است.
منظر (شاعر كّلنترى)
ّللا ،فرزند ميرزا عبد الباقى كّلنتر از بنى اعمام معتمد
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش ميرزا مح ّمد ،فرزند ميرزا عبد ّ
الدوله نشاط .برادرش ميرزا مح ّمد تقى نايب كّلنتر اصفهان بوده .ميرزا مح ّمد به نويسندگى معامّلت ديوانى در طهران اشتغال
داشته ،داراى صوت و اخّلق خوشى بوده ،شعر هم مىگفته 292.از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص528 :

 )*( 290ر .ك .آتشكده .ج  ،3ص .929
 )*( 291پيدايش خط و خطاطان ،ص .132
 )**( 292مجمع الفصحا .ج  ،2ب  ،2ص .950

امشب از وجد نگنجد به تن غمزده ،جان

گوييا دل به وصال تو گمانى دارد

حذر از ترك نگاهت چه كنم گر نكنم

ز آنكه مست است و به كف تير و كمانى دارد

هركه بر چشم من از هجر رخت كرد نگاه

گفت اين چشمه عجب آب روانى دارد

موحّد
اسمش ّ
مّل شفيعا .از علماى عارفين بوده .اجدادش از طالقان به اصفهان آمده ساكن شدند .پس از تحصيل علوم ،آذر نوشته ،به
دست ّ
مّل حسين وارد در عرفان شده و رياضات عظيمه كشيده ،با آذر دوستى داشته .بعد از هشتاد سال عبادت و رياضت در
اصفهان فوت شد .شعر هم مىگفته از اوست:
من با كه نگويم ،همهكس مىداند

گفتا كه مگوى راز عشقم به كسى

شيخ مح ّمد على مؤذّن
ّللا برزشآبادى از ارادت با نوربخش سرپيچيد سيّد نوربخش فرمود ":ذهب عبد
اصفهانى از سلسله ذهبيه .گويند كه چون سيّد عبد ّ
ّللا [را]" ذهبى" ناميدند .معاصر شاهعبّاس صفوى بوده [است].
ّللا" ،و پس از آن سالكان طريقه عبد ّ
ّ
موسى بن عبد الملك اصفهانى
ابو عمران موسى صاحب ديوان خارج بوده و از جمله رؤسا و فضّلى نويسندگان معروف است .خلفاى عباسيه را خدمت نموده
تا زمان متو ّكل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص529 :
عبّاسى .ديوان رسايلى هم داشته .با شعراى زمان خود محاورات نيكو مىكرده.
كه در كتب تواريخ ضبط است ،و در سنه دويست و چهل و شش وفات نمود.
مولى
اسمش آقا عبد المولى در زمان سلطان حسين ،آذر نوشته [كه] پا به دايره نظم گذاشته و به علوم رسمى مربوط و اكثر خطوط را
نيكو مىنوشته .در قريه سيچان از اعمال اصفهان ،منزوى .شعر هم مىگفته .در سنه هزار و صد و شصت و دو وفات نمود.
از اوست:
شبها در آب و آتشم از اشك و آه خويش

مونس (شاعر)

درماندهام چو شمع به روز سياه خويش

از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش ميرزا مح ّمد ،مردى سودايى بوده از سفر هندوستان به اصفهان بازگشته ،ماليخوليا بر وى
مستولى شده بود 293.از اوست:
ز اشتياق تو خون شد دل و ز ديده برون شد

چه شد كه ديده تو را ديد و دل كشيد غرامت؟

و نيز:
گريه من به جهان هيچ بنايى نگذاشت

كه كسى سر نهد از عشق تو ،بر ديوارش

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص530 :
و نيز:
ترسم به مردن از من ،جانا تو را ستانند

نتوان تو را و جان را چون امتياز كردن

حسن مهابادى افضل الدّين
حسن بن على بن احمد در فنون ادب عالم بوده كه اطراف او از اطراف جمع مىگشتند .در حدود قرن ششم و پنجم مىزيسته
[است].
مهجور (شاعر)
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش مح ّمد على .شغلش معلّمى و مكتبدارى .از اوست:
به آشنا چو نمىگشتى آشنا يا رب

تو را چگونه به بيگانه آشنا بينم

و نيز:
هنگام نزع ،يوسف من از سفر رسيد

مهرى عرب

 )*( 293ر .ك :مجمع الفصحاء ،ج  2ب  2ص 934
 )*( 294مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص .934

عمرم به سر رسيد ،چو عمرم به سر رسيد

294

نامش سيّد على ،اصلش از جبل عامل ،به اصفهان آمده فارسى آموخت ،كلمات فارسى را بهطور تعريب منظوم كرده اشعار
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مليحى مىساخته:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص531 :

اال يا ايها الساقى ادر كاسا و ناولها

خمار البادة الدوشينه كشتى اهل محفلها

همه فى الشرت و الخميازه مثل الكوكناريّون

دهن وازى و شمشانبرهمى بالموت مايلها

به زور الگريه ما رفتى الى عند النگار آخر

كالخر فى گلها
رقيب الخرس ماندى عاقبت
ّ

شه خوبى علىرغم الرقيبان مىشوى عمشو

على گردن شما دستين ما هر دو حمايلها

و نيز:
گفتمش :يا ساقى ،امشب مى شما سرخوش نيست؟

گفت :الال صافصاف و شيز ديگر يوش نيست

گفتمش :جان مىدهى ما قيمت يك بوسه گفت:

گت جهنم پخ يمه ما بوسه را بفروش نيست

مير ابراهيم
مير ابراهيم ،يگانه اوالد ذكور مير عماد ،در ّاول عمر نزد پدر تحصيل كماالت را تكميل كرد و از ديگر شاگردان امتياز يافت.
بعد از واقعه پدرش به خراسان رفته ،چهارده سال اقامت نمود و باز به عراق و قزوين آمده مشغول نوشتن مرقّعات و كتابها
شد .بعد از پنجاه و سه سال زندگانى وفات كرد.
مير ابو صالح
ّللا االعرج بن حسين االصغر بن على بن حسين (ع) ،و
از سادات بنى مختار از سلسله اعرجى هستند كه منتهى مىشوند به عبيد ّ
ّللا االعرج
عبيد ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص532 :
به سبب آنكه با نفس زكيّه در بيعت مخالفت نمود ،مدّتى در حبس او افتاد .پس از شهادت نفس زكيّه نزد ابو العبّاس سفّاح رفت و
نهايت احترام را ديد و داراى مقامات بلند گرديد .ابو العبّاس تيولى به او داده بود كه هشتاد هزار دينار در هر سال عايدى داشته،
مصرف مستحقّين مىرسانيد.
فرزند او على به اتّفاق حضرت رضا (ع) به ايران مىآيد و اعقاب او در سبزوار سكونت مىنمايند .تا در اين اواخر ،مير ابو
صالح به اصفهان آمده ،خانواده تأسيس مىكند كه حاليّه آن خانواده پرجمعيت ،به اسم سادات مير مح ّمد صادقى در محله نو
اصفهان معروف مىباشند .مير ابو صالح كه از شعبه بنى مختار اين سلسله اعرجى مىباشد كه به اصفهان آمده و به امامت
مسجد شاه وارد مىشود ،سنه هزار و صد و هفتاد و پنج ،296مير اسماعيل فرزند او كه امامت مسجد شاه را داشته است در امر
موعظه شهرتى دارد.
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 )*( 296پدر او مير عبد الرزاق ّاول كسى است كه از سبزوار به اصفهان آمده است (.مؤلف)

ميرداماد
مير مح ّمد باقر بن مير شمس الدّين مح ّمد حسينى داماد استرآبادى فندرسكى -همواليتى مير ابى القاسم فندرسكى مدفون در تكيه
مير تخت فوالد -اوالد دخترى شيخ على بن عبد العالى كركى  187عاملى كه در زمان شاه اسماعيل معنا سلطنت را دارا بوده
است و اندازه شهرت و شكوه ظاهرى او مقتضى شده است ،پدر مير چون دختر او را گرفته است دامادى او ،لقب خانوادگى آنها
مىشود و معلوم است خود مير شمس الدّين هم از اعيان بوده است كه توانسته آن دختر را بگيرد.
مير ،طرف مّلزمت و معلّمى شاه را دارا بوده است و بعد شاه صفى را هم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص533 :
به تخت نشانيد ،و بااينكه در فلسفه ،شخص ّاول آنوقت بوده است -چه ،آخوند مّل صدرا از شيراز جهت تحصيل فلسفه ،نزد او
آمده است و در ّاول شرح اصول كافى در روايت اخبار كافى ،بعد از تمجيد زياد ،مير را استاد معقول ،و شيخ بهايى را استاد
منقول تعبير مىكنند -جهت بسيارى مّلزمت در سفر و حضر شاه ،كمتر كسى از او استفاده مىكرده است ،بلكه اتّفاقا از كتب و
رسائل تأليفيه  188او هم بعد از او كسى استفاده نكرده است و تأليفات او مانند قبسات ،صراط المستقيم ،ايقاظات ،افق المبين،
رواشح سماويه ،خلسة الملكوتَ ،جذوات ،تقويم االيمان ،نبراس الضياء [فى معنى البداء] و غيره .چنانچه از غالب رسائل و كتب
شاگرد ظاهرى او -آخوند ّ
مّل صدراى شيرازى -استفاده مىشود ،زيرا همه را با عبارات غير مأنوسه و لغات غيرعاديه و به
سطور اختصار نوشته است ،نه مانند كتب شيخ بهايى كه مبتدى مىخواند .و فايده از آنها مىبرد ،نه منتهى احتياج به آنها دارد،
مّل مح ّمد تقى مجلسى در شرح مشيخه كتاب فقيه كه تمجيد استاد خودّ ،
چون كتب مّل صدراّ .
ّللا شوشترى صاحب دو
مّل عبد ّ
مدرسه اصفهان را نوشته است ،مىگويد:
انتشار فقه و حديث از ايشان شده اگرچه غير از ايشان هم در اصفهان بودهاند -مقصود مير و شيخ بهايى است -ولى كار زياد
ّللا كه بعد از گريختن از كربّل در مدّت چهارده سال توقّف
داشتند و زمان تدريس آنها كم بوده است .به خّلف مولى عبد ّ
صلين داخلى و خارجى در اصفهان پنجاه نفر نبودند ،موقع وفاتش به هزار نفر
اصفهان بااينكه وقتى وارد اصفهان شد كليّه مح ّ
رسيده بود انتهى.
المقربين" نوشته است كه سر شبى پانزده جزو قرآن تّلوت مىكرده
مير ،تّلوت كّلم مجيد بسيار مىكرده است ،صاحب" حدايق
ّ
استّ .
مّل اسماعيل خواجويى مىنويسد چهل سال پهلو به رختخواب نگذارده ،از زمان تكليف تا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص534 :
آخر عمر نافلهاى از او فوت نشده .با اين اوصاف غالبا بلكه دائما بلندپروازىهاى غريب دارد ،چنانكه مىنويسد:
فلكم به عذرخواهى ز تقدّم مكانى

خردم به عذرگويى ز تقدّم زمانى

بسيار مىشود جسد را رها مىكنم جهت عروج و سير ملكوت اعلى و پس از مدتى باالكراه برمىگردم به بدن جسمانى .نسبت به
ّللا شوشترى مىنويسد:
مولى عبد ّ
عزيز من! جواب است اين نه ،جنگ است

كلوخانداز را پاداش ،سنگ است

ّ
معطله و هويّات هيوالنيه در برابر عقول مقدّسه و
ّللا من عرف قدره و لم يتعد طوره ،نهايت مرتبه بىحيايى است كه نفوس
رحم ّ
جواهر قادسه به الفوگزاف و دعوى بىمعنى برخيزند .اينقدر شعور بايد داشت كه سخن من فهميدن ،هنر است نه با من جدال
كردن و بحث ،نام نهادن.

تا آخر مكتوب كه تكرار همين قبيل كلمات تجليل خود و تحقير او است نسبت به چنين شخصى كه عّلوه بر ملكات نفسانيّه قوه
روحيه داشته است كه او را مكرر وادار به مقابله با شاه [مىكرده است].
نسبت به شيخ بهايى عاملى مىنويسد :شاركنا فى الصناعه -شركت در صنعت علم و شهرت يا مّلزم مجلس شاهعبّاس در سفر و
حضر بودن -و لم يبلغناهم فى البضاعة.
مقصود بضاعت علم است كه مىگويد به اندازه من ،شيخ بهايى نداشته ،و در شرح زيارت عاشوراى آميرزا ابو المعالى و غيره
نوشته بود شاهعبّاس را پشت مسجد پنجه على دارالسلطنه قزوين ،تعليم و تلقين زيارت مىكردم ،شخصى كه كمال شهرت را
داشت -مقصود شيخ بهايى -اعتراضى كرد در اينكه تابعت خوانده شود ،يا تابعت؟ و نماز ،قبل از زيارت چگونه مىشود؟ و در
اين موضوع
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص535 :
كتابها حاضر شد تا اينكه معارض ،الزام و ساكت گرديد.
تصور كرد مقام شخصى را كه خلع بدن و عروج مىكند و بعد به كراهت مىآيد به اين عالم جسمانى،
از اين حكايت مىتوان
ّ
چگونه در مّلزمت شاه مستبد ،خودآرايى و خودنمايى مىكند درصورتىكه معلّم ،شيخ ،اين ،شاگرد باشد!
تعبير از شيخ الرئيس مىكند به كلمه" سهيمنا السالف و شريكنا الدارج" .از اطراف علما جهت تحصيل نزد او مجتمع شده بودند،
نهايت مدحى كه از هر حكيم يا دانشمند بزرگى مىنمايد همينقدر كه او را مثل خود مىنويسد.
ميرداماد فربه و عظيمالجثه بوده است .در سال هزار و چهل در مّلزمت شاه صفى به عراق مسافرت نموده بين نجف و كربّل
وفات نموده و دفن مىشود و مقبره او مجهول است.
مشايخ او خالويش عبد العال و شيخ حسين ،پدر شيخ بهايى [بودند].
جمعى نزد او تحصيل كردهاند ،براندازهتر آنها ّ
مّل صدراى شيرازى است كه عمده شهرت مير را بعضى از شاگردى او
ّ
دانستهاند .در اشعار ،خود را اشراق تخلّص مىنموده .امامت جمعه و جماعت جامع اعظم اصفهان را داشته .عبارات مغلظه مير،
مضمونى را در افواه انداخته كه وقتى نكير و منكر از او پرسيدند من ربّك؟ او جواب گفت اسطقس فوق االسطقس .به درگاه الهى
شكايت او را بردند ،خطاب به آنها رسيد كه او را رها كنيد كه در ايّام حيات نيز كلماتى مىگفت من نفهميدم!
تاريخ وفات او را صاحب" مجمع الفصحاء" در سنه  929نوشته و جاى ديگر مخالف اين و باز اشتباه نوشته .چند خانواده از او
در اصفهان به نام ميردامادى معروف مىباشند .فرزند مير ،ميرزا صدرا نام داشته و فرزند او ميرزا غياث الدّين متخلّص به
خيال كه شرح حالش در تحت عنوان خيال نوشته شده [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص536 :
ميررشيدا
خواهرزاده مير عماد است .شاهعبّاس او را خليفه اعظم ملقّب كرده بود.
اصل او از ديالمه قزوين بوده .عمر خود را نزد مير گذرانيده .انواع خطوط را مىنوشتهّ .
خطش شبيه به مير بوده است.
در ايّام پنهانى كه دوسه ماه شد يك هزار و پانصد ،نيم ورق چسبانده سمرقندى كه ده بند بوده است مشق كرده ،و باز وقتى ظاهر
شده بود ،به ميرزا ابو تراب شكايت مىكرده كه در اين ايّام تعطيل ،قواعد مشق و خط ،از نظرم محو شده [است].
قطعات او را دستبهدست مىبردهاند .بعد از بيرون آمدن از پنهانى ،اصفهان را ترك كرده به هندوستان رفت و اسلوب ّ
خط خود
را تغيير داده ،موافق سليقه اهالى آنجا كرد .باالخره [به] كشمير رفته وفات نمود.
ميرزا ابراهيم بن خليفه سلطان

در زمان [شاه] عبّاس دوم صفوى و فرزند او [شاه] سليمان ،منصب خّلفت و نيابت سلطنت در امورات موقوفه مملكت از عزل
و نصب متوليان و تعيين محاسبات و دخلوخرج آنها و معيّن ساختن مباشرين در آن امور جهت هر واليتى به عهده او بوده
است و در سنه هزار و نود و هشت وفات يافت.
ميرزا ابو طالب (صاحب حاشيه سيوطى)
از اهل اصفهان بوده .در حدود هزار و دويست و پنجاه وفات كرده .گويند بضاعت علميّه او بهقدر نوشتن اين حاشيه معروف
مشرف مىشود ،بعد از مراجعت اين كتاب را منتشر مىسازد.
نبوده است .سفرى به م ّكه
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص537 :
ميرزا اشتها
ّللا .فرزند حاجى فريدون گرجى كه از مهاجرين گرجستان در زمان آقا مح ّمد خان قاجار بوده  .189ميرزا
اسمش ميرزا عبد ّ
ّ
ّللا سنه هزار و دويست و چهل و پنج در اصفهان متولد شده است  ،190مدتى را در مدارس به كسب علوم ادبيه از نحو و
عبد ّ
صرف و منطق و عروض و غيره مشغول بوده تا بهره وافى گرفت.
داراى خلق خوش و زبان روانى بوده ،مضامين لطيف و معانى ظريف بسيار در اشعار او مىباشد ،با حالت فقر و تنگدستى نه از
تحصيل علم دست برداشت و نه نزد كسى پاى سؤال گذاشت .داراى قوت سال نبود و هرگز از كسى سؤال ننمود.
خرم اصفهانى گفته
در سنه هزار و دويست و هشتاد و نه وفات نموده .كماالت او از كلمات او ظاهر مىگردد و ماده تاريخ او را ّ
است :اى واى كه اشتها نداريم دگر (.)1289
از اوست:
مشهور گشته است در آفاق نام ما

زين اشتهاى بىحد ما ال كّلم ما

گر روزى تمام خّليق كنند جمع

گردد غذاى مختصر صبح و شام ما

آن گنبد بزرگ كه در مسجد شه است

سرپوش كوچكى است به قاب طعام ما

بندم خيال پختن نان در تنور دل

اين هم يكى بود ز خياالت خام ما

و نيز:
كره با چربزبانى سخن شيرين گفت

كر و فرند
مردم از خوردن من آنهمه با ّ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص538 :
و نيز:
پرخورى ما را چه ناصح ،از ازل تقدير بود

در عّلج آنچه تقدير است ،كى تدبير بود؟

از پياز و نان خشك امروز گشتيم نيمسير

اين غذا را از قضا امروز اين تأثير بود

و نيز:
عجب از شدت قحطى كه كران تا به كران

دست شستند ز جان ،خلق جهان پير و جوان

بسكه هر روز ،همهروزه به روزه بردند

بود سرتاسر اين سال چو ماه رمضان

سيماندام بتان از غم نان ،شام و سحر

همدم آه و فغان ،موىكنان ،مويهكنان

سرو باالى جوانان بر خبّاز ،ز جوع

ايستاده همه با گردن كج ،قد چو كمان

هر گياهى كه به لقمان بنموده است سّلم

كرده خبّاز به نان ،تا چه شود كيفر آن

نقد شد آنچه ز آجيلفروشان خاشاك

مانده بود از پس سى سال ته هر دكان

آنچه اسباب سرا چيد فقيرى يك قرن

وجه زردك شده آنهم به يكى نيم قران

از لبو بود به لب ذكر ،همه شام و سحر

شور شلغم همگى را به سر از پير و جوان

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص539 :

هيچچيزى نشد ارزان مگر از جان عزيز

كه ز خلقان بخريدند بهاى يك نان

استخوان شتر و گاو بسى خورد و بمرد

آنكه در پنجه بدش زور چو پور دستان

گربهها را همه خوردند به هر يوم كنون

نر موشان شده هريك چو يكى شير ژيان
ّ

چونكه فرمان خدا را نبرند اينسان است

آرى آرى نتوان مشت زدن بر سندان

و نيز:
ز ضعف جوع ،تواضع نيارم و گويند

ز باد كلّه به خود بسته است اين تمكين

و نيز:
شيخ هر شب ز پلو بهرهور است

در مطارحه با غزل خواجه گفته:

روز من كاش بدى چون شب او

با عسل گر به همه عمر چو من ،خوى تو بود

همچو موم ،آهن و فوالد ز بازوى تو بود

سخت بىشرم بود هركه بگويد با قند

سرو آراسته همچون قد دلجوى تو بود

ميرزا باقر (شاعر)
از سادات نطنز ،در اصفهان نشو و نما يافته ،اكثر ،در خدمات ديوانى بوده.
صاحب ديوان شعر است :191
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص540 :

آنكه دل برد از تو يا رب ،حسنش افزونتر شود

رحم پيدا كردهاى تا عشق پيدا كردهاى

هيچ مىدانى چها اى سروقامت مىكنى؟

مىكشى و زنده مىسازى قيامت مىكنى

ميرزا جواد شاعر (چهارمحالى)
ّ
متوطن مىشود .ابراهيم خان كرمانى پدر حاج كريم خان رئيس
اصلش از چهارمحال اصفهان ،مهاجرت به كرمان نموده در آنجا
ّ
موظف بود ،حالت گوشهنشينى و
شيخيه معروف از او نگهدارى مىكرده ،در موقعى كه ظهير الدوله حاكم كرمان بود و نزد او
مسكنت را اختيار كرده است.
ديوان شعرى دارد و تخلّص به جواد مىكرده "،مجمع الفصحاء" 297نوشته در سنهى هزار و دويست و بيست و سه وفات كرد .از
اوست:
در طرف باغ و بوستان مى مىكشد با اين و آن

وز من همىدارد نهان مستى و هشياريش بين

و نيز:
پيرانه سر ز عشق جوانى چنان شدم

وفات او در سنه هزار و دويست و سى و سه است.
ميرزا حسن بن دوست مح ّمد
پدر و ج ّد او خان مح ّمد ،از اهل خراسان بودهاند .در رياضيات استاد بود.
 )*( 297ر .ك :مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .205

كاندر جهان فسانه پير و جوان شدم

ميرزا حسن در سنه هزار و دويست و يازده ،در اصفهان متولّد شده و نزد پدر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص541 :
خود تحصيل رياضيات كرده ،تا در اوايل رشد ،موفق به استخراج تقويم گرديد و تقويم مدّت هشتاد و هفت سال را استخراج نمود
كه شصت و هفت عدد آن با حيات او موافقت داشت.
شاگردان او در اصفهان به استخراج تقويم و مهارت در رياضى معروف بودهاند .وفات او در سال هزار و دويست و نود و دو
298
واقع گرديد.
ميرزا حسن بن ّ
مّل على نورى
از اساتيد ّ
فن حكمت بوده مانند والد ماجدش ،و در زمان ميرزا آقا خان نورى به طهران رفته ،صدراعظم ،مقدم او را بسيار
گرامى داشته [بود].
ّللا بيدآبادى با اعاظم اصفهان براى عذرخواهى از حركات برادر خود ميرزا زين العابدين در فتنه ميرزا
وقتى حاجى سيّد اسد ّ
عبد الحسين مستوفى برخّلف دولت ،به سمت طهران حركت نمود ،صاحب عنوان نيز با او همراه بود كه در مورچهخورت
مورد صدمات و غارت شاهزاده كيكاووس ميرزا گرديد ،و از اعيان اصفهان بوده [است].
ميرزا شاه حسين
اصفهانى .ناظر ديوان شاه اسماعيل .مريد شاه طاهر .در ابتداى حال ،بنايى مىكرده .براى ظرافت طبع و خوشصحبتى،
مّلزمت داروغه شهر را حاصل نموده ،تا اينكه ترقّى كرده داراى منصب وزارت شاه اسماعيل مىشود.
در ايّام صدارت به واسطه نداشتن نسب عالى ،كسى را التفاتى به ظرافتهاى او نبوده ،و باالخره به دست مهتر شاه قلى كشته
شد ،در سنه نهصد و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص542 :
بيست و نه در تبريز يك سال قبل از وفات شاه اسماعيل.
از بناهاى او مدرسه ميرزا حسين بيدآباد و سردرب مسجد على [است].
ميرزا قاضى شيخ االسّلم
ميرزا قاضى در اصفهان شيخ االسّلم بود تا وقتى كه خليفه سلطان ،وزير شاهعبّاس ثانى شد ،شيخ على نقى كمرهاى را كه سابقا
امام قلى خان ،حاكم فارس ،به شيراز خواسته بود و در آنجا قاضى بود به امر خليفه سلطان ،به اصفهان آمده منصب شيخ
االسّلمى را از ميرزا قاضى گرفتند و به شيخ على نقى كمرهاى دادند ،متصدى آن بود تا سنه  1060كه وفات كرد.
ميرزا قشمشم
اسمش ميرزا عبد الحسين .شغل مختصرى داشت و از قند و چاى و تنباكوفروشى امرار معاش مىنمود و د ّكه كوچكى ،جنب
مسجد جامع [داشت].
قامت بنه پهنى داشت با ريش انبوه و طوالنى و سرخ و چشمهاى درشت .با يك چنين هيئت ،داراى طبع شوخى بود و همواره
نظما و نثرا مطايبه مىكرد .به اين سبب مورد توجّه عمومى شده بود .از خود او حكايت شده ،غالبا به سبب ميلى كه به معاشرت
شعرا داشتم ،هركه [را از] امرا عبورا در بازار مىديدم به د ّكه خود دعوت مىكردم و به صحبت آنها مأنوس مىشدم.
درصورتىكه خواندن و نوشتن فارسى را بههيچوجه نمىدانستم و سواد نداشتم .آنها را با استعمال چاى و قليان مشغول مىساختم
و از صحبتشان لذّت مىبردم .روزى ميرزا اشتها را دعوت كردم كه در د ّكه قدرى صحبت نمود و به من استهزا كرد و رفت.
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جهت انتقام ،موقعى را به انجمن شعرا حاضر شدم و هريك از شعرا به نوبت شعرى را كه قبّل تدارك كرده بودند ،مىخواندند تا
نوبت به من رسيد .به من هم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص543 :
توجّه كردند و گفتند تو هم بگو .به سبب سابقهاى كه با ميرزا اشتها داشتم ،به سمت او روى كردم و بداهتا گفتم:
اشتها آن تو آن اطعمه بوالهوسى

من و القيدى و يك پول نون و نيمپول عدسى

گفت مادرزن من :ترك  ...بازى كن

من همى كممحلى كردم و  ...نفسى

گر به هفت خانه روى ،من تو را آخر...

ارسى
خواه به كنج طنبى خواه ميان ُ

زير آشفته  ...چو خفتى هشدار

گرد بنشين به ادب باش ،مبادا به...

دارم اميد كه اى چرخ به دوران نرسى

در اين انجمن اين قطعه را كه بديهتا گفتم مطبوع شعرا افتاد .مرا دعوت كردند كه در انجمن آنها همهوقت حاضر شوم .تخلص
مرا" طرخون" گفتند.
چون طرخون ميان سبزيجات مطبوعيّتى دارد .بعد تغيير تخلص داده" قشمشم" تخلّص شد.
قشمشم حافظه خوبى داشته .به سبب بىسوادى ،اشعارش ضبط نشده.
كمى از اشعار او را ،بعضى حفظ دارند .حرف سين را به سبب لكنتزبان نمىتوانسته ادا كند.
ميرزا قوام الدّين مح ّمد بن مح ّمد مهدى الحسينى السيفى القزوينى
سيفى ،اسم خانواده بزرگى است در قزوين كه مير عماد خوشنويس هم از اين خانواده بوده است.
مير قوام الدّين از شاگردان شيخ جعفر هُويزى قاضى است ،كه اغلب مّلزم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص544 :
او بود در اصفهان و انواع تحصيّلت خود را نزد او كرده .ميرزا قوام الدّين داراى طبع رائقى بوده .قصايد و مقطعات مشهورى
دارد در صلوات بر حضرت پيغمبر (ص) و آل او (ع) ،اشعار بسيار در مرثيه و لعن [داشته و] كتب بسيارى را مانند تجويد،
لمعه شهيد ،كافيه ،شافيه ،زبده شيخ بهايى ،خّلصة الحساب او ،رسالهى اسطرالب او و غيره را منظوم ساخته [است].
ميرزا مح ّمد على بن ميرزا مظفّر
اصفهانى .در حكمت معروف بوده و از معاصرين حسين على شاه است و مربّى حاجى كلباسى شد .از زهد و وارستگى او
حكاياتى نقل مىكنند ،امامت مسجد على را داشته[ ،در اين خصوص گفته شده است كه] اهالى ميدان كهنه او را براى امامت
مسجد على خواستار مىشوند ،وجود او قبول نمىكرده است .تا به آمح ّمد بيدآبادى يا به ديگرى شكايت مىكنند ،بعد از آنكه از
طرف آمح ّمد -طرف ارادت او بوده است -به او اظهار مىشود ،چندى را مهلت مىخواهد .پس از انقضاى مهلت و رفتن به
مروت بود كه با اين حال همسايه من،
مسجد ،سبب مهلت خواستن را مىگويد ،كه قدرى آرد جو در منزل ذخيره داشتم و منافى ّ
گرسنه باشد .اين بود كه در مدّت مهلت ،آنها را به مصرف رساندم و -چند فقره مقدّمات ديگر نظير همين مىگويد -ترتيب دادم
و حاليّه حاضر شدم.

عده مأمومين او به حدّى بوده است كه از مسجد ،جمعيّت بيرون مىآمده و ميدان كهنه را هم صف جماعت اشغال مىكرده
[است].
مّل حسين ّ
در مجلس درس كه خانه شخصى و اتاق نشيمن او بوده است هريك از شاگردانش مانند ّ
ّللا و ديگران ،پوس
مّل ولى ّ
تخت يا پّلس كوچكى جداگانه در كنار اتاق پهلوى يكديگر گذارده بودند كه نشيمنگاه هركدام مشخص بوده .صاحبمنزل كه فرش
براى اين اطاق نداشته نيز پوست
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص545 :
گوسفندى براى نشيمن خود داشته است با يك رحل و قرآن كه جلو او گذارده ،و غير موقع درس ،مشغول تّلوت مىشده [است].
در سنه هزار و صد و نود و هشت وفات كرده [است].
نوشتهاند وقتى آقا مح ّمد خان قاجار به ديدن او مىرفته در آن حالت ديده بودندش كه زيرجامه خود را شسته جهت خشكانيدن سر
چوب كرده ،دست گرفته ،به منزل مىآمد ،هيزم و روغن چراغ جهت منزلش مىخريده و كنار محراب مىگذارده ،بعد از نماز به
خانه مىبرده .از بزرگان و عرفا ،جماعتى به او ارادت داشتند .مقبره او در خارج گنبد ،در تكيه ميرزا رفيعاست.
ميرزا نورا
فرزند صدر الشريعة اصفهانى .از طرف شاه داراى لقب مشكين قلم بوده.
از شاگردان ارجمند مير بوده .كتاب شاهنامه فردوسى به دست او جهت شاهعبّاس نوشته شد .در نوشتهجات امضاى خود را نور
الدّين سام سوار مىكرده .با ميررشيدا همكار خود و خواهرزاده مير [عماد قزوينى] هميشه در نزاع و ستيز بودند.
از آثار خوشنويسى او ،يكى كتيبه است در مسجد آقا نور در محلّه درب دشت اصفهان كه مهارت و خوشنويسى او را ظاهر
مىسازد .ديگر ،چند سطرى در جلو خان مسجد شاه.
اواخر عمر از شاهعبّاس رنجيده ،به هندوستان رفت ،ترك مشق خط را نموده مشغول كيمياگرى شد .بعد از مدّتى تضييع عمر و
مال و حال و آبرو ،باز به مشق خط پرداخت .كتيبه مسجد آقا نور را همان وقت در هندوستان نوشته به اصفهان فرستاد .مؤسّس
مسجد كه آقا نور بوده است خود نيز از مهاجرين به هند است كه او را به نوشتن كتيبه واداشته .وفاتش سنه هزار و هفت [بوده
است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص546 :
ميرزا هادى
از سادات حسينى اصفهان و فرزند ميرزا شاه تقى است كه مدّتى شيخ االسّلم مشهد بوده است ،از اوست:
كاش روى قفسم جانب صحرا مىكرد

بس گرفته است دلم ،خانه صياد خراب

مير سيّد رضا (شاعر)
با كمال زهد و تقوى و بسيار خوشصحبت [بوده] .در عهد [شاه] سلطان حسين به منصب نقابت منصوب شده [بود].
مير شاه قوام الدّين
در زمان شاه اسماعيل متصدى صدارت بود .از اوست:
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روز اگر با همنشينان ،غم ز دل بيرون كنم

شب كه غير از غم ندارم همنشينى ،چون كنم

ميرصبرى
اسمش روزبهان .در اوايل" فارس" تخلّص نموده .با مراتب علمى مربوط بوده .اهل عراق .در عهد خود او را شاهى ثانى
مىدانستند .در عهد شاهطهماسب در قزوين چندى بوده ،بعد به وطن مراجعت مىكند.
از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص547 :

اظهار دوستى زبانى كجا شده است

اى سنگدل مترس كسى در دل تو نيست

الرزاق
مير عبد ّ
ملقّب به" زبده آفاق" ،خواهرزاده مير عماد [قزوينى] .خط را خوب مىنوشت و محاورات شيرين او معروف بوده .در هر
مجلسى حاضر مىشد اهالى مجلس را محفوظ مىساخت.
داراى آواز خوبى بوده است بسيار مطبوع كه شاهعبّاس او را جهت خواندن شاهنامه منتخب داشته بود و براى شاه مخصوصا
هنگام سفر و سوارى شاهنامه مىخوانده است .ساليانه سيصد تومان براى اين شغل مقررى مىگرفته.
سنه هزار و شصت و سه وفات كرد.
مير عبد المجيد
فرزند مير مح ّمد صادق است كه پس از فوت پدر در مسجد شاه امامت يافت .ليكن به سبب نااليق بودن او ،مردم به او اقتدا
مدرس عموزاده مير عبد المجيد كه
نمىنمودند و به همين سبب امامت مسجد شاه از اين خانواده منسلخ گرديد .مير سيّد حسن ّ
انزجار مردم را از اقتدا به مير عبد المجيد مشاهده كرد ،خواست در مسجد شاه به جاى عموى خود امامت كند ،به سبب تهديداتى
كه مير عبد المجيد با كارد و قمه شبها جلو او مىآمد كه او را بكشد ،منصرف گرديد.
در اصفهان مثلى است معروف از قول عبد المجيد كه مىگويند هر روز موقع نماز جماعت او ،مؤذّن او به او ّ
اطّلع مىداده
است كه امروز فّلن قدر جمعيّت مأمومين كم شده و او اعتنايى نمىكرده ،تا روز آخر پس از اقامه ،به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص548 :
ّللا اكبر و تكبيرة االحرام را
گوش او مىگويد :امروز ديگر احدى مأموم باقى نمانده .مير عبد المجيد جواب مىدهد به فّلنم و ّ
ّللا اكبر ،حاليّه به عنوان رعيت مير عبد المجيد هستم تعبير مىشود از اشخاص الابالى كه از امور
مىگويد .اين كلمه به فّلنم ّ
مهمه به الابالىگرى صرفنظر مىنمايند ،آنوقت مىگويند :فّلنه كس رعيت آمير عبد المجيد است.
مير عماد قزوينى ملقّب به عماد الملك
از سادات حسينى سيفى قزوين است  .192ابتدا شاگرد عيسى بك رنگنگار بوده .بعد در يكى از دهات قزوين كه منزل ّ
مّل مالك
ديلمى بوده رفته ،در آنجا متوقّف شد و از ّ
مّل مالك ،زمانى تعليم خط گرفت ،تا خود را برتر از او ديد.

مّل مح ّمد حسين در تبريز شهرت داشته ،مير عازم تبريز شده ،سه سال ،شب و روز متواليا [نزد] ّ
در آنوقت ّ
مّل مح ّمد حسين
مشق كرد و هيچ راحت نكرد.
در رختخواب نخوابيد .خود مير گفته است كه« :در اين مدّت سه سال از شدّت اشتغال فقط شش مرتبه سر خود را تراشيدم» و
آنى غفلت نكرد تا اينكه خود را مستغنى از حضور او ديد .روزى قطعهاى نوشته ،جلوى استاد خود ّ
مّل مح ّمد حسين گذاشت و
سرپا ايستاد .استاد فهميد كه مير ديگر محتاج به او نيست و اجازه مرخصى مىطلبد 300،اجازه مرخصى او را اينطور بيان كرد
كه چون خود را داراى اين كمال مىدانى تا مىتوانى از اين به بعد در نوشتن كوشش كن.
مير هم ،هر روز صبح ،وقتى مىخواست كه مشغول نوشتن شود ،مىگفته است :نوشتن را فراموش كردم از اثر تعطيلى كه در
وقت خواب كرده بود .نزديك
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص549 :
شب كه مىشده ،در آخر روز مىگفته است ":اآلن خوشنويس شدم".
پس از آن به روم و بّلد عثمانى رفته در حال مسافرت هرجا مىرسيد يادگار و اثرى از خود مىگذارد .از روم مراجعت به
خراسان نموده ،مدّتى در هرات توقّف كرد و آثار زيادى از خود در آنجا گذارد و شهرتى حاصل نمود .از هرات به قزوين
برگشت و چندين كتاب در آنجا نوشت و به رشت و گيّلن سفر كرده ،طالبان خط را بهرهور ساخت .در سنه هزار و هشت
برحسب امر شاهعبّاس -بنا بر مشهور -به اصفهان آمد جهت استكتاب شاهنامه فردوسى.
و با آنكه چون اصفهان مجمع فضّل و علما و ادبا و وزرا و وجوه دولت بود ،مير عماد ،اصفهان را بيشتر مايه افاده و استفاده
دانسته ،در تاريخ فوق به آنجا رسيد .اين موقع دولت صفويه در اوج ترقى و عظمت بود و هنرمندان از هرجا بدان شهر
مىآمدند .مير عماد در وصول به اصفهان با عموم طبقات آشنا شد ،و به وسيله درباريان شاهى نزد شاهعبّاس ّ
معزز گرديد.
گويند مير عماد پس از چند صباحى اقامت اصفهان ،قطعات خطوط بابا شاه اصفهانى و مرقّعات خواجه مير على را به دست
آورده و از تيزى هوش و استعداد ذاتى ،از آنها اقتباساتى كرد و تغييراتى در قواعد خط نستعليق داد تا ّ
خطش به اوج ترقى رسيد
كه تالى او سلف و خلف پديد نشده ،و يكى از آثار او در تخت فوالد در حجرهاى از تكيه مير ابو القاسم حكيم فندرسكى ،غزل
خواجه را كه مطلعش ":روضه خلد برين ،خلوت درويشان است" ،كتيبهوار به خط نستعليق سه دانگ نوشته است و موجود
مىباشد.
صبات
مير عماد ،به مناسبت سياحتى كه در بّلد عثمانى نموده و با تركان آميزش كرده بود ،از اوضاع دربار شاهعبّاس و تع ّ
گوناگون آن خوش نداشت .از اتّفاقات يكى كه به زبان آورده بود ":اگر اين مختصر اختّلفات از ميان دو دولت و ملت اسّلميه
زايل مىگشت بهجا بود" ،درصورتىكه اساس سلطنت صفوى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص550 :
صبات گذارده شده بود .اين مطالب را مغرضان با آبوتاب به شاهعبّاس رسانيده و خاطر
براى پيشرفت و مملكتگيرى روى تع ّ
او را از مير مكدّر ساختند.
[از طرفى چون] شاهعباس در نوشتن شاهنامه تعجيل داشت و مير براى تعليم و تربيت شاگردان خود و نوشتن چيزهايى ديگر،
تماموقت را صرف نوشتن شاهنامه نمىكرد.
تعرض را نكرده ،آن مقدارى از شاهنامه را كه نوشته بود ،سطر
تعرض نمود .مير هم تحمل ّ
باالخره از اين تخلف ،شاه به مير ّ
سطر چيده ،هر سطرى را به يك اشرفى طّل فروخت.
شاهعبّاس از اين پيشآمد فوقالعاده رنجيده شد و جهت نوشتن شاهنامه ّ
مّل على رضاى عبّاسى را ملقّب به شاهنواز كه نيز شاگرد
مّل حسين تبريزى در نستعليق و شاگرد ّ
ّ
مّل عّل بيك ،در ثلث بود به اصفهان خواست كه شاهنامه را جهت او بنويسد.
در اين وقت على رضا عبّاسى ،بزرگترين رقيب مير عماد شناخته مىشد ،زيرا مير عماد در خط نستعليق خفى ،مسلّم شاه و
بزرگان مملكت بود و كسى را با او برابرى نمىشد ،ولى عليرضاى عبّاسى به سبب هنرهاى گوناگون مانند نوشتن نستعليق خفى
و جلى و تذهيبكارى و رسّامى و نقّاشى بر او فايق بود و چون تمامى كتيبههاى مساجد و اماكن امامزادگان اصفهان مانند مسجد
 )*( 300به گواهى حسن خط قطعه كه بر خط ّ
مّل مح ّمد حسين امتياز داشت (.مؤلف)

جمعه و مسجد شيخ لطف هللا و مسجد شاه و امامزاده هارون واليت و امامزاده اسماعيل به خط ثلث جلى نگاشته شود و ّ
خطاطى
آنها به عهده عليرضا عباسى بود ،توجّه شاهعبّاس و ساير بزرگان به طرف على رضاى عبّاسى معطوف بوده و همهروزه او را
نوازشى تازه مىكردند ،و اين تمايّلت پىدرپى نسبت به عليرضا ،مير را اندوهگين مىكرد و بنابراين شكايت داشت و شفاها يا
كتبا ،نثرا و نظما از شاه و اركان دولت اظهار شكايت مىنمود كه از آن جمله است مكتوبى كه به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص551 :
حضور شاه فرستاد:
ز روزگار ،مرا قصهها بسى است كه نيست

مجال آنكه كنم شمهاى از آن تقرير

پشتى كرمت كردم اين عتاب كه او
ز
ِ

مشير محرم من بود اندرين تدبير

اگرچه رسم بزرگى ،تو خودشناسى ،ليك

بگويمت سخنى ،آن ز من به خورده مگير

كسى كه بر سر احرار ،سرورى جويد

روا ندارد در حق من چنين تقصير

بعد از چندى باز اين اشعار را براى شاه فرستاد:
جواهرى كه به مدح تو نظم مىكردم

بدل شد از خنكى تو ،سرد چون ژاله

چه سودم از يد و بيضا ،چو تو نمىدانى

بيان صحبت موسى ز بانگ گوساله

يكى از اين حركتهات اين بود گاهى

فروبرى به زمين نام و ننگ صدساله

شاهعبّاس بعد از خواندن اين اشعار زهرآگين ،چشم محبّت از او پوشانيد تا آنكه باز مير عماد قطعه ذيل را در طى مكتوبى جهت
شاه فرستاد:
بزرگوارا دنيا ندارد آن عظمت

كه هيچكس را در وى رسد سرافرازى

شرف به علم و عمل باشد و تو را همه هست

مزور چرا همىنازى
بدين نعيم ّ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص552 :

ز چيست گاهى هنر را نمىكنى تمييز

تو نيز نه به هنر در زمانه ممتازى؟

بهسوى من تو به بازى نگه مكن كه به كلك

دلم به گيسوى حوران همىكند بازى

اگرچه تلخ بود ،يكسخن ز من بشنو

چنانكه او را دستور جان خود سازى

تو اين سپر كه ز دنيا كشيدهاى بر روى

به روز عرض مظالم چنان بيندازى

كه از جواب سّلمى كه خلق را با تو است

به هيچ مظلمه ديگرى نپردازى

دولتشاه سمرقندى در ذيل حاالت ظهير الدّين فاريابى آورده كه چون ظهير از نيشابور به اصفهان رفت ،روزى نزد صدر الدّين
عبد اللّطيف خجندى -قاضى القضات كه قاضى اصفهان بود -رسيد و از او التفات شايسته نديد ،قطعه فوق را بديهتا گفت و به
دست قاضى القضات داد .بدين قرار اصل اشعار از ظهير [الدّين] فاريابى است.
بالجمله چون اركان دولت ،شاه را نسبت به او بىميل ديدند ،آنها هم با او اظهار بىميلى كردند.
عمده مكتوبى براى آنها فرستاد كه نوشته بود:
هنر چه عرض كنم بر جماعتى كه ز جهل

ز بانگ خر ،نشناسند نطق عيسى را

مرا اگر ز هنر نيست راحتى ،چه عجب

ز رنگ خويش نباشد نصيب جنّى را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص553 :

كمال ّ
خط من از شرح صدر مستغنى است

به آفتاب چه حاجت شب تجلّى را؟

گويند خط خوش را چهار ركن است كه [براى] هيچكدام نظيرى نيامدهّ ،اول ميرزا بايسنقر در خط ثلث ،دوم مير عماد در خط
نستعليق ،سوم درويش عبد المجيد [طالقانى] در شكسته ،چهارم ميرزا احمد نيريزى در نسخ.
اختراع ّ
خط كوفى را نسبت به [امام] على (ع) دادهاند .يعنى اصّلحاتى در خط سريانى كرده به اين اسم ناميد .ابن مقله -سنه
خط كوفى كرده اختراع ّ
 -328تصرفاتى در ّ
خط نسخ و ثلث را نمود.
بواب -سنه ّ -413
خط محقّق و ريحان را اختراع نمود .مح ّمد بن خازن خط توقيع و رقاع را اختراع كرد -سنه  -518خواجه
ابن ّ
ابو العال ،اختراع خط تعليق را نمود و معاصر سلطان سعيد بود .مير على تبريزى معاصر امير تيمور گوركان اختراع خط
نستعليق را نمود.
تا زمان مير على ،نوشتهجات ديوانى و مكاتبات ميانه مردم به ّ
خط تعليق بوده [است] .پس از آنكه مير على شيوه مخصوصى در
او ايجاد كرد ّ
خط معمول تعليق مهجور شد و شيوه مير على به نسخ تعليق معروف گشت و متداول شد.
يقينى است اغلب اختراعات كه به مخترعين نسبت داده شده ،اساسش پيشتر موجود بوده و چون مخترعين ،آرايش و پيرايهاى به
او دادهاند ،منصوب آنها شد .اين است كه امروز استاد خط نستعليق فقط مير شناخته مىشود با آنكه اساس آن قبّل بوده [است].
مير عماد شانزده سال در اصفهان زيست داشت و با كمال احترام مىگذرانيد از خويشان و شاگردان او دائما اطرافش جمعيّتى
بود.
مير عماد در اوقات گردش ،در هر واليتى رسيده است ،طورى مخصوص كتابت نموده و خطوط او مختلف بوده .از آثار او
هنوز در اصفهان كتيبهاى است
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص554 :

در تكيه ميرفندرسكى كه از عرفاى هممشرب و همعصر با مير عماد بوده است و شهرتى در سلوك داشته ،چنانچه ميرداماد
معاصر آنها نيز در الهيات و رياضى آنوقت شهرتى داشته [است].
[و ا ّما] چون روزگار مير به افسردگى مىگذشت ،اغلب را منزوى مىگذرانيد .گاهگاهى بعضى از شاگردانش نزد وى آمده ،و
مير در كمال بىميلى يكى دو سطر از ّ
خط خود را به آنها عنايت مىكرد تا آنكه در سنه هزار و بيست و چهار ،مقصود بيك نامى
قزوينى مشهور به مسگر كه هم با شاهعبّاس مصاحبت داشته و هم با مير مراوده مىنموده ،شبى را درب منزل مير آمده ،از او
درخواست مىكند جهت شبنشينى به منزل او بيايد ،چون وقت دير بود ،فرزند مير عماد ،مير ابراهيم خواسته است با آنها
همراهى كند ،مقصود بيك بهانه جسته مانع از همراهى او مىشود و متفقا روانه مىگردد.
در اثناى راه جماعتى از كمين بيرون آمده اطراف مير را مىگيرند و بدن او را قطعهقطعه مىسازند ،ميان كوچه و راه ريخته،
مىروند .193
صبح كه اين خبر منتشر مىشود كسان و اتباع مير عماد هركدام به سمتى گريخته متوارى مىشوند و تنها ،شاگرد او ميرزا ابو
متفرق بدن ميرزا را جمع كرده در قبرستان طوقچى
تراب ،قدم جرأت ميان گذارده بدون انديشه در محل واقعه مىآيد و اجزاى
ّ
 194مدفون مىسازد .چون خبر قتل مير عماد انتشار يافت در اكثر بّلد مجلس عزادارى برايش گرفتند ،اين واقعه در هزار و
بيست و چهار در شصت و سهسالگى در اصفهان واقع گشت .او را يك پسر بود مير ابراهيم نام و يك دختر گوهرشاد خانم.
ميرزاى سنگّلخ اينطور نوشته .ليكن مقبره او در تكيه ظلمات جنب ميدان شاه اصفهان باشكوه تمام هنوز باقى و مشهور است.
تصور مىشود سبب اين اختّلف ،عادت و رسوم آن زمان بوده كه جسد
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص555 :
اشخاصى را كه دشمن مقتدر داشتند در محلى مخفى دفن مىساختند و در ظاهر محل ديگرى را جهت مقبره او وانمود مىكردند،
حتى نسبت به سّلطين.
چنانچه صاحب" عالمآرا" نسبت به ظهور قبر حقيقى شاه اسماعيل در زمان شاهعبّاس شرحى نوشته ،و نيز جنازه شاهعبّاس را
مخفيانه به طرفى بردند و سه تابوت ديگر به اسم جنازه او علنا به سه طرف ديگر حمل كردند.
ميرزا صالح پسر ميرزا ابو تراب از پدر خود حكايت مىكند كه شب بعد مير را در خواب ديدم ،گفت ":انگشت من هنوز در
كوچه افتاده است برو او را پيدا كن و بياور" .صبح در محل واقعه بعد از تجسّس انگشت را پيدا كرده ،به بدن ملحق نمودم.
ميرزا ابو تراب گفته كه مدّتى از ترس مردم در گذاردن سنگ روى قبر اهمال مىكردم .نوشتهاند كه باالخره سنگهاى روى قبر
خود مير را ابو تراب گذارد.
ميرزا ابو تراب نقل كرده چندى قبل از وقوع اين حادثه در وجنات مير عماد و مير ابراهيم آثار وحشت و اضطراب ظاهر شده
تفرس به چنين داعيه داشتند .سبب اين واقعه را اگرچه مختلف نوشتهاند ،ليكن به سبب آنكه امرى شنيع به اين
بود ،مثل اينكه ّ
بزرگى در پايتخت پادشاهى خودپسند مثل شاهعبّاس واقع شد و از احدى بازخواست نكردند و عّلوه [بر] آن ،كسان و ياران مير
هم مدّتى را مختفى و متو ّهم بودند ،مسلّم مىسازد كه به دستور خود شاهعبّاس شده است.
مكرر بهطور سرزنش به مقصود بيك مىگفته است ":ما يك نفر قزوينى نديدهايم كه يك
و آن را اينطور نوشتهاند كه شاهعبّاس ّ
ذرع دُم نداشته باشد" .195
در اواخر باز به مقصود بيك مىگفته است ":كسى نيست اين سگسنّى را بكشد مرا خّلص كند؟" ديگر تكليف مقصود به يكجهت
برائت خود از داشتن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص556 :
دُم و جلب ميل شاه معلوم است.
اسباب كدورت خاطر شاه از مير عماد ابتدائا همان تخلّف توهينآميزى بود كه نسبت به شاه ،از مير عماد صادر شد در نوشتن
شاهنامه فردوسى.

ديگر آنكه ّ
مّل على رضاى عبّاسى كه براى نوشتن شاهنامه خواسته شده بود و كينهورزى شاه نسبت به مير هم به او سرايت
كرده بود ،نداشتن پايه و مايهاى مانند مير در عالم همكارى ،مزيد حسادت او گرديده در مصاحبت شبانهروزى كه با شاهعبّاس
داشت از دسيسه و نمامى فروگذار نمىكرد كه مير عماد غيابا نسبت به شاه بىاحترامى مىكند.
باالتر از اينها اين بود كه هروقت مير به حضور شاه مىرسيد و شاه او را بهطور كنايه تهديد مىكرد ،مير صراحتا جواب
مىداد و پرخاش مىكرد و در محضر آخرى به شاه گفته بود:
ما نداريم از رضاى حق گله

عار نايد شير را از سلسله

پس از قتل مير ،مدّتى يارانش مخفى بودند تا پس از سه چهار ماه كه آشكار شد كسى با غير مير ،كارى نداشته و ندارد .مير
ابراهيم فرزندش و ميررشيدا خواهرزاده او از خوف و پنهانى بيرون آمدند و يارانش ،ظاهر شدند.
شاگردان و خويشان مير ،جماعتى بودند كه به خوشنويسى و استادى در خط و شعر شهرت داشتند.
مير فاضل هندى
در علم طب و علوم غريبه ربطى داشته .اصّل اهل هندوستان .بعضى نوشتهاند كه سلسله نسب او به بيست و يك واسطه به
حضرت موسى كاظم (ع) مىرسد و حال آنكه عدّهاى ،سالى را كه براى انساب تخمين زدهاند ،هر سه نفر را يكصد سال معيّن
نمودهاند .و بنابراين سيّد بايستى با سى و چند واسطه متصل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص557 :
ّ
متوطن شد و در هزار و صد و نود و هفت متعاقب مباهله با ناصر على شاه وفات نمود.
شود .از هندوستان به اصفهان آمده
مير ابو القاسم فندرسكى حسين موسوى
اهل فندرسك استرآباد .در وطن و عصر و زمان با مير مح ّمد باقر داماد موافق و در حاالت و اخّلق با او مخالف ،چه مير مح ّمد
باقر از خانواده اعيان و مفتخر به انتساب شيخ عبد العالى كركى بود و هم اغلب روزگار خود را در خدمتگزارى شاهعبّاس
مىگذرانيد ،حتى حاضر بود كه زيارت براى او بخواند و شاه تبعيت او را بنمايد 301.ليكن اين بزرگمرد از معاشرت اعيان
احتراز داشت و همواره با لباس پشمينه فرومايگان ،مصاحبت با فقرا مىنمود.
ميرزا ابو القاسم از حكما و دانشمندان عصر شاه صفى بوده ،تأليفات نفيسه از او باقى .در زمان شاه صفى به سن هشتادسالگى
وفات كرد سنه يك هزار و پنجاه.
" رياض العارفين" مصاحبت مير را با اجامر و اوباش جهت شاهعبّاس نقل نموده [است كه] وقتى شاهعبّاس بهطور كنايه و
مّلمت خواسته بود از اين فعل مير جلوگيرى نمايد به او اظهار مىكند كه :شنيدهام ،بعضى از طلبه علم ،در سلك اوباش حاضر
و به مزخرفات ايشان ناظر مىشوند ،مير در جواب مىگويد :من هرروزه در كنار معركهها حاضرم كسى را از ّ
طّلب در آنجا
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نمىبينم شاه خجل و دم دركشيد.
مدتها سفر هندوستان كرده در آنجا به اندك چيزى مّلزمت مىكرد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص558 :
سرش فاش مىگرديد راه بّلد ديگرى مىپيمود و غرض او پيدا كردن حكيم بزرگى بود .صاحب" دبستان [المذاهب]" براى
چون ّ
تأييد مذهب خود كه باطنا زردشتى است ،جمعى فقهاى اسّلم را آفتابپرست نوشته .چنانكه آذر كيوان ملقّب به ذو العلوم را

 )*( 301شرح زيارت عاشوراى ميرزا ابو المعالى كرباسى (.مؤلف)
 )**( 302ر .ك :رياض العارفين ،ص .276

نسبت مىدهد كه روزى به شيخ بهاء الدّين عاملى رسيده و صحبت داشت ،شيخ بهاء الدّين فريفته او شد و خود را مريد او و
شاگردان او نمود.
و نيز مير ابو القاسم فندرسكى طريقه آفتابپرستى و ترك كشتن حيوانات را از متابعت شاگردان كيوان آموخت .چنانكه مشهور
است وقتى از او پرسيدند چرا به حج نمىروى؟ جواب گفت ":براى آن نمىروم كه مىبايست آنجا گوسفندى را به دست خود
قربانى كنم" .و از كتاب اصول الفصول تأليف هدايت حكايت نموده كه مير گفته ":وقتى در هندوستان در كنار دريا ،بزرگى را
مّلقات كردم ،گفت ":مسلمانى؟" گفتم ":آرى" ،گفت ":قدرى قرآن بخوان" ،قدرى خواندم .مرا منع كرد و خود اين آيه را تّلوت
كرد ":يا ارض ابلعى مائك (الخ)" ديدم فورا آب دريا خشك شد پس خواند ":و يا سماء اقلعى و غيض الماء" ،باز دريا مثل ّاول
گرديد ،در زاويه او هفت سال معتكف شدم".
روزى با خود انديشيدم كه اگر در اين هفت سال جايى نشسته بودم بدن من اكسير شده بود ،فى الحال آن بزرگ از اندرون خانقاه
آواز داد كه" تمنّاى تو همين بود ،بدن تو كيميا باشد" ،پس از آن كار من به جايى رسيد كه هرچه مىخواستم بنوشم يا بپوشم يا
بخورم همه طّل مىنمود .به خود درماندم و استغاثه كردم فرمود ":چنين باشد كه مىخواهى" .به حالت اوليه برگشتم و از اين
خياالت بىحاصل گذشتم.
وقتى مير با اهالى هند احتجاج مىنموده به او گفتند كه حجت دين و محكمى آن از دوام عمارت عبادتخانههاى ما ظاهر مىشود،
مير جواب داده بود
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص559 :
كه اگر عبادات ما در عبادتخانههاى شما بهجا آورده شود آنها نيز طاقت نياورده و به زودى منهدم مىشود .مير براى جواب
آنها كه گفتند تو مسلمان و عبادتخانههاى ما حاضر در آنجا عبادات خود را بهجاى آر تا معلوم شود مهلتى خواست و چندى را با
خداى خود تضرع نمود و پس از آن موقعى را كه با هندوها ميعاد گذارده بود ،در عبادتخانه مشغول نماز شد ،همينكه هللا اكبر
را گفت ،صداى شكستن طاق بلند شد كه مير از معبد بيرون رفت و طاق فروريخت.303
مير ،معاصر مّل مح ّمد تقى مجلسى بوده و در مذاق عرفان با او موافقت داشته -آقاخوند آقا ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى ،مير را خوب
نمىدانسته -وقتى مجلسى اول توصيف مير را براى فرزند خود كرده ،روز ماه مباركى او را نزد مير برد ،مير كاسه آلويى طلبيد
و آلو برداشته در دهن گذارد مّل مح ّمد باقر از اين حركت متغير شده ،برخاسته با پدر اعتراض كرد .بعد مير به مّل مح ّمد تقى
گفت:
من ديدم اين از اهل شريعت است و ترويجاتى ازو به ظهور مىرسد ،نخواستم ميل به طريقت ما كند و آلوها را كه در دهن نگاه
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داشته بود بيرون آورد.
مدون در كتب مورخين ايرانىمآب است هنوز در افواه بيشتر عوام
از اين قبيل حكايات و كرامات كه منشاء آنها همين حكايات ّ
بيچاره متداول است اينكه معتقدند جسد او كيمياست و جمعى چون در مقام ربودن او بودهاند اطراف قبر او را با فلزات و غيره
محكم و استوار ساختهاند تا نتوانند جسد او را بدزدند.
مقبره او در تخت فوالد ،معروف به تكيه مير اغلب محل نزول ارباب ذوق
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص560 :
و عرفان است و كتيبهاى به خط مير عماد در اطراف يكى از حجرات آن ترسيم شده [است].
مير را قصيدهاى است معروف كه به حكم« :المرء مخبوء تحت لسانه» بهتر از افسانههاى سابقه ،فضائل او را ظاهر مىسازد:
چرخ با اين اختران ،نغز و خوش زيباستى

صورتى در زير دارد هرچه در باالستى

صورت زيرين اگر با نردبان معرفت

بر رود باال ،همان با اصل خود يكتاستى

 )*( 303ر .ك :احمد بن حاج مّل مهدى نراقى ":خزائن" ،ص .22
 )**( 304ر .ك :تذكرة القبور ،ص .60

اين سخن را درنيابد هيچ فهم ظاهرى

گر ابونصرستى و گر بو على سيناستى

جان اگر نه عارض استى زير اين چرخ كهن

اين به دنيا نيز دايم ،زنده و برپاستى

هرچه عارض باشد ،آن را جوهرى بايد نخست

عقل بر اين دعوى ما شاهدى گوياستى

مىتوانى گر ز خورشيد اين صفتها كسب كرد

روشن است و بر همه تابان و خود تنهاستى

صورت عقلى كه بىپايان و جاويدان بود

با همه ،هم بىهمه ،مجموع و هم يكتاستى

و بيان مطالب اين قصيده را بهعنوان شرح بعضى كتاب مستقل ساختهاند ،و نظير اين قصيده از ناصر خسرو علوى ،مطلعش اين
است:
چيست اين خيمه كه گويى پرگوهر درياستى

ّللا [ولى] دارد:
و هم شاه نعمت ّ
در دوعالم چون يكى دارنده اشياستى  ...الخ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص561 :
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص561
و نيز قاآنى گويد:
حمد بىحد را سزد ذاتى كه بىهمتاستى  ...الخ

بعضى از بزرگان نزد او تحصيل نمودهاند ،مانند آقا حسين خوانسارى و غيره ،وفاتش در سنه يك هزار و پنجاه
و [نيز اين اشعار منتسب به اوست]:
كافر شدهام به دست پيغمبر عشق

جنت چه كنم؟ جان من و آذر عشق
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شرمنده عشق و روزگارم كه شدم

درددل روزگار ،دردسر عشق

مير مح ّمد مير لوحى
از معاصرين مجلسيين بوده .نزد شيخ بهايى تحصيل كرده ،حالت زهد و عبادت او جلب ارادت مردم را به او كرده است.
نسبت به مجلسيين كمال ضدّيت را داشته ،حتى كتابى بهعنوان اربعين حديث تأليف كرده و آنچه توانسته است در آنجا از
اعتراضات خود به مجلسى مندرج ساخته ،يكى از شاگردان و مريدين او اين كتاب را 306خّلصه ساخته ،يعنى آنچه اعتراض و
طعن نسبت به مجلسى در آن كتاب متفرق بوده ،جمع ساخته تا كتاب ضخيمى شد.
در مقام عداوت نسبت به مجلسى مىتوان گفت كه تجاوز از حدود خود نموده ،بااينكه مقبره يكى از اشخاص بزرگ و علماى
دانشمند معروف را كه حافظ ابو نعيم باشد ،و واقع بوده است در نزديكى [مقبره] شيخ ابو مسعود محض آنكه از اجداد مجلسى
بوده است و اسم تصوف و اهل سنّت را داشته ،حكم مىكند مريدانش خراب مىسازند ،با آنكه عمارت باشكوه و محل زيارت و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص562 :
تبرك اهل آن عصر بوده [است].
مير مح ّمد صادق
فرزند مير مح ّمد باقر .امامت مسجد شاه را داشته .اعيانيّت و اقتدار و نفوذ او و تمكين حكام و پادشاه وقت از او ،سبب شهرت او
شده كه با وجود علماى بزرگى كه در اسّلف او بودند اين سلسله در اصفهان به اسم او شهرت يافتند.
مير مح ّمد باقر مير مح ّمد صادقى
فرزند مير اسماعيل .امامت مسجد شاه را داشته .مدرسه ميرزا مهدى واقعه در بيدآباد را نوشتهاند كه جهت مح ّل تدريس او
تأسيس گرديده؛ در زمان خود داراى ثروت عمده و اهل سخاوت و عطا نيز بوده است .معروف است كه در آن زمان از حيث
مسلّم بودن اجتهاد و مستجاب الدعوات بودن ،او را منحصربهفرد مىدانستهاند.
مير مح ّمد امين
دانا .دبير .نواده مير عماد است .منصب كتابدارى شاه را داشته و در خوشنويسى مشهور بوده .مير مح ّمد امين امضاى قطعات
خود را به اسم مير مىكرد و كسى تميز نمىداد .در سن چهل و پنجسالگى سنه هزار و صد و بيست وفات نمود.
مير مح ّمد على
خديو الخطاطين .شوهر گوهرشاد -دختر مير عماد -بوده .انواع شعر را مىگفته .زمان خود ،شهرت زيادى داشته .وفاتش سنه
هزار و هفتاد و هفت در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص563 :
قزوين.
ّللا ميسى
شيخ لطف ّ
فرزند شيخ عبد الكريم بن ابراهيم بن على بن عبد العالى ميسى كه يكى از قراى جبل عامل است .از علماى بزرگ زمان
شاهعبّاس ّاول بوده .تولّد او در ميس شده از آنجا مانند ّ
ّللا شوشترى تحصيل كرده و پس از ترقيات ،مجلس تدريس مهمى
مّل عبد ّ
 [)*( 306كتاب]" كفايت المهتدى فى معرفت المهدى (".مؤلف)

محول به او گرديد و مبلغى هم از موقوفات آستانه جهت او منظور
داشته .از طرف شاهعبّاس مواظبت امور آستانه مشهد رضوى ّ
شده بود.
ّللا با جماعت ديگرى از آنجا فرار نمودند و به قزوين
هنگامى كه مشهد مقدس از [جانب] سّلطين اوزبك تهديد شد ،شيخ لطف ّ
آمده ،چندى را در آنجا زيست كردند تا برحسب حكم شاهعبّاس منتقل به اصفهان گرديد ،شاهعبّاس از جهت او مسجدى كه از
بناهاى عاليه اصفهان شمرده مىشود ساخت و همچنين مدرسه در پهلوى مسجد براى شاگردان و مح ّل تدريس او ساخت كه آن
مدرسه تا مدّت زمانى باقى بوده و در نقشه شاردن از ميدان شاه چند دهنه غرفه باالتر از دهنه مسجد به سمت مسجد شاه ،به اسم
مدرسه صدر ،سردرب او نمايان مىشود و ظاهرا در همين نزديكىها آثار او محو گرديد .و نيز عمارتى جهت سكونت او در
پهلوى همين مسجد شاهعباس مقرر مىنمايد ،اين عمارت به قول بعضى مورخين متعلق به اعتماد الدوله سابق بوده است .و در
خصوص مدرسه[ ،صاحب]" روضات [الجنات]" تحت عنوان آقا حسين خوانسارى مىنويسد :هنگام ورود به اصفهان در مدرسه
ّللا واقعه در ميدان شاه است و از مدارسى است كه ميمنت او در
خواجه ملك منزل نمود و اين مدرسه در جنب مدرسه شيخ لطف ّ
ترقّى طلبه علوم بيش از ساير مدارس است ،بناى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص564 :
اين مدرسه قبل از ظهور دولت صفويه شده يا در اوايل دولت صفويه.
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ّللا تعمير نموده و
شاهعبّاس ّاول عمارت آنجا را با گنبد عالى كه در پهلوى آن واقع است و معروف است به گنبد شيخ لطف ّ
ّللا واگذار كرد ،و اين مدرسه هميشه محل اكابر فضّل و فقها بوده است .و نيز
امامت مسجد و تدريس مدرسه را به شيخ لطف ّ
[صاحب روضات الجنات] تحت عنوان مح ّمد زمان نوشته كه صاحب تصانيفى است كه از آن جمله كتابى است در احوال مدارس
ّللا واقعه در شرق ميدان شاه اصفهان بوده از اينكه اين
و مساجد .و در آنجا نوشته هنگامى كه منزل او در مدرسه شيخ لطف ّ
مدرسه داراى ميمنت و بركت است.
ّللا مسلم برحسب آنچه صاحب" عالمآرا" و ديگران نوشتهاند از شاهعبّاس اول است .و ا ّما مدرسه شيخ
بناى مسجد شيخ لطف ّ
ّللا و مدرسه خواجه ملك ،يك مدرسه باشند يا دو مدرسه جداگانه ،محتاج به تحقيق است ،زيرا در دو طرف مسجد شيخ
لطف ّ
ّللا از طرف جنوب يك مدرسه بوده است به اسم مدرسه صدر كه شاردن نوشته و در طرف شمالى مسجد ،باز مدرسه
لطف ّ
ديگرى بوده كه اين اوقات منهدم و نابود گشته ولى محل آن به اسم مدرسه باقى است.
ليكن معيّنا اسم آن تشخيص داده نمىشود .برفرض قبول كّلم صاحب" روضات" ،بايد تصديق داشت بر اينكه قبل از شاهعبّاس آن
مدرسهها با اثرى از يك مسجدى در مقابل عالىقاپو بوده است.
ّللا در لباس فقر و فروتنى و خدمت صلحا مىزيسته ،تا اينكه شاهعباس وظايفى از موقوفات خود جهت او معيّن نمود.
شيخ لطف ّ
و در مرتبه فضل داراى شهرت و مقامى شده بود كه شيخ بهايى معاصر او ،امور شرعيه را ارجاع به او مىنموده و اعتراف به
مقامات عاليه او در فضل و علم داشته .وفاتش سنه .1035
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص565 :
ّ
مّل حسن نايينى
از اهل آرند يكى از دهات نايين بوده است .در ابتداى عمر شبانى مىكرده تا وقتى برحسب اتّفاق به حاجى مح ّمد حسن نايينى
برمىخورد كه او را ارشاد و راهنمايى مىنمايد به تحصيل علم و تكميل نفس ،و هم او را هدايت مىكند نزد حسين عليشاه كه نزد
حسين عليشاه تكميل شدّ .
مّل حسن مدّت شصت سال در يكى از حجرههاى فوقانى 308مدرسه نيمآورد اصفهان كه هنوز معروف
است آن حجره به همين اسم ،سكونت داشته [است].
وجه معاش او منحصر بوده به اينكه ايّام حصاد چند روزى در كشتخوانات اطراف شهر خوشهچينى مىكرده و هرروزى يك من
نيمجو به دست آورده ذخيره مىساخته تا در ساير ايّام سال روزى دوسه سير آن را با سنگ يا چوب خرد نموده در ديزى گلى با
آب و نمك طبخ داده ،تناول مىنموده .در زمستان و تابستان هيچوقت زيرانداز نداشته ،دفع سرماى خود را با لحاف مندرسى كه
از رو و آستر كمى باقيمانده بود ،مىنموده .هيچوقت چراغ روشن نكرده ،در منزل خود ،شستشوى بدن خود را با آب سرد
مىنموده ليكن ديربهدير چرك از بدن خود پاك مىساخت .نادرا از حجره خود خارج مىشد ،وقتى آب قليان خود را مىريخت تا
مدّتى بوى آن در مدرسه پراكنده بود ،ازبس طول كشيده بود.
 )*( 307ر .ك :روضات الجنات ،ج  5ص .180
 )*( 308سمت راست داالن( مؤلف)

گويند حاجى كلباسى نسبت به او بدبين بوده است ،تا اتّفاقا وقتى درب مدرسه نيمآورد با او تصادف كرده به او توبيخ و مّلمت
مىكندّ ،
مّل حسن در جواب مّلمت حاجى سخنى مىگويد كه داللت داشته بر مطلبى از اسرار مكنونه و وقايع مخفيه حاجى.
حاجى كلباسى در اين وقت منقلب مىگردد و اظهار
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص566 :
پشيمانى كرده از او جدا مىشود196 .
دائما ّ
طّلب دستهدسته به منزل او آمده ،درك فيض كرده بيرون مىرفتند.
در السنه و افواه كرامات بسيارى از او منقول است .با آنكه هيچ كتاب نداشته تمام كتبى كه در آنوقت ،ميانه ّ
طّلب متداول بوده،
تدريس مىكرده ،و هروقت كسى كتابى باز كرده عبارت يا مطلب مشكلى پرسيده ،بدون تأمل جواب مىداده از كتب ابتدائيه تا
معقول و منقول و فلسفه و رياضى.
وفاتش سنه  ،1270قبرش در ايوان جلو بقعه بابا ركن الدّين معروف است.
جهت تحصل سوخت گاهى در چهارباغ و اطراف آمده .قدرى دور مىگشت و خوردهچوبهايى كه در آنجاها ريخته بود ،جمع
مىكرده به مدرسه حمل مىكرده است .لباس او كه قباى پشمى مندرسى بوده است و با ريسمان مانندى آن را به كمر بسته بود و
يك كّله مندرسى ،اطفال را به خيال مىانداخته كه شايد ديوانه است و آنوقت او را اذيّت مىكردهاند.
ميرزا مح ّمد على نايينى خوشنويس
از اساتيد خط نسخ بود ،در منزل او هميشه جمعى از بزرگزادگان براى تعليم مشق حاضر بودند ،و عنوان مكتبدارى داشت.
امتياز او در بين خوشنويسان ،كتابت خط خفى بود ،از قرآن بسيار كمحجم و حرز جواد و ساير ادعيه كه بهطور هديه جهت
بزرگان مىفرستاد و انعامى مىگرفت .وفات او در اواخر [زمان] ناصر الدّين شاه است.
ميرزا رفيعا نايينى (متكلم حكيم)
اصّل اهل نايين  197و در اصفهان سكونت داشته .زمان [شاه] صفى صفوى كتابى هم به اسم او تأليف نموده ،داراى تأليفات
زيادى است 198 .شيخ اجازه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص567 :
مجلسى است در علم حكمت و فقه و غيره مشار اليه بوده است و در سنه يك هزار و هشتاد و دو وفات نموده ،در تخت فوالد
مدفون شد .شاه سليمان صفوى باالى [قبر] او گنبدى ساخته كه هنوز باقى و معروف است ،309خانواده او در اردستان معروف
[مىباشند].
ناصر خسرو علوى
نسب او را بعضى به حضرت رضا منتهى ساختهاند به توسط موسى المبرقع فرزند امام مح ّمد تقى كه سادات منصوب به حضرت
رضا را فقط از صلب موسى مبرقع نوشتهاند 310،در فرزندان موسى المبرقع مح ّمد نام نوشته شده كه نيز در سلسله اجداد ناصر
بن خسرو مىباشد .ليكن بعضى از علماى انساب مح ّمد بن موسى را دارج دانستهاند كه بّلعقب است.
اصل او از اصفهان نوشته شده ،روزگار و حاالت او مجمّل در باديه عرفان و فلسفه و سياحت بّلد گذشته ،ليكن چگونگى آنها
بهطور اختّلف ذكر شده.
در سنه چهارصد و سى و چند ،باز با اختّلف زياد وفات او را نوشتهاند.

 )*( 309ر .ك :تذكرة القبور ،ص .42
 )**( 310مقصود سادات رضوى است.

والدت او را هم در سنه سيصد و پنجاه و هشت گفتهاند .بااينكه مدّت عمر او را بعضى يكصد و چهل ذكر كردهاند ،باالخره در
تاريخ والدت و مدّت عمر و حاالت او و تاريخ وفات بهقدرى اختّلف ديده مىشود كه هيچ ممكن نيست حد معينى براى هيچكدام
تشخيص داد .از اوست:
چند گردى گرد اين بيچارگان؟

ناكسان را جويى ازبس ناكسى

تا توانستى ربودى چون عقاب

چون فروماندى گرفتى كركسى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص568 :

فاسقى بودى به وقت دسترس

پارسا گشتى چو گشتى مفلسى

وقتى گرفتار دست قدرت ملك مّلحده شد به موجب امر او تفسيرى بر قرآن نوشت و آيات را موافق عقايد مّلحده تأويل نمود،
چنانچه خواجه نصير الدّين طوسى هم با همين اجبار رسالهاى به اسم سير و سلوك در اثبات مذهب مّلحده اسماعيليه و اينكه بر
هر انسانى الزم است يك نفر از جنس خود را بزرگ دانسته كه شايسته باشد و او را پرستش كند؛ بارى تفسير علوى منتشر شد و
فقهاى زمان ،او را تكفير نمودند خصوصا با وصف اينكه مذهب شيعه داشته بيشتر بر ضدّيت او كوشيدند .وقتى از حبس مّلحده
خارج شد در هر شهرى عبور كرد مردم را تشنه خون خود و مريدان خود ديد .اين شد كه از راه ناچارى در غار يمگان
بدخشان ،سالهاى آخر عمر خود اقامت نمود و در همانجا وفات كرد.
ناصر (عارف شاعر)
اسمش ميرزا مح ّمد على مشهور به گلكار بوده .درويش ناصر على شاه لقب داشته .از مريدان نور على شاه است و مجذوب شده.
در تمام عمر بهجز شلوارى نپوشيده ،اغلب اوقات خارج شهرستان زندگى مىكرده است .صاحب كرامات عاليه بوده ،حاج مح ّمد
حسين اصفهانى بعد از وفاتش تكفينش كرد.
از اوست:
خراباتى كه رندان را مقام است

برو صوفى كه خامان را حرام است
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص569 :
ناصر عرب
اسمش شيخ ناصر .معاصر آذر بيگدلى .در طفوليت از نجف به اصفهان آمده و شعر هم به فارسى مىگفته ،از اوست:
همىگريم به بزم او چو شمع و او همىخندد

 )*( 311ر .ك :رياض العارفين ،ص .598

چه سازم .چه كنم .تا من نگريم ،او نمىخندد

و نيز:
سيل اشك من بهجا نگذاشت ديوارى به شهر

تا تواند از غمش ،كس رو به ديوارى كند

ناصرى
از خانواده معروف اعيان و سيادت .در رسيدن به كماالت ،جدّى وافى داشتهّ .
خط شكسته را نيكو مىنوشته .از معاصرين ناصر
الدّين شاه شعر را نيكو گفتى .از اوست:
اى خوش آنروز كه منزلگه ما كوى تو بود

ديده را روشنى از طلعت نيكوى تو بود

خنك آن ديده كه مشتاق به ديدار تو گشت

خرم آن دل كه نهان در خم گيسوى تو بود
ّ

ميرزا صادق ناطق (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش ميرزا صادق .در ايران گردش مىكرده و مدح بزرگان مىگفته .در فن تاريخگويى و
عددجويى قدرتى عجيب داشته ،چنانچه اكثر از قصايدش هر مصراعى مفردا الى آخره يك تاريخ بىزياده و كم ،سالى معيّن
بودى .و در تاريخ هر بنايى مكرر قصيده مشتمل بر ابيات
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص570 :
عديده به همين نهج تمام نمودى ،از جمله قصيده در سال اتمام ايوان حضرت معصومه گفته مشتمل بر شصت و دو بيت و يكصد
و بيست و چهار مصراع ،تمام مصرعها تاريخ است ،عجب آنكه لفظ شصت و دو بيت هم همان تاريخ است و عجبتر آنكه
يكصد و بيست و چهار مصرع را هم چون به حساب اعداد شمارند همان تاريخ است.
ناطق كتابى در اين علم نوشته .در سنه هزار و دويست و سى و پنج رحلت نموده .از اوست:
اين قبه راست جاى به جايى كه پايهاش
وين قبه رفيع بدانجا رسانده قدر

از اوج ماه و مهر و زحل برتر آمده
كز قدر با سپهر برين همسر آمده
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نامى
اسمش ميرزا مح ّمد صادق .برادرزاده ميرزا رحيم حكيمباشى فرزند ميرزا مح ّمد باقر است .در جوانى مشق انشا كرده 313،آذر
نوشته در نظم و نثر وقوفى حاصل نمود ،و تاريخى بر وقايع دولت زنديّه نوشته كه معروف است .در ّ
فن نظم مثنوى مايل و
مثنوى ليلى و مجنون و خسرو و شيرين و وامق و عذرا و بعضى ديگر گفته .از اوست:
عجب دردى است دور از يار بودن

 312مجمع الفصحاء ،ج  ،6ص .1088
 )*( 313همانجا ،ج  ،2ب  ،3ص .1083

صبورى كردن و ناچار بودن

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص571 :

چه سازم چون كنم چون دور گردون

تو را مى در قدح ريزد مرا خون

ز حكم آسمانى نيست چاره

ستيزه نيست ممكن با ستاره

ميرزا مهدى نايب الصدر
از اوالد ميرزا مح ّمد باقر لنبانى بوده .اغلب كتابهايى كه از كتابخانه جدّش به دست او آمده ،تعليقات بر آنها نوشته .به سبب
آنكه به ديانت معروف [بوده] است از قبر او بركت و رحمت مىطلبيدند .در سال هزار و دويست و شصت و هفت وفات كرد.
نايب جعفر ورزشكار
در اين اواخر بوده و به مناسبت اينكه شتر را با غدّاره دوپا نموده ،معروف است.
نجات
اسمش عبد العالى .از شعرا و سادات اصفهان .صاحب طبع خوش و اهل مزاج و مطايبه بوده .چون اين مسلك در زمان شاه
سلطان حسين مطبوع طباع بوده نجات هم سرآمد اقران گشته و مّلزمت كتابخانه شاهى را داشته .خط نستعليق را خوش
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مىنوشته .از اوست:
ز گريه شب ،همهشب ،خلق را ز خواب برآرم

براى آنكه تو را ديگرى به خواب نبيند

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص572 :

به مزد ياد خود ،باغ بهشتم وعده فرمودى

مگر باغ بهشتى بهتر از ياد تو مىباشد

ايضا:
من كيستم و گناه من چيست؟

 )*( 314ر .ك .آتشكده ،ج  ،3ص .1032

تا در خور رحمت تو باشد

ايضا:
آسوده جان شدم به دم واپسين نجات

آخر كشيد آن نفسى را كه خواست دل

حاجى ّ
مّل عبد الرحيم نجفآبادى
از مدرسين و مؤلفين اصول و از علماى زمان ناصر الدّين شاه است.
آميرزا مح ّمد حسن نجفى
فرزند آقا مح ّمد على نجفى از شاگردان صاحب جواهر و شيخ مرتضى انصارى است .در مسجد ذو الفقار بازار ،امامت مىكرد
و تدريس فقه در منزل خود مىنمود .عدّه شاگردان او معدودى بودند كمتر از بيست نفر .ليكن همه آنها به فضل و كمال بلكه
اجتهاد ،ممتاز بودند .عنوان درس او عبارت بود از مقدارى از سطح جواهر الكّلم كه بدون ترتيب هرروزى به يك نفر از
محول مىساخت بخوانند ،و درضمن اين خواندن صحبتهاى صرفى و نحوى و معانى بيانى كه متعلق مىشد به عبارت
شاگردان ّ
كتاب ،فروگذاشت نمىشد .پس از فراغت از خواندن عبارت ،تحقيق مطالب صاحب جواهر را از خارج مىكرد ،و پس از آن
هرچه متعلق به او بود از جاهاى ديگر يا از خودش بيان مىساخت.
مجلس درس نوعا بدون همهمه مىگذشت 199 ،پس از فراغت از تدريس چند ساعتى مشغول قضاوت مىشد ليكن وكيل از
مدعى و مدعى عليه قبول نمىنمود ،بنابراين محاكمات او بىآاليشتر مىشد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص573 :
علماى عتبات ،خاصه حاج ميرزا حسن شيرازى معروف ،مرجعيّت وجوهات و فتاوى را از اصفهان هروقت از ايشان سؤال
مىكردهاند ،احاله به ميرزاى نجفى مىكرد .معيشت او از مختصر وجهى بود كه از طرف حكومت به او مىرسيد ،هر ماهى
قريب سى تومان.
وفات او در سال هزار و سيصد و هفده واقع شد پس از هشتاد و دو سال زندگى.
در وقت معاشرت و قضاوت گاهى تنگحوصله مىشد و با خشونت كه الزمه استقامت او بوده با اشخاص تلقّى مىنمود و به اين
سبب غالب مردمانى كه همگنان ميرزا مح ّمد حسن با آنها به تملّق و چاپلوسى سلوك مىنمودند از ميرزا آزردهخاطر بودند .در
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سن طفوليت ،پدر او وفات كرده و حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى تكفّل حاالت او را نمود.
حاج سيّد اسماعيل صدر نجفى (ذيل خانواده نجفىها)
 حاج شيخ اسماعيل نجفى (ذيل خانواده نجفىها) شيخ جعفر نجفى (ذيل خانواده نجفىها) آقا جّلل نجفى (ذيل خانواده نجفىها) حاجى آقا جمال نجفى (ذيل خانواده نجفىها) حاج ميرزا عبد الحسين نجفى (ذيل خانواده نجفىها) حاج شيخ كمال الدّين نجفى (ذيل خانواده نجفىها) )*( 315براى ّ
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 شيخ مح ّمد تقى آقا نجفى (ذيل خانواده نجفىها) شيخ مح ّمد حسين نجفى صاحب فصول (ذيل خانواده نجفىها)رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص574 :
 شيخ مح ّمد الرضا نجفى (ذيل خانواده نجفىها) حاجى شيخ مح ّمد على نجفى (ذيل خانواده نجفىها) حاج شيخ مهدى نجفى (ذيل خانواده نجفىها)ّللا نجفى (ذيل خانواده نجفىها)
 حاج شيخ نور ّمحمود نجم الدّين اصفهانى
مريد نور الدّين عبد الصمد نطنزى از مشايخ سلسله نعمت اللهى.
حاج ميرزا عبد الغفّار نجم الدوله
فرزند ّ
مّل على مح ّمد اصفهانى ،تولّد او در اصفهان سنه هزار و دويست و پنجاه و نه .در سفرى كه ناصر الدّين شاه در بدو
سلطنت به اصفهان آمد ،شاهزاده وزير علوم هم در مّلزمت او بودّ ،
مّل على محمد را كه در محلّه نو در همسايگى منزل او
سكونت داشته ،به تقريبى ،جهت معلمى اختيار و در مراجعت به طهران آخوند را با خانواده و دو فرزند آخوند كه بزرگتر
ميرزا عبد الوهاب و كوچكتر ميرزا عبد الغفار بوده ،به طهران مىكوچاند.
نجم الدوله در اين وقت به مدرسه دار الفنون كه جديدا افتتاح يافته بوده ،وارد مىشود و عّلوه بر تحصيّلتى كه نزد والد خود
كرده بود از رياضيات به علوم جديده و زبان فرانسه و انگليسى نيز مربوط و آشنا مىشود ،به قوه مجاهدت و كوشش و مساعدت
وزير علوم در سنه هزار و دويست و هشتاد به معلّمى رياضيات مدرسه دار الفنون نايل مىگردد .در اين وقت كه معلّمين عالى
رياضى اروپايى نيز در مدرسه بودهاند ،رقابت با آنها مؤثرترين جهت مجاهدات نجم الدوله مىشود تا خود را از اغلب آنها جلو
مىاندازد.
استخراج تقويم در ايران در آن تاريخ به توسط اشخاص متعدد در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص575 :
شهرهاى متعدد ايران صورت مىگرفته و اختّلف نظريات مستخرجين كه اغلب ناشى از سهو و اشتباه بوده باعث مىشده كه در
بعضى امور مانند رؤيت هّلل و وقايع ديگر مردم دچار اشكال شوند ،و از امتحاناتى كه در تقويمهاى مستخرجه اين خانواده شده
بود ،اعتبار آنها نسبت به ساير تقاويم معلوم همهكس گرديده بود.
مطابق اعّلن حاشيه تقويم  1297رقمى ،از شش سال قبل طبع تقويم منحصر به آميرزا عبد الغفار نجم الملك مىباشد.
بنابراين از طرف دولت انتشار تقويم و طبع آن از حقوق مختصه اين خانواده گرديد و بعدها نجم الدوله متكفّل استخراج و طبع آن
شده كه حتى چند سال پس از وفات او هم تقويمهاى او كه به چندين شكل طبع مىشد يكى تقويم رقمى ،ديگرى تقويم فارسى،
ديگرى وقتنامه بزرگ و ديگر وقتنامه كوچك و غيره در ايران طبع و منتشر شد.
حاج نجم الدوله چنانچه ترقى سنى مىنموده و در مراتب علمى هم ترقّى مىكرده ،تعبير از خود را نيز در ّاول تقويم ترقّى داده.
مثل اينكه ّاول مىنوشته استخراج حقير عبد الغفار معلم رياضيات ،بعد معلّم كل علوم رياضيات و بعد معلّم كل علوم نوشت.
اگرچه اين انحصار طبع تقويم رفع اختّلف را نمود ولى از طرفى هم استخراج تقويم را منحصر ساخت .زيرا براى كسى اميد
انتفاع از استخراج تقويم چون باقى نمانده بود ،ديگر هم اقدام به تحصيل علوم مربوطه آن از ذيجات و غيره نكرد.

تأليفات نجم الدوله كه نوعا موضوع تحصيل در زمان او در مدرسه دار الفنون بود چندين سال رواج و شيوع زيادى داشت ،و
پس از فوت او و تغييراتى كه در اوضاع تحصيّلت ايران ظاهر شد ،امروزه تأليفات بسيار ديگرى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص576 :
صلين افتاده [است].
در دست مح ّ
صلى از اوضاع جغرافيايى و طبيعى
نجم الدوله سفرى به حجاز و سفرى به خوزستان و غيره نموده كه در آن سفرنامه شرح مف ّ
هرجايى كه عبور كرده نوشته [است].
مخصوصا مأموريت بازديد س ّد 316اهواز را داشته در وقتى كه ناصر الدّين شاه به خيال بستن آن سد افتاده بود ،در اين باب هم
تحقيقات زيادى دارد.
ظل السلطان عمده علّت رنجش ناصر الدّين شاه از حسين قلى خان ايلخانى بختيارى و باالخره به هّلكت رسيدن آن را نتيجه
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راپورت نجم الدوله در سفر خوزستان نوشته ،در تاريخ مسعودى كه شرح وقايع زندگانى خود ظل السلطان است.
نجم الدوله چون تاريخ مسافرت خود را پس از واقعه حسين قلى خان نوشته برائتش از اين دسيسه ظاهر مىگردد ،به عّلوه آنكه
نجم الدوله داراى مسلكى بود مخالف با اين مطالب ،چه خود را منتسب مىدانست در طريقه عرفان به پيروى فقير مح ّمد على
خبوشانى ،و چنين مسلكى كامّل مخالف با اين قبيل دسيسهها مىباشد.
نجم الدوله آخرين رياضىدان ايرانى بود كه مىتوانست در مقابل رياضىدانهاى اروپايى عرض اندام نمايد ،و عّلوه بر مراتب
علمى رتبه او در دربار سلطنت ناصر الدّين شاه مانند يك نفر وزير بود ،نجم الدوله معتقد بود كه تمام رياضىدانهاى ايرانى از
شاگردان او هستند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص577 :
صلين مورد استفاده است -در سنه هزار و سيصد و بيست و شش
از تأليفات نجم الدوله كتاب هندسه و حساب هنوز در ميانه مح ّ
يكى از آثار او تصحيح كتاب كشكول شيخ بهايى و غيره است و به موجب شرحى كه خود او در ّاول كشكول نوشته از اينكه با
وجود جمعآورى نسخ مختلف از اين كتاب براى طبع و پيدا نشدن نسخه صحيح باالخره مطالب كتاب را از مبانى آنها در كتب
ديگر پيدا كرده و نسخه كشكول را تصحيح يا به عبارت ديگر تأليف نموده و الحق اين كار زحمت بزرگى است200 .
ميرزا محمود خان نجم الملك
فرزند ميرزا عبد الوهاب منجمباشى ،عّلوه بر ذكاوت فوقالعاده كه داشت رياضيات و طبيعيات و فرانسه و غيره را كامّل
تحصيل نموده بود ،چند سال هم استخراج تقويم در زمان عموى خود ،نجم الدوله كرد و باالخره وضع دنيا و زشت و زيبائىها
مكرره كه از اتّفاقات با او تصادف كرد ،نتوانست تح ّمل كند تا [در] شهر سارى مازندران ،موقعى كه معلمى مىكرده بود از
حقوق شهريّه خود قرضهاى خود را داده بود خسته شده خود را مسموم مىسازد و در سنه هزار و سيصد و بيست و شش وفات
كرد.
ابو المعالى نحاس اصفهانى
ابو المعالى را صاحب" حبيب السير" نوشته به انواع فضل و ادب آراسته بود و در فن استيفاء ،يد بيضا مىنمود .در حسن خط
سرآمد معاصرين از خوشنويسان بود با شغل وزارت ،از نگاشتن قطعات و الواح آسوده نبود .در اوايل حال مّلزمت سّلطين
سلجوقى را داشت ،به منصب لشكرنويسى مشمول بود ،و بعد نزد صاحب حله سيف الدّين صدقه رفت و ترقى نمود به وزارت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص578 :

 )*( 316در اصل سدّه
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مستظهر عباسى نايل گرديد .پس از انقضاى يك ماه ،به واسطه كمال خِ سّت و امساكى كه داشت اركان دولت خليفه با او در مقام
عداوت برآمدند و او را به فرمان مستظهر ،مقيّد و محبوس گردانيدند .ابو المعالى از محبس گريخته به همدان رفت و در آنجا با
پريشانى روزگار گذراند 318و در سنه پانصد و هفت وفات نمود201 .
نديم
اسمش ميرزا زكى از اهل مشهد و در اصفهان نشو و نما يافته ،بسيار خوشصحبت بود ،در عهد [شاه] سلطان حسين به درباريان
خدمت مىنمود .در زمان نادر شاه ،منادمت او را داشته .وقتى كه بغداد ،خيمهگاه نادرى بوده از خدمت استعفا كرده ،به مجاورت
نجف رفته و در سنه هزار و صد و پنجاه و دو بوده .شعر را هم نيكو مىگفته .از اوست:
در خاك نجف نديم آسوده به خواب

انديشه مكن ز پرسش روز حساب

جايى كه بدل به سركه گردد ،مى ناب

بىشبهه گنه شود مبدل به ثواب

سيّد بدران نسّابه
از علماى رجال نسّابه است و از اهل اصفهان بوده .حافظ و محدث بوده در قرن پنجم هجرت.
سيّد عبد الوهاب (نشاط)
خانواده او اهل شيراز .سّلطين صفويه جهت استعّلج ،آنها را به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص579 :
پايتخت خود كوچانيدند ،در اينجا زيست داشتند تا نشاط متولّد شد.
ميرزا عبد الوهاب در اصفهان تحصيّلت خود را تكميل نمود مانند طب و غيره .زبان تركى و عربى و فارسى را خوب
مىدانست و به هر سه زبان نظم و نثر رسائل منشيانه به اسلوب آن زمان نوشته .خط نستعليق و شكسته را پاكيزه مىنوشته،
استيّلى او در فن انشا و خوشخطى وقتى گوشزد فتحعلى شاه شد ،او را به طهران احضار كرد و منصب انشاى رسائل خود را
به عهده او گذارد ،و لقب معتمد الدوله به او داد202 .
ايّام توقّف اصفهان به سبب مخارج زياد و بخششهايى كه مىنموده و همواره منزل او انجمن شعرا و دانشمندان بود ،سى هزار
تومان مقروض شده بود كه فتحعلى شاه ّاول قروض او را ادا كرد.
در هر هفته ،يك غزل جهت فتحعلى شاه گفته با بشقابى نبات مىفرستاد.
در هزار و دويست و چهل و چهار وفات كرد.
از اوست:
منور داشتند
بزم غيب از شمع دانش چون ّ

پردهداران صفاتش پرده بر در داشتند

خواست بر نامحرمان پيدا شود حسن ازل

محرمانش صد ره از ّاول نهانتر داشتند

شاهدان غيب را دارند اطوار ظهور

رويشان پس در ظهور خويش مضمر داشتند
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و نيز:
طاعت از دست نيايد گنهى بايد كرد

در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص580 :
نشاط آقا مح ّمد
اسمش آقا مح ّمد .برادر آقا [مح ّمد] تقى صهبا ،از شعراى اصفهان است .از اوست:
نيست در كنج قفس حسرت گلزار ،مرا

الفتى هست به مرغان گرفتار ،مرا

و نيز:
آهسته كشم آه ز جور تو مبادا

پيكان تو از سينه افگار برآيد

نشاطى گرجى اصفهانى
از متأخرين" مجمع الفصحاء" 319و معاصر فتحعلى شاه [قاجار] نامش مح ّمد باقر بيك متخلص به اختر بوده .بعد از برادر خود
احمد بيك  203در اتمام تذكره كوشيده و تمام نكرده .ديوانى به دو هزار بيت داشته .از اوست:
به شيخ شهر گفتم قصه عشق

غلط كردم كه پير جاهلى بود

و نيز:
بىسبب نايد از اين پرده برون آوازى

در پس پرده كسى هست كه آوازى هست

و نيز:
در ره عشق دويديم بيابانى چند
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كس نديدم بهجز بىسروسامانى چند

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص581 :

كس ندانست كه چون آمد و چون رفت ز بزم

اينقدر بود كه شد پاره ،گريبانى چند

و نيز:
مكان به محفل و محرومم از پياله ساقى

مراست جاى ترحّم كه تشنه بر لب جويم

و نيز:
من در سماع از اينكه حديث تو مىكند

ناصح در اين خيال كه گوشم به پند او است

و نيز:
به وقت كشتنم آهى ز سينه سرزد و آه

نشد كه كشته تيغ تو بىگناه شوم

و نيز:
شادى آنكه در جهان اختر

نخورد وقت چاشت غصه شام

نصيب
اسمش آقا محمد .اصلش از اصفهان .اوقاتش به شعربافى مىگذشت .آذر نوشته ،به شكستگى و سادهدلى موصوف بوده .شعر نيز
مىگفته .در سنه يكهزار و صد و هشتاد و دو وفات كرده [است].
از اوست:
به گلشن مىشنيدند از قفس ،كاش

همآوازان ما فرياد ما را

و نيز:
تو را گفتند بنشين با من ،آنان

كه گل را همنشين خار كردند

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص582 :

هست ز تو بتكده ،طور ،اى صنم

بتكده طور است ،تو نور ،اى صنم

مح ّمد نصير الدّين ثانى
اصفهانى ،در عرفان و طب معروف و ساكن شيراز و در سنه يك هزار و صد و نود و يك در آنجا درگذشت و ج ّد فرصت
شيرازى است .شعر فارسى و عربى نيز مىگفته 320،از اوست:
بلى پيرى چنانم برده از كار

كه نشناسم مى از خون و گل از خار

و نيز:
به هوش ار باشى از غم خسته باشى

به مستى كوش ،كز غم رسته باشى

و نيز:
فلك را عادت ديرينه اين است

كه با آزادگان دايم به كين است

اين شعر در افواه مثلى است ساير و نيز:
به جرمى پرورد بىحاصلى را

و نيز:
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كزو دل بشكند صاحبدلى را

فلك تا بوده اينش كار بوده است

نه امروزش چنين رفتار بوده است

در زمان كريم خان حكيمباشى و نديم خاص او بوده .طرح مسجد وكيل و تعيين قبله آن را او نموده [است].
نظام اصفهانى
به نظام الدّين قمرى ملقّب است .از مدّاحان ملوك (بزرگان) صاعديه و معاصر كمال الدّين اسماعيل بوده [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص583 :
از اوست:
سرگشته دلم در آرزويى مانده است
اين شير هميشه بود زنجير گسل

در چنبر زلف ماهرويى مانده است
و امروز چنين بسته به مويى مانده است
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آقا مح ّمد حسن نقاش زرگر اصفهانى
محول بوده.
منور على شاه  204و سرپرستى فقراى خراسان به او ّ
از مريدان ّ
منور على شاه كه
اواخر عمر موقعى كه خّلف ميانه فقرا طهران واقع شد به سبب حاجى ميرزا حسن صفىعلى شاه از طرف ّ
در آنوقت طهران بوده مأمور به توقّف طهران گرديد .در سنه هزار و دويست و نود و هفت وفات يافت.
ّللا نمازى
آقا شريعت حاج شيخ فتح ّ
از خانواده تجارت و اهل شيراز بودهاند .حاجى ميرزا جواد معروف به نمازى در اصفهان سكونت مىنمايند و دو فرزند او از
كسب خانوادگى خارج مىشوند ،يكى ميرزا مح ّمد صادق وارد در سلوك طريقت مىشود ،و ديگر صاحب عنوان به تحصيل علوم
ظاهره مىپردازد ،در اصفهان نزد آميرزا مح ّمد باقر چهارسوقى تحصيل اجازه نموده ،به عتبات مشرف مىگردد .سالها در
نجف اشرف تدريس فقه و اصول و كّلم مىنموده .پس از فوت ميرزاى شيرازى ،داراى عنوان مرجعيّت تدريس و تقليد
مىگردد .حالت وقار و ادب او در نزد اقران خود معروف بود .در هزار و سيصد و سى و نه وفات نمود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص584 :
ميرزا مح ّمد صادق نمازى
از تجّار شيرازى ساكن اصفهان است ،از حاجى ّ
مّل سلطان على اذن ارشاد و لقب فيضعلى دريافته و برادر ديگر او آميرزا فتح
ّللا شريعت است كه در عنوانى جداگانه نوشته شده [است].
ّ
دست ارادت به طاوس العرفاء داده .بعد از وفات طاوس العرفاء ،ارادت جانشين او حاجى جنابدى را قبول نمود .نزد او رفت و
ّاول كسى بود كه دعوى حاجى گونابادى را به خّلفت طاوس العرفاء تصديق نمود ،از آنجا ،اجازه دستگيرى حاصل نموده،
مراجعت به اصفهان وطن خود نمود و در آنجا مشغول دستگيرى و ترويج صاحب اجازه خود شد.
از شيراز و بعضى بّلد ديگر ،براى دستگيرى و سرسپردگى نزد او مىآمدند .وفاتش هزار و سيصد و دو ،مقبره او با مناسبت
آنكه فيضعلى لقب داشته در تكيه فيض مجاور فيضعلى شاه سابق مىباشد.
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ميرزا باقر نواب (حكيم مفسر)
از بزرگان مفسّرين و حكماى زمان فتحعلى شاه است كه به امر او شرح نهج البّلغه فارسى معروف را نوشته با تفسير كبيرى.
ج ّد مادرى آميرزا مح ّمد حسن نجفى است.
ّ
مّل مح ّمد على نور على شاه
در اصفهان تولّد يافته پس از سن بلوغ و تحصيل علوم ظاهره ،مّلزمت معصوم على شاه را اختيار كرد .پس از معصوم على
شاه ،خليفه او شد و سياحت بسيار نمود.
نور على شاه بسيار خوبروى و دانشمند و نيكخوى داراى صوت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص585 :
خوش و اشعار دلكش بوده است .به اين مناسبت به هر شهرى مىرسيد طبقات مردم در اطراف او ازدحام مىكردند .گويند كه
هروقت از منزل بيرون مىشد و گردشى مىكرد با طبرزين و كشكول در بين راه اشعار خود را با حالت مخصوصى مىسرود
كه مردم در زمان كمى ،كشكول او را از وجوهات طّل و نقره مملو مىكردند و به منزل مراجعت مىنمود و به مستحقين
مىرساند.
ج ّد او ّ
مّل مح ّمد على ،امامجمعه طبس 322بوده .ميرزا عبد الحسين پدرش در اصفهان آمده ،متأهل شد و ميرزا مح ّمد على نور
ّ
على شاه بهوجود آمد .زمانى را به اتفاق پدر در شيراز گذرانيده و نزد معصوم على شاه توبه و تلقين يافته و سيّد او را خليفة
الخلفاء و المرشدين و ملقّب به نور على شاه ساخت 205 .همهمه مريدان و غوغاى مردم در اطراف او ،وسيله سعايت نزد كريم
خان شد و كريم خان به گمان اينكه نور على شاه داعيه سلطنت مىكند ،او را با پدرش از شيراز اخراج كرد و مدّتى را در عتبات
سقايى مىكرده .با اين وصف هم او را نگذاشتند تا از آنجا هم مهاجرت نموده و در موصل وفات كرد.
ّ
مّل عبد الصمد همدانى از علماى بزرگ و حاج مح ّمد حسين ،امام مسجد شاه اصفهان و ميرزا مح ّمد رونق كرمانى و سيّد ابراهيم
تونى و جمعى ديگر از فقها و حكما ،مريدان وى بودند ،و متابعانش مس ّمى به نور على شاهى شدند.
نور على شاه جوانى بوده بسيار خوبروى و مشكينموى ،خوشرفتار ،نيككردار .داراى آوازى دلكش .از هر طرف عبور
مىنمود شنيدن صوت و ديدن صورت او ازدحام و هنگامه بر پا مىداشت ،از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص586 :

سرى است نهان در دل مردان ره عشق
ّ

سر دار
كين را نتوان گفت عيان جز به ِ

و نيز:
شدى چون فارغ از هر اسم و معنى

مس ّماى همه اسما تو باشى

از اوست:
ساقى ار گردش ساغر نبود ،باكى نيست
 )*( 322براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك :طرائق الحقائق ص .198

گردش چشم تو بس ،گردش ساغر ما را

و نيز:
تن رها كن همچو ما جانى طلب

جان و تن درباز و جانانى طلب

خاطرجمعى اگر خواهى بيا

حلقه زلف پريشانى طلب

و نيز:
اى بىخبر از ما ،خبر عشق چه پرسى

كان را كه خبر شد ز خبر ،بىخبر آمد

و نيز:
رازى كه نهان بود پس پرده ،حريفان

كردند عيان با دف و نى بر سر بازار

عرفان و تجدد او-
اين نكته تاريخى با نور على شاه مناسبى دارد كه ذكر مىگردد .از اواخر زمان شاه سليمان و دوره شاه سلطان حسين ،اوضاع
ايران طورى مقتضى شد كه ارباب فقر و عرفان را به زجر و صدمه انداختند كشتند يا تبعيد كردند ،و در نتيجه برحسب ظاهر
اسمى از اين طريقه باقى نماند خاصه طريقه نعمتاللهيه ،از سلسله ذهبيه يا طايفه نوربخشيه هم اگر عدّه قليلى در فارس و
خراسان بودند ،بهطور اختفا مىزيستند.
متشرع يكباره بر باد رفتند ،بعد از انقراض افغان ،لشكركشىهاى
پس از اين دوره كه دوره افغان رسيد شيخ و شاب صوفى و
ّ
نادرى ،بهطورى عرصه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص587 :
زندگانى را بر اهالى ايران تنگ ساخت كه غير از تحصيل قوت اليموت ،از علم و معرفت ،كسى صحبت نمىكرد ،دوره الوار
زنديه و غيره نيز شباهتى با وضع سابق خود داشت.
تا در اواخر كريم خان كه نسبتا اوضاع ايران آرامش پيدا كرده بود ،افكار اهالى بيدار شد و هوا و هوسها به روز و استعداد و
قابليت ،مساعد گرديد.
در اين وقت سيّد رضا على شاه دكنى به فكر تجديد طريقه نعمتاللهيه در ايران افتاده ،سيّد معصوم على شاه دكنى را مأمور به
انجام اين كار نمود.
از زمان سيّد رضا على شاه رسم سلسله نعمتاللهيه جهت اظهار نسبت خود به حضرت على (ع) اين گرديد كه در آخر بعضى
كلمات لفظ" على شاه" را افزوده آن را لقب خود سازند كه تا آن زمان فقط لفظ شاه در اوايل اسامى اقطاب ذكر مىشده [است].
ّللا ماهانى به بعد و قبل از زمان شاه نعمت هللا مرسوم بوده كه بعضى را از اقطاب با لفظ" سلطان" تشخيص
از زمان شاه نعمت ّ
مىدادند.

در سلسلههاى سّلطين متأخرين كه لفظ" شاه" را ضميمه اسم ساختهاند يك طبقه مانند صفويه مقدم بر اسم گذاردند ،و بعد از آن
سلسله ،شاه را تا اين زمان آخر اسم قرار دادند .سيّد رضا على شاه ،سيّد معصوم على شاه را مأمور ايران نمود و به سبب اينكه
در آخر فترت و زمان تجدّد سيّد وارد ايران گرديد ،به هركجا رسيد همهمه و هياهويى بر پا شد .بعضى از متنفذين به راه عداوت
و دشمنى در مقام اذيت آنها برآمدند و بعضى ديگر كه اظهار دوستى نمودند ،به سبب توقّعات زيادى كه از اين اشخاص داشتند
و نايل نگرديدند ،بناى دشمنى را با آنها گذاردند .چنانچه كريم خان و على مراد خان زند به همين مقدمه در مقام ايذاى اين
جماعت برآمدند.
كريم خان زند ،دكنى را با مريدان فيضعلى شاه و نور على شاه از شيراز
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص588 :
تبعيد نمود و آنها در اصفهان در تكيه [اى] كه على مراد خان زند از روى طمع و آرزوى پيدا كردن اكسير ،به طفيل وجود اين
درويشان فقير ،بنا گذارده بود و موسوم ساخته بود به تكيه فيض ،سكونت يافتند.
يكى از مواقعى كه على مراد خان با اردوى خود از منزلگاه درويشان عبور مىنمود ،مقدمه اردو كه نزديك ايشان رسيد،
درويشان براى احترام او بوق و نفير نواختند .على مراد خان از عقب كه اين فرياد و غوغا را شنيد ،متو ّهم گرديد كه شايد صداى
كروناى دشمنان اوست و به تاخت گريخت ،تا اينكه محارم او خود را به او رسانيدند و از واقعه مطلعش ساختند.
على مراد خان خجالتزده و شرمنده مراجعت كرد و قدغن كرد كه ديگر دراويش بوق نكشيده و باطنا كينه آنها را در دل گرفت.
پس از چندى هم كه از يافتن كيميا بهوسيله فقرا مأيوس شد ،بيشتر با آنها عداوت پيدا كرد .ضمنا هم بعضى از مخصوصان او
از سيّد دكنى و نور على شاه سعايت نمودند كه اين طايفه چنانچه ظاهرا خود را شاه مىخوانند باطنا هم منتظر موقع مىباشند كه
دعوى سلطنت كنند مانند دراويش و سادات صفويه .اين بود كه على مراد خان مصمم شد و داروغه اصفهان را كه رستم نام
داشت با برادر او مأمور برهم زدن جمعيّت آنها نمود .رستم و اصّلن بعد از ويرانى تكيه فيض و تبعيد سيّد معصوم على شاه و
نور على شاه از اصفهان ،دنباله آنها را رها نكرده از عقب آنها تا مورچهخورت دو نفر مأمور روانه كردند كه در كنار نهر
مورچهخورت وقتى كه درويشان جهت رفع خستگى زير درختى آسوده نشسته بودند ،مأمورين داروغه اصفهان به آنها رسيده
گوش مريد و مرشد را بريده و آزار و اذيت بسيارى كرده ،آنها را از حدود اصفهان راندند206 .
اين قيل و قال آمدن و رفتن و زدن و بستن در همه جا شهرت يافت .با اوصافى كه ظاهرا سيّد دكنى و نور على شاه دارا بودند به
هرجا مىرسيدند عامه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص589 :
مردم متمايل ديدن آنها مىشدند ،و به اين سبب ،ورود آنها باعث همهمه مىگرديد و مخصوصا سبب آزردگى و كدورت بعضى
مىگرديد كه اين درويشان ظاهرا به آنها احترامى نمىگذاردند .اين بود كه اغراض مختلف بر نابود ساختن آنها از هر طرف
پيدا شد ،و باالخره سيّد دكنى را به مدلول" رساله خيراتيّه" كه آقا مح ّمد على فرزند آقا مح ّمد باقر اصفهانى -شهير به بهبهانى-
تأليف نموده و استشهاداتى به ضميمه عقايد و اعمالى منصوب به حضرات ،موجب انهدار خون آنها گرديد .و بيشتر مضامين آن
رساله خيراتيّه را صاحب طرايق بىمأخذ دانسته و نوشته.
سيّد دكنى را در كرمانشاهان پس از مدّتى حبس ،در جوالى كه نصف آن ريگ بود گذارده و سر او را بستند ،ح ّمالى تحويل
رودخانه قراسوران داد.
اسم آن رساله خيرات كه قلبش تاريخ است ،تاريخ اين واقعه و هم تاريخ تأليف رساله خيرات207 .
از اينجا نور على شاه رفت و در موصل وفات نمود در سال  .1312از كلمات نور على شاه در" بستان السياحه" 323است كه
عنقريب از سلسله قاجاريه سّلطينى در ايران تم ّكن خواهند يافت و بر همه شهرهاى ايران مستولى مىگردند و در زمان آنها به
طايفه صوفيّه ،آزار و اذيت بسيار مىرسد و بعد از انقراض اين طايفه ،پادشاهى ظاهر مىگردد كه به سبب عدل و دادخواهى و
مروج شريعت و طريقت خواهد شد!
مجاهدتّ ،
نورى

 )*( 323بستان السياحه ،ص .86 -91

از شعراى اصفهان و به اقتضاى زمان ،نادرهگوى و مطايبهسراى بوده .از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص590 :
اوست:
بعد از اين لطف تو با من به چه ماند؟ دانى

نوشدارو كه پس از مرگ به سهراب دهند

و نيز:
كمان خستهدالن را چه حالت است كه تير

درستتر او بَ َرد او ،چون شكستهتر باشد

ّ
مّل على نورى
فرزند مولى جمشيد رستمدارى مازندرانى .اوايل امر ،چندى در مازندران و قزوين تحصيل كرده ،سپس به اصفهان آمده ،نزد آقا
مدرس ،درس خواند تا خود از مشاهير حكما گرديد و در اصفهان به تدريس حكمت مشغول
مح ّمد بيدآبادى و آميرزا ابو القاسم ّ
بود208 .
جماعتى از حكماى بزرگ شاگرد اويند ،مانند :آخوند ّ
مّل اسماعيل واحد العين اصفهانى ،حاجى سبزوارى ،شيخ زاهد گيّلنى ثانى
و غيره .شعر هم مىسروده و تخلّص به نسبت وطن خود ،نورى مىنموده ،و بااينكه در جرگه حكما و شعرا بوده ،عجب [آن]
است كه با اهل عرفان و تصوف بسيار بد بوده .و جهت اين مىباشد كه چون در آن زمان ،فتحعلى شاه نظر به مقتضاى وقت با
علماى ظاهر همراه بودّ ،
تقرب نزد او ،تملّق از علماى ظاهر مىگفته تا در نزد عوام جاى خود را واكند.
مّل على به واسطه ّ
چنانچه نسبت به ميرزاى قمى و حاجى كرباسى و حاجى سيّد مح ّمد باقر 324بسيار متملّق بوده ،و نتيجه اين اعمال ،اين شد كه
فتحعلى شاه ،قدرى قريه علىآباد برخوار را به او واگذاشت.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص591 :
نوشتهاند كه زمانى ّ
مّل على به شيراز رفت و مرحوم حاجى ميرزا ابو القاسم سكوت از عرفاى كاملين موقعى كه در مجلس او
جمعى حاضر بودند به ديدن او آمد .آخوند چون او را شناخت اظهار انزجار و بىاعتنايى كرد .سكوت در وقت كفش پوشيدن و
بيرون رفتن ،بلند گفت ":حكيم خر هم نوبر است" .و بازهم نوشته كه مىگفته من اهل خبره تكفير صوفيّه هستم و اين فرقه
كافرند.
آخوند عّلوه بر اينكه مقيّد بوده است به حضور جماعت حاج سيّد مح ّمد باقر بيدآبادى ،نيز مقيّد بود كه قبل از وقت و پيش از
آمدن سيّد در عقب محراب حاضر باشد كه هنگام ورود سيّد با او صحبتى كند و نزد عوام به اين تقريب ،خودنمايى كرده باشد.
325
وفاتش در سنه هزار و دويست و چهل و شش در اصفهان .قبرش در نجف .شعر هم مىگفته ،از اوست:
هر آه كه بود در دل ما

برقى شد و سوخت حاصل ما

راز دل ما نمىشود فاش

تا الله نرويد از گل ما

 )*( 324همان حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى
 )*( 325براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك :روضات الجنات ،ص  ،417رياض العارفين ،ص  ،328مجمع الفصحاء ج  2ص  496و شمس التواريخ،
ص .31

و نيز:
به كوى دوست روم چون غريب رسوايى

بود غريب ،رود چون به كعبه ترسايى

منم به دير چو زاهد ،به كعبه چون ترسا

به غير دير و حرم هست هم مرا جايى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص592 :
نياز شاعر جوشقانى
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" 326،اسمش سيّد حسين .از اوالد ميرزا شاه تقى جوشقانى كه مّلزم شاه سليمان بوده .سيّد حسين
صاحب فضل و خط و طبع عالى است .از اوست:
بىقدريم نگر كه به هيچم خريد و من

شرمندهام هنوز خريدار خويش را

و نيز:
طره او شد آرى
دل پريشان به خم ّ

در چنين تيره شبى جاى پريشانى بود

و نيز:
نيست معلوم كه دلها ز غم او چون شد

اينقدر هست كه پرخون شده دامانى چند

نيازى
اسمش نواب احمد ميرزا .فرزند ميرزا سيّد مرتضى نواده سلطان العلماء خليفه سلطان والدش داماد [شاه] سلطان حسين و منصب
صدارت داشت .خود احمد ميرزا ،داماد خالويش [شاهطهماسب] ثانى بود .صحبت دوست و عيّاش بوده ،سخاوت طبع داشته شعر
هم مىگفته .در شرابخوارى و استعمال ترياك مقلّد سلسله صفويه بوده .در سال  1187وفات يافته .327از اوست:
به يك كرشمه ،زليخاوشى دل ما را

و نيز:

 )*( 326همان ،ج  ،2ب  ،3ص .1035
 )**( 327همانجا ،ج  ،2ب  ،3ص  1035و نيز ر .ك ،تحفه العالم ،ص .227

چنان ربود كه يوسف ،دل زليخا را

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص593 :

از آتش قهر سوخت چون پيكر ما

مايل به وفا و مهر شد ،دلبر ما

آمد كه زند بر آتش ما ،آبى

وقتى كه به باد رفت ،خاكستر ما

نيكى
از شعراى اصفهان .اسمش زين الدّين مسعود بن على .مردى بذلهسراى و به تجارت روزگار مىگذرانيده .اكثر اوقات به سياحت
مشغول بوده .از اوست:
من و كويش به بهشتم مبر از ره ،زاهد

به تو ارزانى اگر خوشتر از اين جايى هست

و نيز:
يار هرجا كه رود ،مىرود از پى نيكى

كس نديده است كه صيد از پى صيّاد رود

و نيز:
حاصل از عمر گرانمايه همان بود كه بود

مدعى بىخبر از عشق نهان من و تو

واحد
اسمش ميرزا شاه تقى .از سادات و نقباى اصفهان .مدّتى به تمشيت امور شرعيّه گيّلن و مشهد مقدّس مشغول .به كم طمعى و
احقاق حق مشهور بوده .از اوست:328
نهادهام چو سگان سر بر آستانه تو

فرشته را نگذارم به گرد خانه تو

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص594 :
حاج سيّد حسن واعظ كاشى
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ّ
متوطن و داراى خانواده بزرگى گرديد .سالها با احترام و طرف ارادت مردم بودن ،به
اصّل اهل كاشان ،در اصفهان متأ ّهل و
منبر و موعظه اشتغال داشت .مخصوصا چند سال در اواسط [عمر] كه عّلوه بر شخص ّاول واعظين اصفهان بودن ،داراى مقام
اعيانيّت شده بود.
حاج سيّد حسن قد بلند و بدن فربه و ريش انبوه و چشمهاى درشت و خوشسيما ،بسيار آرام حركت مىكرد و باوقار بود كه
روىهمرفته ،هيبت او جلب توجّه عامه را به خود مىكرد .تربت مخصوصى داشت ،اغلب عدّه زيادى از مردم اصفهان درب
منزل او حاضر بودند و جهت استشفاى مبتّليان خود مىگرفتند .اين عمل مخصوص او علّت ديگرى از اسباب شهرت او شده
بود.
و نيز جمعه آخر ماه رمضان ،دعايى جهت مايه كيسه تدارك مىكرد و موقع تقسيم او به مردم ،در هر مسجد و معبرى كه او
مىگذشت هنگامه بر پا مىشد .شب و روز نهم ربيع االول هر سال ،اين شخص با اين وقار و احترام مخصوصا ظرافات و
لطايفى داشت جهت تفريح مردم ،كه جمعيّت اين موقع هم پاى منبر او اهميّتى داشت.
از جمله ظرافاتش راجع به بخل كاشانيان كه شهرتى دارد [و او] مىخواست تكذيب كند .دليلش اين بود كه با وجودى كه من
كاشانى هستم همه هفته ح ّمام مىروم و ّ
دالك از بدن من چرك مىگيرد ،وقت بيرون آمدن از ح ّمام غمض عين مىنمايم و مطالبه
چرك از ح ّمامى نمىنمايم و نظائر اين.
منابر رسمى او منحصر بود به ذكر اخبار و اغلب ،دوسه ساعت مدّت صحبت او مىشد باالى منبر .در اغلب [باالى] منبرها كه
موضوع اخّلق بود يك مثالى به يك نفر از علما يا بزرگان معروف وقت در اصفهان مىگفت كه براى وهن و سرشكستگى آن
شخص ،زياده مؤثر مىگرديد .به اين مناسبت نوع
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص595 :
اشخاص با اسمورسم اصفهان ،زخم زبانى اين واعظ معروف را داشتند و هميشه با او به مّلحظه ،سلوك مىكردند كه مبادا نظائر
ديگرى بر ايشان پيش آيد ،تا اتّفاقا وقتى در سنه  1300رسالهاى از او منتشر شد در زمان اقتدار ظ ّل السلطان و مدلول آن اين
بود كه چنانچه ح ّكام و ع ّمال ديوان دخالتى نمىتوانند در امور شرعيه بكنند و نمىكنند علما هم نمىبايست دخالت در امور
ديوانىها بنمايند .خّلصه اينكه با وجود نداشتن قانون ،جهت جلوگيرى اعمال مستبدانه ح ّكام ،اگر مختصر اقدامى از علما ظاهر
مىشد در مقابل كارهاى بىباكانه حكومت و اعضاى او ،مدلول اين رساله اين بود كه اينقدر اقدام را هم علما نكنند و مستبدين در
امور خود آزاد باشند.
انتشار اين رساله در ّاول امر ،علما را مهيّج كرد كه بر ضد حاج سيّد حسن كاشى كلماتى بگويند و بنويسند .و مخصوصا در اين
وقت حاج سيّد على اكبر فال اسيرى شيرازى را كه از علماى طراز ّاول شيراز بود و از شيراز تبعيد ساخته بودند به اصفهان ،به
سبب يك نهى از منكر و جلوگيرى كه خواسته بود از كارهاى ع ّمال حكومت اصفهان در شيراز بنمايند ،و اين سيّد ايّام ماه
رمضان در اصفهان منبر مىرفت و شرح مظالم حكومتها را عموما ،و آنچه سرخود او آمده بود خصوصا باالى منبر مىگفت،
و جمعيّت فوقالعاده همهروزه پاى منبر او حاضر مىشد ،و وقتى كه سيّد مصائب خود را روى منبر ذكر مىكرد صداى ضجه
مردم به اطراف شهر پراكنده مىشد و انتشار اين خبر در طهران براى حكومت اصفهان ،اشكاالتى فراهم ساخته بود209 .
روى منبر مطالب اين رساله را دست گرفته با حالت ناله و گريه كه :ديگر اثرى از شريعت باقى نگذاشتند و اين رساله برخّلف
قرآن نوشته شده و صاحب اين رساله فّلن و بهمان است از تكفير و الحاد و زندقه.
اگرچه حاج سيّد حسن مباشرت به نوشتن رساله را انكار نمود و نوشته
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص596 :
شدن آن را به اسم خود هم متعذّر به اجبار و الزام شد ،ليكن در مقابل كينههاى ديرينه كه در سينه اشخاص سالها پنهان بود و هم
گريه و نالههاى حاج سيّد على اكبر روى منبر ،اعتذارات حاج سيّد حسن را به كلّى بىاثر نمود و حاج سيّد حسن ّاوال ممنوع از
منبر رفتن ش د .پس از آن ،تهديدات ديگرى به او شد كه خوف جان ،او را مخفيانه از اصفهان به عتبات عاليات انداخت .پس از
سالهاى مجاورت عتبات و اظهار توبه و انابه و اعتذار و غيره موقعى را براى آمدن اصفهان مجال يافت و علماى اصفهان
ساكت شدند كه ديگر حيثيّتى براى او باقى نمانده بود .در اين حالت در سنه هزار و سيصد و ده و اند وفات نمود.
اوالدهاى او به همان عنوان واعظى بعد از او در اصفهان باقى هستند.

وامق (شاعر)
از متأ ّخرين" مجمع الفصحاء" اسمش مح ّمد صالح .خوب غزلسرايى نموده .329از اوست:
گشت ديوانه و يك سنگ نخورد از طفلى

كس به حسرت نبود چون دل ديوانه ما

و نيز:
مبادا آنكه باشد با طبيب من سروكارش

كشد رشكم به راهش هركه را بيمار مىبينم

آمح ّمد كاظم واله
ّ
توطن داشته بعد به اصفهان آمده پس از تحصيل در عراق
مدّتى در بغداد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص597 :
عرب .حكيمى شاعر بوده .بيشتر شهرت او از وضع سليقه و نظافت اوستّ .
خط نستعليق را خوش مىنوشته .دليل سليقه و
كماالت او مقبره و تكيه زيباى عالى است كه ّاول تخت پوالد واقع است ،و خود او به مساعدت صدراعظم ساخته.
حتى سنگ قبر خود را به ّ
خط خوش تعليق ،خود نوشته كه به سبك فّلسفه اظهار عقيدت نموده ،و بعضى از او خوردهگيرى
كردهاند.
در مدرسه جدّه اصفهان منزل و حجرهاى داشته ممتازتر از ساير حجرات ،مطابق سليقه خود تعمير نموده است .در اظهار سليقه
او نوشتهاند كه ذغال آتش قليان را مىتراشيده و قشنگ مىساخته ،در نظافت اصرارى داشته .حاج مح ّمد حسين خان صدراعظم
از او توجّهى مىنموده و برايش تكيه ساخته در صفا و زيبايى اسباب حجره از خدام و فرش و ظروف و كتب نفيسه ،مانند او
كس را ميسّر نبود.
معروف است يكى از شعرا و عرفاى زمان او كه نيز اهميّتى داشته -مهدى بيك شقاقى -330كه او نيز در ّ
فن شعر و عرفان اهميّتى
داشته و مقبره او در درب امام است وفات او در سنه  ،1214به منزل او آمده كثافتها مىكند از قبيل آب دهن انداختن به
ديوارهاى پاكيزه او ،و با باالپوش نمدى كاهآلود در اطاق نشستن و شپشهاى لباس خود را گرفتن و زندهزنده به لباس و جامه
تعرض مىكند.
خواب واله ريختن و غيره و غيره ،تا اينكه واله خشمناك مىشود و به او ّ
آن شخص به واله جواب مىگويد كه چون گفته:
تو را خواهم ،نخواهم رحمتت ،گر امتحان خواهى

در رحمت به رويم بند و درهاى بّل بگشا

خداوند من را جهت امتحان تو فرستاد تا دروغ تو معلوم گردد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص598 :
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واله در مورچهخورت فتحعلى شاه را مّلقات نمود فتحعلى شاه به او گفت:
ديدار تو ح ّل مشكّلت است

صبر از تو خّلف ممكنات است210

فتحعلى شاه او را بسيار محترم مىداشته .از اشعار اوست:
ازبسكه در گلستان ،ذوق اسيريم بود

شكل قفس نهادم بنياد آشيان را

تا از كه داشت پيغام اين باد صبحگاهى

كاورده در ترانه ،مرغان نغمهخوان را

و نيز:
آمد به سرم يار و هنوز از ره حيرت

چشمم به ره قاصد و گوشم به پيام است

و نيز:
به شاخ سدره و طوبى قرار كى گيرد

به شوق دام تو مرغى كز آشيان برخاست

و نيز:
به جاى وعده يك بوسه ،صد جان دادم و شادم

نمىدانم گرم يك بوسه مىدادى چه مىكردم

و نيز:
بالى نگشاديم به گلزار كه امروز

بايد به مكافات به كنج قفس افتاد

واله
اسمش على قلى خان از بيكزادگان لكزيّه و از غّلمان سّلطين صفويّه است .در عنفوان جوانى از اصفهان به هندوستان رفته.
آذر نوشته كه در آنجا در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص599 :

جرگه صاحبمنصبان به عشرت گذرانيده و هم در آنجا فوت شده.
شعر بسيار گفته تذكرهاى هم تأليف نموده .وفات او در سنه يك هزار و صد و شصت و پنج.
صل و نيكوتر از ساير تذكرههاى آن دوره تأليف و انتخاب شعر نموده از حاج لطف على بيك آذر
تذكره على قلى خان واله مف ّ
نوشته كه برادرزاده ولى مح ّمد خان بيگدلى است و اكنون بيست و دو سال از عمر او گذشته و شرح حال او را بهطور خوب
ننگاشته .وقتى تذكره او به ايران رسيد ،آذر هم در مقابله به مثل ،از او خوب نمىنويسد .اشعار نيكويى دارد ،از آن جمله:
من زنده به دوستم ،نميرم هرگز

مغزى بىپوستم ،نميرم هرگز

هركس كه نه اوست ،مردهاش دان ز ازل

من خود همه اوستم ،نميرم هرگز

و نيز:
چون به قاف عدمم راه تماشا افتاد

هركجا ديده گشودم همه عنقا ديدم

چشمى بحرم به نظر
سر هم
قطره بودمِ ،
ِ

نظر از خويش چو بستم ،رخ دريا ديدم

و نيز از اوست:
عشقبازان سخن ،حق به مّل مىگويند

سر دار ،سّلمت باشد
از كه ترسندِ ،

واهب
اسمش ميرزا حسن .اصلش از ماالمير كوهگيلويه .در اصفهان تربيتيافته ،وزير
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص600 :
دار العباد يزد گرديد .از وقتى كه شاهعبّاس مسجد جامع را بناى گذارد تاريخى گفته مصراع اين است ":شد در كعبه در صفاهان
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باز" و نيز از اوست:
آتشى افسردهام از كاروان واماندهام

همرهانم رفته خاكسترنشينم كردهاند

و نيز:
دوش در ميخانه يك جام شرابم زنده كرد
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ماهىاى بودم به خاك افتاده ،آبم زنده كرد

وحشت بختيارى
اسمش ميرزا امام قلى ،برادر خليل خان است .اواخر عمر به طريقه فقر درآمده صاحب حال شده.
از اوست:
اى غم دوست چسان با تو توان برد به سر

كه نه در حوصله گنجى و نه از ياد روى

و نيز:
آنروز قبول درگه دوست شوى

كز ر ّد و قبول خلق پروا نكنى

ّ
مّل حسن وحيد دستگردى
[برحسب صورتى كه خود ايشان نوشتهاند]« :نام من 332حسن بن قاسم از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص601 :
اهل قريه دستگرد خيار جى اصفهان يك فرسنگى اصفهان .تولّد ،هزار و دويست و نود و هشت هجرى است و تاكنون چهل و
هفت [مرحله] از مراحل زندگانى را طى كردهام .333تحصيّلت ابتدايى در دستگرد بوده در مكتبهاى طرز قديم .استاد اولم
مّلى بزرگ ده ،حاجى ّ
پيرزنى بود سكينه نام .بعد از آن در پيش ّ
مّل غّلمحسين به تحصيل پرداختم تا دوازده سال .بعد از آن
دوسه سال هم به زراعت مشغول بودم و در ّ
سن پانزدهسالگى به اصفهان آمده در مدرسه ميرزا حسين مشغول تحصيل شدم.
مدرس استفاده كردم .در تحصيل حكمت
ادبيّات را مخصوصا
مطول و حاشيه و مغنى ،اغلب در محضر درس آقا ميرزا يحيى ّ
ّ
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مدّتها در محضر مرحوم جهانگير خان حاضر مىشدم.
در آغاز مشروطيت ايران به كلّى درس و تحصيل را رها كرده از مدرسه خارج شدم ،در آغاز جنگ بينالملل پس از آمدن
روسها به اصفهان ،ناچار ،از اصفهان فرارى شده ،مدّتى در بختيارى متوارى ،سپس به طهران رفتم و تاكنون در طهران اقامت
مدون شود قريب بيست و پنج هزار بيت مثنوى [از] قصيده و غزل و قطعه و رباعى است .كتاب"
دارم .اشعار بنده اگر ّ
سرگذشت اردشير" هم قريب بيست هزار بيت مثنوى است  211و بعضى از قطعات آن در مجله ارمغان انتشار يافته است .اين
ا ّولين مرتبه است كه اجماال شرح حال خود را حسب االمر حضرت مستطاب فاضل استاد آقاى حاجى مير سيّد على جناب دامت
افاداته در خانه و محضر مبارك خودشان مىنگارم .در ّاول كتاب سرگذشت اردشير هم حال خود را نظما نگاشتهام و عنقريب
ارسال حضور مباركشان خواهم داشت .از تأليفات حضرت معظم اليه استاد ،يكى تاريخ اصفهان است كه تاكنون احدى در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص602 :
مقام برنيامده و امروز هم با هيچكس جز وجود مقدس ايشان ،شايان انجام چنين خدمتى نيست .از خداوند متعال توفيق كامل ايشان
را در انجام اين كتاب نفيس تاريخى كه زيور اصفهان است خواهانم .تاريخ نوزده شهر صفر سنه  1345هجرى قمرى[ ،برابر
با]  1305شمسى212 .

 )**( 332در اصل" وى"
 )*( 333در اصل" كرده است"
 )**( 334جهانگير خان قشقايى

وفاء
زواره در اصفهان زيست داشت .شعر نيكو گفتى:
اسمش ميرزا مح ّمد على .اصلش از سادات ّ
دوشم كه خواب تاختن آورد ،يار من

بنمود رخ به خواب مرا ،چون به هفته ماه

هندوى زلف او ز كمينگاه دلبرى

چون رهزنان ،به قافله عقل ،بسته راه

سيّد احمد هاتف (شاعر)
اسمش سيّد احمد حكيم .از مشاهير عرفاى اصفهان است .داراى حكمت و طبابت نيز بوده و به اكثر كماالت موصوف ،عمرى را
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در كاشان گذرانيده و در قم سنه هزار و صد و نود و هشت وفات نمود .در ّ
فن شعر كسى با او قرين نبود.
با حاجى لطفعلى بيگ آذر و حاجى سليمان صباحى معاصر و رفيق بوده.
از اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص603 :

خار بدرودن به مژگان ،خاره بشكستن به دست

سنگ خائيدن به دندان ،كوه ببريدن به چنگ

لعب با دنبال عقرب ،بوسه بر دندان مار

پنجه با چنگال ثعبان ،غوص در كام نهنگ

از سر پستان شير شرزه دوشيدن حليب

در بن دندان مار گرزه نوشيدن شرنگ

تيره  213غولى روز بر گردن كشيدن خير خير

پير زالى در بغل شب برگرفتن تنگتنگ

طعمه بركردن به خشم از كام شير گرسنه

صيد بگرفتن به قهر از بر تن غضبان پلنگ

تشنه كام و پابرهنه در تموز و سنگّلخ

ره بريدن بىعصا فرسنگها با پاى لنگ

نقشها بستن شگرف از كلك مو بر آب تند

نقبها كردن پديد از خارتر در خاره سنگ

صدره آسانتر بود بر من كه در بزم لئام

باده نوشم سرخ سرخ و جامه پوشم رنگرنگ

چرخ گرد از هستى من گر برآرد ،گو برآر

دور بادا دور از دامان نامم گرد ننگ

ّللا بن حسين اصفهانى
هبت ّ
ّللا بن حسين هم اسمى وى -و قاضى ارجانى .و در طب كه
متوفّى  533تقريبا .در نجوم و رياضى تالى بديع اسطرالبى -هبت ّ
عمده اشتغال او به آن بوده است .وقتى سكته مىكند او را در سرداب منزلش مىسپارد .پس از چندى به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص604 :
 )*( 335براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك .آتشكده ،مجمره دويم ،پرتو ّاول ،تحفه العالم ،ص  56و مجمع الفصحاء ج .567 ،2

جهت نقل جسد او درب سرداب را باز مىكند پايه پله سرداب مشاهده مىشود نشسته است و وفات كرده .شعر هم مىگفته است
از اوست در وصف حمامى كه در خانه رفيقش بوده:
و دخلت جنّته و زرت جحيمه

و شكرت رضوانا و رافت مالك

و البشر فى وجه الغّلم نتيجه

لمقدمات ضياء وجه مالك

ّللا بن داود
هبت ّ
از علما و محدثين موثقين قريب قرن چهارم در اصفهان بوده [است].
امير خليل هراتى خطاط
از شاگردان محمود بن اسحاق بوده .در پرتو مساعى كافيه ،از اساتيد مشهور شد.
وقتى شاهطهماسب صفوى ّاول براى قمع سركشان به خراسان رفت ،امير خليل به خدمت او شتافت و انعام نيكو يافت .پس از آن
تقرب جست.
سفرى به هندوستان رفت و در دستگاه ملوك كوزكانيه به واسطه حسن خط ّ
تا هنگامى كه شاهعبّاس به سلطنت رسيد و معارفپرورى او شهرت يافت ،امير خليل از هندوستان به اصفهان آمد و نزد
شاهعبّاس جاه و مرتبه و خلعت و جايزه گرفت و مأمور شد به نوشتن مرقّعات و قطعات براى كتابخانه سلطنتى .زمانى [كه] ميانه
او و مير عماد [قزوينى] در خوشتر نوشتن مناقشه شد ،شاهعبّاس حكميت را به ّ
مّل مح ّمد حسين و على رضاى عباسى مح ّول
نمود و پس از تع ّمق در خط هر دوّ ،
خط امير خليل را ترجيح دادند .شايد اين ترجيح به مناسبت ميل شاه بوده است .آخر ايّام
حيات به هندوستان رفت .در هزار و سى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص605 :
پنج در حيدرآباد وفات كرد.
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حاج ميرزا حسين نايب الصدر (ذيل خانواده هرندىها)
بديع الزمان هرندى (ذيل خانواده هرندىها)
عبد الباقى هرندى (ذيل خانواده هرندىها)
ميرزا عبد الحسين هرندى (ذيل خانواده هرندىها)
ميرزا عبد العلى هرندى (ذيل خانواده هرندىها)
حاجى ّ
ّللا هرندى (ذيل خانواده هرندىها)
مّل عبد ّ
حاج مح ّمد حسين نايب الصدر (ذيل خانواده هرندىها)
آقا مح ّمد باقر هزارجريبى حكيم
ج ّد ميرزا مح ّمد حسن نجفى است .علماى معروف آن عهد مانند سيّد بحر العلوم و شيخ جعفر معروف و صاحب قوانين نزد او
تحصيل كردهاند.

 )*( 336ر .ك :پيدايش خط و خطاطان ،ذيل همين عنوان.

روزگار درازى در اين دنيا بوده [است].
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آقا مح ّمد على هزارجريبى
گويد كه :در ّ
سن طفوليت خوابى ديدم و براى پدرم گفتم تعبير كرد به رسيدن به مرتبه اجتهاد و من قبل از س ّن بلوغ ،به مقام
اجتهاد نائل گشتم .فرزند او ،ميرزا مح ّمد حسن نجفى كه در اصفهان از ساير علما در وضع تدريس و قضاوت امتياز داشت ،و
پدر او آقا مح ّمد باقر هزارجريبى داراى مرتبه معقول و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص606 :
منقول هر دو بوده [است].
وى تأليفات زيادى دارد و در قصبه قمشه ،در [سنه] هزار و دويست و چهل و پنج وفات نموده [است].
هماى شيرازى
از متأخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش ميرزا مح ّمد على .اصّل اسم او رضا قلى خان بوده ليكن خود او درصدد پنهان ساختن اسم
مّل بديع خان بن ّ
بوده ازاينجهت صاحبان تذكره اسم او را مختلف نوشتهاند .فرزند ّ
مّل شاهشهان از ايل بيات فارس .در بدايت
حال نزد علماى فارس تحصيل علوم ادبيه كرده ،پس به مسافرت مايل آمده ،چندى در بّلد عراق عرب و عجم سياحت كرده،
عاقبت در اصفهان سكونت نموده ،به صّلت بزرگان آن ديار مئونت مىگذارده.
غالبا در كسوت و سلك درويشان [بوده] است .مصاحب با فقرا و گريزان از بزرگان ،به قناعت مىگذارند .طرب ،عنقا و سهى
فرزندان رضا قلى خان هما مىباشند و هركدام در فن شعر و ادب بر همگنان خود سبقت داشتند و از شعراى معروف اصفهان
بودند .مخصوصا طربّ ،
خط نستعليق را به قلم جلى نيكو مىنوشت و نسبت به ديگران وارستهتر بود.
وفات او در سنه يك هزار و دويست و نود .از اوست:
زاهد كه از حّلل شناسد حرام را

او از چه خورد خون دل خاص و عام را

شربت به دست غير و به جام حبيب زهر

انصاف ده كه من بستانم كدام را

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص607 :

چرخ ،خاكستر ما را كند اكسير مراد

گر بسوزند به عشق تو صنم ،پيكر ما

و نيز:
با گدايى در ميكده خوش باش كه جم

 )**( 337براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك .فوائد الرضويه ،ص 408 -9

داشتى حسرت خشتى كه تو را بالين است

و نيز:
سر غمش سازد آشكار
مىخواست شمع ّ

ديدى چگونه آتشش اندر زبان گرفت

و نيز:
درخور مستى ما رطل و خم و ساغر نيست

ما از آن بادهكشانيم كه دريا زدهايم

و نيز:
تا به كويش پا نهادم ،اختيار از دست دادم

مدعى آن عاشقى باشد كه دارد اختيارى

هميون (شاعر فريدنى اصفهانى)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش عبد العال .از احفاد شيخ على عبد العال كركى معاصر صفويه بوده .مردى ياوهگوى،
سادهجوىّ ،
هزال بوده.
مح ّمد ابراهيم رهى اصفهانى را هجو كرده .او نيز به مكافات ،قطعه منظوم ساخته كه مشهور است 338و اين است:
راستى گرچه در عراق و حجاز

چون هميون كسى نه موزون است

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص608 :

ليك نوشاعران اصفاهان

نغمه تيزشان هميون است

باالخره عبد العال هميون را به سبب هجوهاى ركيك و قبيحى كه از بزرگان مىگفته ،شب در جامه خواب بكشتند .از اوست:
رند خرابات ،جا گرفته به مسجد

ليك چو آهوى وحشىاى كه به دام است

 )*( 338مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،3ص .1184
 )*( 339ر .ك :مكارم اآلثار ،ج  ،3ص  870و نيز مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،3ص .1203
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و نيز:
اسبى است مرمرا كه ز اسراف جوع آن

قدر و بها رسانده به مشك و عبيرگاه

همچون سگ گرسنه مرا بر درد شكم

گر بگذرد به غفلتم اندر خميرگاه

يارى اصفهانى (شاعر)
از متأخرين" مجمع الفصحاء" .اسمش ميرزا مح ّمد حسين .چندى به منادمت امراى زنديّه گذرانيده مردى خوشحالت بوده ،در
340
سنه هزار و دويست و پانزده وفات كرده .از اوست:
همدم است اين دم ،بت سيمين تنم

آسمان گويا نمىداند منم

و نيز:
همىگويى غمش در دل نهان دار

نصيحت گر نمىگويى دلت كو؟

و نيز:
گفتى كه بگويمت كه چون است دلم

سپهر دون است دلم
ستم
خون از ِ
ِ

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص609 :
موالنا شرف الدّين على يزدى مع ّمايى
از بزرگان علما و عرفاى زمان خود بوده .موقعى كه ميرزا سلطان مح ّمد ،نبيره ميرزا شاهرخ از احفاد امير تيمور گوركان ،در
اصفهان حكومت داشته ،موالنا از خواص اصحاب او بوده است.
و وقتى به ميرزا سلطان مح ّمد مىگويد:
پير است چرخ اختر ،بخت تو نوجوان

آن به كه پير نوبت خود با جوان دهد

و به مدلول اين شعر ،ميرزا سلطان مح ّمد بر مخالفت ج ّد خود مص ّمم شده ،در اصفهان دعوى سلطنت مىكند و بعد هم به هواى
تسخير فارس و غيره مىافتد.
 )**( 340مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،3ص .1203

ميرزا شاهرخ اردويى حركت داده ،به اصفهان مىآيد جهت تنبيه سبط خود .در مّلقات با موالنا شرف الدّين ،بعد از سرزنش و
مّلمت كردن ،او را به هرات روانه مىسازد .و كتاب" ظفرنامه" مشتمل بر وقايع يوميّه امير تيمور گوركان تأليف معروف
اوست كه بنا به خواهش شاهرخ ميرزا پرداخته شده است.
در" روضات الجنات" از" رياض العلماء" نقل است كه شرف الدّين از بزرگان علماى شيعه بوده است و قصيده نامبرده را شرح
نموده ،و او را مع ّمايى مىگفتند ،زيرا چنانچه در اكثر علوم فايق بوده است ،در انشا و مع ّما و لغز هم استيّل داشته ،حتى اينكه
پارهاى ّاول تدوين كتاب در علم مع ّما را نسبت به او دادهاند .و نزد سّلطين گوركانيه عظمت و احترام بسيارى داشته است ،و
تاريخ اكمال كتاب ظفرنامه" صنف فى شيراز" مىباشد ،مطابق هشتصد و بيست و هشت .و وفات او را سنه هشتصد و سى
نوشته .درصورتىكه ميرزا شاهرخ در هشتصد و پنجاه به اصفهان آمد و مولى شرف الدّين على يزدى را همراه اميرزاده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص610 :
عبد اللطيف روانه هرات مىسازد.
مّل شرف الدّين در طريقت ،مريد سلطان حسين اخّلطى است.
" رياض العارفين" باز مىنويسد وفاتش در هشتصد و پنجاه و شش هجرى است.
از اشعار فارسيه او است:
عالمى غرق تحيّر به لب بحر وجود

ديده بر موج و كسى را خبر از دريا نيست

سخن از خويش بگو سخره بيگانه مشو

كاندرين دير كهن ،غير تو كس ،گويا نيست

و نيز:
صوفى مباش منكر رندان مىپرست

كاندر پياله پرتوى از روى يار هست

رند است و جرعهاى مى از اسباب دنيوى

آن هم بيفكند ز كف ،آنگه كه گشت مست

شيخ است و صد هزار تعلّق ز نيك و بد

پيوسته خلق را پى بدنامى و شكست

وين طرفه تر كه مردم كوتهنظر كنند

آن را خطاب ،عاصى و اين را ،خداپرست

و نيز:
قد برافراختهاى ،چهره برافروختهاى

كار خود ساختهاى ،خرمن ما سوختهاى

تا نيابد خبر حسن تو غير ،از غيرت

همه را ديده فروبسته و لب دوختهاى

و نيز:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص611 :

گو از سر هر دو كون برخيز

هركس كه ميان ما نشيند

چون در همه جا بهجز تو كس نيست

در صومعه كس چرا نشنيد؟

مدرس
شيخ على يزدى ّ
برحسب صورتى كه خود ايشان نوشتهاند« :مسقط الرأس دار العبّاد يزد .در عام يكهزار و دويست و هفتاد و هشت هجرى و پس
ّللا و فارسيّات ،تا ّ
سن [دوازدهسالگى] شروع در تحصيل عربيّه از نحو و صرف و
از هفتسالگى در مكاتيب مشغول تعلّم كّلم ّ
منطق و معانى بيان ،تا اوان بلوغ كه وارد در تدريس اصول و فقه شده و تا در سنه يكهزار و سيصد و ده هجرى از وطن
مذكور مهاجرت به دار السلطنه اصفهان نموده و در حوزه علميّه آقا شيخ مرتضى ريزى اصفهانى ،حاضر شده براى تكميل فقه و
اصول بهعنوان خارج در مدّت سه چهار سال .و من بعد در سال يكهزار و سيصد و چهارده تأ ّهل اختيار نموده و در اندكزمانى
كثرت عيال و اختّلل امر مئونه  214موجب تشويش خاطر گرديده و انصراف از امر تحصيل قهرا حاصل شده ،ولى براى
مطول و حاشيه ّ
ّللا
صارف از هجوم خياالت موحشه فىالجمله اشتغالى به تدريس سطوح در مدرسه صدريّه از مغنى و
مّل عبد ّ
ّ
و معالم و شرح لمعه و قوانين داشته ،و متدرجا چون ميل و رغبت ّ
طّلب را در حضور مجلس تدريس كامل ديده موجب تشويق
شده و تاكنون كه سنه يك هزار و سيصد و چهل و پنج است اشتغال به تدريس سطوح مزبوره داشته ،با نهايت افسردگى از جهت
معوق بودن امر معاش و عثمانمآبى مدعيّين رياست روحانيّه كه وظيفه آنها تفقّد از احوال امثال احقر بود و به كلّى بههيچوجه
ّ
ّللا و عونه تاكنون به همين حالت
توجّهى نداشته و اقل هم به فضل ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص612 :
ّللا اين نوع شرك را كه تملّق اين رؤساء باشد كه شايد نفعى
به هر قسمى بوده در نهايت بىبضاعتى به قناعت گذرانيده ،و بحمد ّ
از پرتو آنها عايد شود ،اختيار نكرده ،و اميدوارم از بركت صاحب شريعت مطهره كه چنانچه عمرى باشد ،مرتكب نشوم».
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يعقوب تركمان آققوينلو
فرزند حسن بيك تركمان .در اصفهان از اين خانواده آثار و عماراتى هست ،از آن جمله سردرب معروف مقبره شيخ ابو مسعود
به اسم يعقوب بيك .سالها سلطنت آذربايجان و عراق و فارس داشته .وفاتش سنه  .896اين شعر از اوست:
دنيا كه در او ثبات كم مىبينم

در هر فرحش ،هزار غم مىبينم

چون كهنه رباطى است كه از هر طرفش

راهى به بيابان عدم مىبينم

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص613 :
سلسله خاتونآبادىها
نسب اين سلسله برحسب شجرهنامهاى كه خود آنها از كتب متفرقه ضبط نمودهاند از اين قرار است كه منشعب مىشود از حسن
افطس فرزند على اصغر فرزند حضرت سجاد.
حسن افطس به علّت آنكه داراى دماغ پهن بوده به اين وصف مشهور شده .جماعتى از علماى تاريخ ،در نسب افطس حكايت
اختّلفى كردهاند.
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ّللا بن حسن بن حسن بيعت كرده ،رايت زرد مح ّمد را
افطس نسبت به حضرت صادق ،اعتراضاتى داشته و حتى با مح ّمد بن عبد ّ
ّللا را نزديك مدينه شهيد كردند،
به دست گرفته ،به سبب قامت بلند ،او را رمح آل ابو طالب مىناميدند .وقتى كه مح ّمد بن عبد ّ
افطس فرار كرد .منصور دوانقى درصدد گرفتن او بود تا زمان مّلقات منصور با حضرت صادق (ع) كه به منصور فرمود":
اگر مى خواهى خدمتى به رسول خدا بنمايى از افطس درگذر و او را اذيت مكن" ،پس از اين منصور او را عفو كرد و حسن
آسوده شد (شجره).
" عمدة الطالب" مىنويسد ":حكايتى كه داللت بر صحت نسب افطس دارد اين است كه وقتى حضرت صادق (ع) به حضرت
موسى (ع) از براى ارحام خود وصيّت مىفرمود تا هريك را چه مبلغ بدهند .از براى حسن افطس هفتاد دينار وصيّت نمود ،يك
تعرض نمود به اينكه حسن افطس مهيّاى كشتن شما بوده است ،باز نسبت به او وصيّت به احسان مىكنيد ،جواب
نفر از حاضرين ّ
دادند نخواستم مصداق قول خداوند گردمَ « :و يَ ْق َ
ص َل»*.
طعُونَ ما أ َ َم َر ا
ّللاُ بِ ِه أ َ ْن يُو َ
( )2عمر االكبر )3( ،امير على )4( ،امير حسين )5( ،سيّد مح ّمد )6( ،امير حسين )7( ،سيّد مح ّمد )8( ،سيّد عباد )9( ،امير
كبير عماد الشرف )10( ،سيّد اشرف الدّين حسين )11( ،سيّد تاج الدّين حسن )12( ،ابو الفضل تاج الدّين از اصحاب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص614 :
صب
روايت در عهد سلطان مح ّمد خدابنده بوده ،باعث بر تشيع سلطان شد ،عاقبت خواجه رشيد طبيب وزير سلطان به جهت تع ّ
مذهب ،تحريك بعضى كرده ،او را با پسرش سيّد مح ّمد مجد الدّين شهيد كردند .پس سلطان بر آنها غضب كرده و حكم كرد تا
قاتلين را بر االغها سوار كردند و در بازار بغداد گردانيدند و باالخره آنها را كشت".
در شجره اينطور نقل از تاريخ" عالمآرا" شده ليكن در" عمدة الطالب" نوشته كه اين سيّد تاج الدّين ابو الفضل مح ّمد است كه از
نسل على الجزيرى بن حسن افطس باشد )13( ،سيّد مح ّمد مجد الدّين )14( ،سيّد شرف الدّين )15( ،سيّد حسن -يك فرزند سيّد
حسين سيّد جعفر پدر سيّد قوام الدّين پدر سيّد محمود شجاع الدّين پدر سيّد ّ
معز الدّين پدر سيّد مح ّمد پدر سيد عّل الدّين مح ّمد مؤلّف
كتاب" شرح االسماء الحسنى" )16( ،342سيّد مير حسن )17( ،سيّد مرتضى )18( ،سيّد جّلل الدّين )19( ،امير حسن نقيب
النقباءّ .اول كسى است كه از سادات حسينيه ساكن مدينه طيبه به ايران انتقال نموده .علّت آن را نوشتهاند يكى از سّلطين
خراسان از امير حسن تقاضا نمود با خانواده خود به خراسان هجرت كند ،وقتى امير حسن رئيس سادات مدينه به خراسان رسيد،
مفوض به او داشت .در خراسان اوالد
سلطان وقت براى ّ
تبرك و تي ّمن ،دختر او را تزويج نمود و منصب نقابت مملكت خود را ّ
امير حسن ،بسيار شدند و بعضى از آنها به قم و از آنجا به اصفهان مهاجرت نمودند و همواره داراى منصب نقابت بودند و در
اصفهان در محلّه حسينيه معروف به شاهشهان سكونت داشتند و پارهاى از آنها در محلّه سلطان سنجر و بعضى در محلّه
جوباره .تا وقتى مرض طاعون در شهر اصفهان بروز كرد ،سيّد عماد الدّين فرزند امير حسن از شهر اصفهان گريخته به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص615 :
قريه گورت منتقل شد .بعضى ديگر از اين سلسله در زمانآباد و خوراسگان و غيره مهاجرت نمودند.
( )20امير عماد الدّين مح ّمد مذكور است كه چون در دامنه كوه گورت اصفهان جنب قريه خاتونآباد مدفون گشته ،اوالد و احفاد
او معروف به خاتونآبادى شدند )21( .امير اسماعيل و امير سيّد على فرزندان مير عماد الدّين )22( .مير سيّد على در باالى
كوه جورت اصفهان مدفون است و فرزندانى دارد )23( .مير كريم اوالد مير عماد الدّين معروف به خاتونآبادى از زمان او
تاكنون منقسم به چندين سلسله گشتهاند از جمله آنها ،يكى سلسله سابقه كه داراى شعبههاى چندى است .ديگر چند سلسله از
خانواده او امروزه در اصفهان معروفيّت دارند كه بهطور اختصار بعضى از آنها ذكر مىشود.
يكى سلسله امامجمعههاى اصفهان هستند .امامجمعه كنونى آميرزا مح ّمد صادق ،سابقا داراى ثروتى بوده ،برحسب اتّفاقات تمام
ثروت او از دست رفته و شخص معيلى و منزوى گشته هيچگونه مراودهاى نمىكند .حاجى ميرزا هاشم قبل از او امامجمعه بود
در بدو عمر ،جهت تحصيل به عتبات عاليات رفته و پس از قدرى تحصيل مراجعت به اصفهان نمود .به مناسبت مقام [و] شوكتى
صلى از او شد كه هنوز جزو اخبار مه ّمه آن اوقات كيفيّت آن ذكر مىشود ،مثل اينكه
كه پدر و عموى او داشتند استقبال اعيانى مف ّ
از اصفهان تا چندين منزل در هر منزل ،كارخانه ساختن حلويّات مهيّا شده بود كه روزانه مقدار بسيارى شيرينى تازه ساخته و
مصرف مىشد.
بعد از ورود ،چون ملكات حميدهاى كه از معاشرت اخبار نجف تحصيل كرده بود ،دارا بود ،اهالى اصفهان در مقابل آنچه
نامّليمات در زمان پدر او چشيده بودند ،اين شخص را بهطور فوقالعاده تلقّى مىكردند .و از روى حقيقت نسبت به او ارادت
مىورزيدند ،چنانچه پس از فوت پدر و عموى او مردم به
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص616 :
اصرار از او درخواست كردند كه امامت جماعت بنمايد در مسجد جمعه آنوقت [كه شخص] ديگرى نماز جماعت مىگزارد.
حاجى ميرزا هاشم در منزل شخصى خود مشغول جماعت شد ،چون خانه [اى] كه در او نماز مىگزارد با آنكه از بزرگترين
خانههاى اصفهان بود ،گنجايش جمعيّت را نمىكرد ،ناچار مردم ديوار اين خانه را شكافتند و به خانه مجاور كه باز از خود او
بود و وسعت داشت ،جمعيّت را متّصل كردند .اين خانه هم باز گنجايش نكرد به خانه سيّم جمعيّت متّصل شد و هكذا تا خانه هفتم
كه تمام هفت خانه از سطح و سقف مملو از جمعيّت مىگرديد.
در خّلل اين اوقات و برحسب استدعاى اهالى شهر ،شبهاى جمعه جهت احيا ،حاجى ميرزا هاشم به تخت پوالد رفت و در
ّ
ّ
مصّلى تخت فوالد چند جريب مىباشد در شبهاى جمعه مملو مىگرديد.
مصّل اقامت جماعت نمود بااينكه وسعت مسجد
مسجد
ديگر از كارهاى حميده او اين شد كه اعّلن داد پس از فوت پدر خود كه هركس طلبى از پدرم دارد ،اظهار كند تا ادا سازم ،در
اين وقت مردم بسيارى خواه از روى حقيقت و خواه غير حقيقت نزد او ادعايى اظهار داشتند بدون سؤال و جواب وجه آن را
ّللا بيدآبادى نيز پس از فوت پدر كرد و سبب توجّه مخصوصى از مردم به او شد .از
پرداخت .اين كار را سابقا حاجى سيّد اسد ّ
پرداختن اين مقدار هنگفت وجه ،الزم شد كه امّلك بسيارى به قيمت نازل فروخت و به اين سبب عايدات ساليانه او كاسته شد و
كفاف مخارج فوقالعاده او را نداد.
مخارج يوميه او دو خروار نان و قريب بيست من برنج جهت منزل و جيره يك دسته از نوكرهاى او بود ،ساير مخارج با وصف
اعيانيّت از همين قرار بود.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص617 :
اين صفات محموده كه جالب ارادت اهالى شده بود ،دوام داشت تا روزى كه خلعت امامت جمعه را پس از فوت ميرزا مح ّمد على
پوشيد .يعنى در مدّت چند دقيقه اين انقّلب كلى كه ارادت عا ّمه تبديل به ادبار عمومى بود ،واقع شد.
به اين طور كه هنگام ورود حاجى ميرزا هاشم به مسجد شاه ،جهت اقامه نماز جمعه ،تمام مسجد شاه و اطراف او مملو از جمعيّت
متفرق شد كه در وقت خروج از مسجد غير از بستگان
بود ،همينكه روى منبر خلعت را پوشيد ،تمام اين جمعيّت به قسمى
ّ
شخصى او كسى باقى نمانده بود .تفرقه جمعيّت مردم از اطراف او و نداشتن عايدات كافى جهت گردانيدن چرخ امامت كه از
لوازم او ،داشتن عدّه بسيارى نوكرهايى بود كه داراى جبّه ماهوت و كّلههاى پوست بخارايى [بودند و] در موقع سوارى امام
[جمعه] جفتجفت در دو طرف كوچه و بازار تا مسافت زيادى حركت مىكردند ،و همچنين جمعى از فضّل و مع ّمرين در عقب
او سوار مىشدند ،مخصوصا بعضى هم در حين حركت با صداى بلند بهطور فرياد زدن در اطراف او قرائت قرآن مىكردند و
عدّه بسيارى ديگر از ارحام و بازماندگان خانواده و بستگان او بودند كه تمام اينها را مىبايست ،امام جمعه مخارج خوراك و
پوشاك و غيره بدهد.
ناچار امامجمعه برخّلف سيره گذشتگان با حكومت وقت ،بناى آميزش را گذارد .حكومت هم در مقابل اين نعمت غير مترقبه كه
سبب دوام حكومتش گرديد ،بناى خود را بر اجراى مقاصد او گذارد ،و هم راههاى دخل در اين ضمن پيدا شد .از جمله بدون هيچ
شرطى از فقير و غنى ،شهرى و دهاتى از هر صنف و طبقه وقتى كه وفات مىكرد و صداى ضجه اوالد و عيال او از خانه
بيرون مىرفت ،جمعى نوكرهاى حاجى ميرزا هاشم وارد خانه مىشدند و كليه اطاقهاى او را قفل و مهر مىكردند و اموال او
را توقيف مىساختند ،بهعنوان مطالبه يك ثلث از اموال جهت خيرات و يك قسمتى هم بهعنوان سهم امام
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص618 :
حجّت عصر -عليه السّلم.
در چنين حالتى اين حركت چه اثراتى داشت ،هركسى ديده است مىفهمد .ولى صورت خوبى كه به اين كار مىدادند اين بود كه
در بدو امر چندين هزار تومان مطالبه مىكردند و باالخره بعد از جواب و سؤال ،اين حركت مفتضحانه به گرفتن چند تومان
مختصرى خاتمه مىيافت .افراد نوكر كه مىديدند همهوقت اين وسيله دخل مخصوص فراهم نيست ،وسائل ديگر را دستآويز
مىكردند؛ مثل اينكه گاهى با نردبان به خانه كسى وارد مىشدند با ظرف شراب .اگر صاحبخانه در منزل موجود نداشت كه
بگيرند آن ظرف خودشان را نسبت به صاحب منزل مىدادند و او را مىگرفتند با هياهو و هنگامه غريب و عجيبى كه بر پا
مىساختند ،كه ازبس هر شب درين خانه ،هرزگى مىكنند همسايهها خسته شدهاند و به آقا شكايت كردهاند ،و آقا تو را خواسته
است ،تا باالخره براى نرفتن حضور آقا قرار مىشد يكچند تومانى به آنها بدهد جهت آقا ،ليكن تمام اين پول به آقا نمىرسيد .يك
مقدار مختصرى از او را ممكن بود و هم كافى كه به خود آقا بدهند.

تشدّد اين قبيل كارها وقتى مىشد كه وجهى الزم بود و به يكى از اين نوكرها آن حواله مىشد كه ديگر آن نوكر به هركس و به
هر اسم مىآويخت هيچ چارهاى نداشت ،مگر پرداختن وجه .در مقابل آن وجه شخص صاحبش هم مىتوانست به عنوانى به
ديگرى بياويزد.
خّلصه مردم اصفهان و بلوكات بدون استثنا سالهاى درازى از اين راه آسايش نداشتند .تا در هزار و سيصد و بيست و يك ،فجأة
وفات كرد .بعد از هفتاد و يك سال زندگانى و مقبره او در محل معروف به سر قبر آقاست215 .
قبل از او ميرزا مح ّمد على -پدر ميرزا مح ّمد صادق امامجمعه و فرزند ميرزا جعفر فرزند مير سيّد مح ّمد فرزند مير عبد الباقى،
امامجمعه شد ،و او از اهل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص619 :
علم بود .ظ ّل السلطان حاكم اصفهان به سبب ضديّت امامجمعه سابق با او ،آن را معزول ساخته بود و ميرزا مح ّمد على را در
هزار و دويست و نود و شش بجاى او منصوب ساخت .اگرچه اخّلق آميرزا مح ّمد على مقتضى بعضى شرارتها و كارهاى
ناهنجار نبود ،ليكن بستگان او به غرور ارتباط با ظل السلطان جهت جلب نفع مرتكب كارهاى بسيار زشت مىگشتند تا در سنه
هزار و سيصد وفات نمود و در سر قبر آخوند مدفون شد.
قبل از او آمير مح ّمد حسين -عموى حاجى ميرزا هاشم فرزند حاجى ميرزا حسن فرزند حاجى ميرزا مح ّمد حسين فرزند مير عبد
الباقى سابق -امام جمعه شد.
آمير مح ّمد حسين قدرى معقول و تفسير ،تحصيل كرده بود غالبا هم با فضّل و دانشمندان معاشرت داشت و با همهكس نشست و
متمول و عيّاش بودهاند .به اين سبب مردم نسبت تردماغى و با هر سرى
برخاست مىنمود و خويشان نزديك او هم خوشگذران و
ّ
سرى داشتن را به او دادهاند.
ّ
محول مىگرديد ،آمير مح ّمد
زمان حيات برادر كه توانايى و قدرت زيادى در اين خانواده بود ،و قطع و فصل امور مردم به آنجا ّ
حسين داراى امّلك بسيارى گرديد ،و چون عّلوه بر حيثيّات برادر ،حيثيّات خانوادگى هم شخصا دارا بود ديگر كسى را در
اصفهان طرف اعتنا قرار نمىداد ،و با بيشتر از طبقات علما ،ستيز و آويز داشت و به همين سبب موقعى كه در بلواى اصفهان
بر ضد حكومت ظل السلطان كه آمير مح ّمد حسين ،سردسته واقع شده بود ،ساير علما از حضور در تلگرافخانه كه محل اجتماع
بود استنكاف كردند در آنوقت مير مح ّمد حسين تنها ماند و تظلّمات حقّه اهالى به صورت تحريكات او درآمد.
آمير مح ّمد حسين  216پس از چند سال از وفات برادرش كه منصب سلطان العلمايى و امامجمعگى به كسى داده نمىشد موفق
گرديد و دارا شد ،ليكن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص620 :
طولى نكشيد كه در هزار و دويست و نود و شش او را معزول كردند بعد از دو سال امامجمعگى .پس از عزل به فرمان مظفر
الدوله او را تبعيد به طهران و خراسان ساختند ،تا اينكه به توسط خويشان طهرانى او كه امامجمعه و صدر العلماء بودند ،اجازه
يافت كه به اصفهان معاودت كند و خانهنشين گردد و با كسى مراوده نكند .او هم از خراسان از راه بيابان به اصفهان آمد .نه
كسى از او استقبالى كرد و نه احترامى به او گذاردند تا در سنه هزار و دويست و نود و هشت وفات نمود و بستگانش معتقد بودند
به اينكه مسموم شده است .مدّت تبعيد و خانهنشينى او هم دو سال بود .نعش او حمل به عتبات و در نجف مدفون شد.
قبل از او برادر مير مح ّمد حسين ،آمير سيّد مح ّمد ،امامجمعه و سلطان العلماء بود [وى] پدر حاجى ميرزا هاشم و فرزند حاجى
ميرزا حسن امام جمعه [بود].
پس از فوت برادرش مير مح ّمد مهدى  217كه در سنه هزار و دويست و پنجاه و چهار وفات كرد .مير سيّد مح ّمد داراى منصب
و لقب امامجمعه و سلطان العلماء شد.
در بدو امر چند نفر نوكر داشت كه از سردستههاى اشرار بودند خصوص حاجى غّلمحسين و پسرهايش كه در تواريخ ذكر آنها
شده و مح ّمد شاه اشخاصى را كه بالخصوص مىخواست دستگير نمايد در سفرى كه براى رفع فتنه و آشوب حادثهاى در اصفهان
به سبب اشرار ،به اصفهان آمده بود ،از جمله همين حاجى غّلمحسين و پسرهايش بودند كه دستگير شدند و در عمارت نمكدان
دندانهاى او را كندند و بر كلّهاش كوبيدند .و اين جماعت نوكر براى اجراى مقاصد خود و شهوتهاى بهيمى و درندگىهاى

سبعى ،آمير سيّد مح ّمد را تكيه و پناهگاه ساخته بودند هر امر شنيعى را مرتكب مىشدند و به سبب اقتدار آمير سيّد مح ّمد ،كسى
نمىتوانست از آنها جلوگيرى كند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص621 :
حتى وقتى يكى از غّلمان او كه مست بوده است و در اطراف مسجد شاه هرزگى مىكرده به حكم آشيخ مح ّمد باقر نجفى او را
دستگير كرده و حد مىزنند.
آمير سيّد مح ّمد از شنيدن اين خبر يك عدّه از نوكرهاى خود را شبانه مأمور مىكند كه بروند در خانه حاجى شيخ مح ّمد باقر و
هركه در آنجا هست گرفته بياورند .آمير مح ّمد حسين برادر او هم جمعى را به اتّفاق اشرار و الوار ميدان كهنه با آنها همراه
مىسازد .بعضى نسبت مىدهند كه در اين قضيه خود آمير مح ّمد حسين هم كّله نمدى بر سر گذاشته بوده است ،در ضمن سايرين
ناشناس رفته است ،و هم گويند كه آمير مح ّمد حسين بسيارى از مواقع شخصا كّله سر مىگذاشته و ناشناس به ات ّفاق نوكرهايش
جهت اجراى اينگونه قضايا مىرفته است .خّلصه وارد خلوت حاجى شيخ مح ّمد باقر شدند و چند نفر از علما -معمول حاجى
شيخ مح ّمد باقر اين بوده كه هميشه جماعتى از علما و مجتهدين را در منزل خود شب و روز پذيرايى مىكرده -كه در آنجا
مشغول مطالعه بودند مانند آسيّد كاظم يزدى و آخوند ّ
مّل مح ّمد نقنهاى و غيره را دستگير مىكنند و مىبرند نزد مير سيّد مح ّمد،
مير سيّد مح ّمد هم حكم مىكند كه آنها را انواع شكنجه و عذاب بنمايند ،بهطور بسيار قبيحى.
اين وضع بود كه كسى را قدرت جلوگيرى از آنها نبود .با آنكه زمان خسرو خان گرجى و فضل على خان قراباغى بيگلربيگى
ازبس شكايت به دولت نمودند از شرارت اشرار اصفهان در هزار و دويست و پنجاه و هفت ،مح ّمد شاه به اصفهان آمد و آنها را
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سركوبى كرد.

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص650
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص650 :
آخوند مرحومند از اخت ميرزا عّلء الدّين مح ّمد گلستانه.
و اما اوالد آخوند مرحوم از همشيره ابو طالب خان نهاوندى ،مرحوم فاضل ميرزا مح ّمد رضا و همشيره ايشان بوده ،و از ميرزا
مح ّمد رضا اوالد ذكور و اناث شده و از هيچيك خلفى باقى نماند .و از همشيره مزبوره كه حليله فاضل مقدّس م ّّل حيدرعلى بن
العّلمة المحقق المدقّق ّ
ّ
مّل ميرزا شيروانى بوده ،و از ايشان صبيّه به هم رسيده كه زوجه جوان فاضل آقا ميرزا خلف
عالىحضرت فاضل مترجم تهذيب االحكام به امر السلطان حسين ّ
مّل مح ّمد تقى گيّلنى االصل بوده ،و اوالد او انشاءهللا تعالى
در ذيل اوالد ّ
مّل ميرزا ،مذكور خواهد شد.
مّل مح ّمد قاسم ،نواده ّ
و صبيّه ديگر نيز مىداشت كه زوجه آقا عبد هللا ،خلف ّ
مّل مح ّمد على استرآبادى بوده و بعد انشاءهللا تعالى
مذكور خواهد شد.
ّللا بودند .از
و اما اوالد آقاخوند مرحوم از عقيقه معقوده دو پسر و دو دختر رسيده ،و اما پسرها :ميرزا مح ّمد جعفر و ميرزا عبد ّ
ميرزا مح ّمد جعفر دخترى بود كه صبيّه آن دختر در حباله جناب عمىام ميرزا ابو طالب و والده نورچشمىام ،ميرزا حسين و
ّللا خان بن على مردان خان بختيارى و ولدى از او به هم رسيد نامدار خان و
همشيره اوست ،و صبيّه ديگر نيز داشت زوجه فتح ّ
ّللا بن مير س ّيد مح ّمد
عبد
ميرزا
زوجه
يكى
بود:
مى
بيدآباد
در
ّه
ي
صب
دو
ّللا
ّ
در ميان بختيارى مىباشد 234 .و از ميرزا عبد ّ
ّ
مّلباشى بن مير مح ّمد صالح ،و ديگرى زوجه ميرزا محسن بن مير زين العابدين مير مح ّمد صالح ،و والده او .ا ّما دو صبيّه
ّ
آخوند مرحوم يكى در حباله مرحوم مير زين العابدين بن عّلمه مير مح ّمد صالح ،مشار اليه بود ،و از ايشان مرحوم مير سيّد
رضا و ميرزا محسن و مير مح ّمد هادى و مير مح ّمد صالح مشهور به آقايى به هم رسيد ،و از مرحوم مير سيد رضا
عالىحضرت ميرزا محمد على امام جماعت بيدآباد و همشيرهاى به هم رسيد و از ايشان سه پسر و يك دختر به هم رسيد ،يعنى
باقىمانده .اما سه پسر:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص651 :
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مير مح ّمد باقر  235و مير سيّد ابو تراب و ميرزا عابد و صبيّه حليله مير زين العابدين بن ميرزا محسن مشار اليه مىباشند كه
مذكور خواهد شد.
همشيره ميرزا مح ّمد على حليله مرحوم آقا مح ّمد بن الفاضل الصالح المولى زين الدّين الخوانسارى االصل امام الجمعة باالصفهان
به هم رسيد كه باقى مانده ،و از آقا مح ّمد ازين حليله يك پسر ديگر و يك دختر به هم رسيد :پسر ،ميرزا مح ّمد على ،و دختر ،در
ّللا پسر مير زين العابدين مير مح ّمد حسين و
حباله ميرزا جعفر طبيب مىباشند .و از ميرزا محسن از صبيّه مرحوم ميرزا عبد ّ
ميرزا مح ّمد على به هم رسيد و از زوجه ديگر ،صبيّهاى كه در حباله عمزاده حقير ميرزا مح ّمد رضا بن ميرزا مح ّمد على بن
ميرزا مح ّمد كاظم يك پسر و سه صبيّه به هم رسيد كه مذكور شد ،و مير مح ّمد هادى را خلفى مىباشد مس ّمى به مير مح ّمد تقى
صهر عالىجناب مير مح ّمد حسين ،و دو صبيّه هم داشت يكى در حباله مير مح ّمد حسين بن ميرزا محسن بود ،و صبيه ديگر مير
مح ّمد هادى در حباله عالىجناب مير عبد الواسع بن الفاضل مير ابو طالب ،و از اين حليله دو صبيّه ماند كه هر دو زوجه
عالىجنابان مقدّسالقابان مير سيّد مح ّمد و مير مح ّمد تقى ابناء المرحوم مير سيّد عبد الباقى مىباشند و اوالد ايشان از ايشانند،
مگر مير مح ّمد صادق بن مير سيّد مح ّمد كه حال مذكور مىشود ،و زوجه مير مح ّمد هادى [كه] مذكور خواهد شد انشاءهللا
تعالى .و آقايى را نيز صبيّه مىباشد از صبيّه مير مح ّمد مهدى بن مير مح ّمد بزرگ كه در حباله عالىجناب مقدس القاب مير سيّد
مح ّمد بن امير عبد الباقى بود كه در وقت وضع حمل وفات يافت .و از ايشان ميرزا مح ّمد صادق مشار اليه مىباشند ،و صبيّه
ديگر آخوند را بنات ستّه مىبود :يكى والده اوالد مرحوم مغفور مير مح ّمد مهدى بن مير مح ّمد حسين ،دوم والده اوالد آمير عبد
الباقى ،سيّم حليله مرحوم مير سيّد رضا مذكور ،چهارم حليله مرحوم مير مح ّمد هادى برادر مير سيّد رضا كه الحال در حيات
است ،پنجم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص652 :
حليله ميرزا نور الدّين مح ّمد مشكى ،ششم زوجه مرحوم حاجى مح ّمد كاظم قهپايهاى كه الحال كه هفتم شهر شوال  1217است
موجود است و از او دو پسر در نظر است :آقا مح ّمد و آقا مح ّمد باقر و يك صبيّه كه در حباله مير مح ّمد حسين بن ميرزا محسن
مىباشد كه ازو دو صبيّه دارد ،هر دو در حباله ّ
مّل جعفر قهپايى و برادر او مىباشد .و صبيّه آقا مح ّمد باقر در حباله ميرزا
محسن مىباشد.
عّلمه مقصود ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى به نحوى است كه مرقوم مىگردد .از حليله مرحوم ّ
عّلمه مقصودّ ،
اما اوالد اناث رابعه ّ
مّل
مّل نور الدّين مح ّمد و ّ
عّلمه آمح ّمد هادى مترجم قرآن و ّ
مح ّمد صالح مازندرانى چند پسر بوده :يكى فاضل ّ
مّل مح ّمد سعيد
مّل عبد الباقى و ّ
مّل حسن على و ّ
اشرف و ّ
مّل مح ّمد حسين .و آنچه بر حقير معلوم است يك صبيّه ،و ليكن مسموع شد كه دو
ّ
صبيّه بوده .اما اوالد عّلمه مح ّمد هادى يكى فاضل كامل آقا مهدى بوده و حواشى بر شرح عضدى مختصر نوشته و جمعى از
فضّلى معاصرين تّلمذه او بودهاند ،و ديگر آقا مح ّمد على ،و ديگرى آقا على اصغر و ديگرى آقا مح ّمد تقى.
اما اوالد آقا مهدى از ذكور اثرى نمانده ،حال دو صبيّه كه از ايشان مانده يكى حليله مرحوم آقا مح ّمد تقى بن ّ
مّل مح ّمد قاسم بن
مّل مح ّمد على استرآبادى است ،و ديگرى حليله برادرزاده او حاجى مح ّمد ّ
مّل مح ّمد شفيع ّ
ّ
عطار كه در مشهد كاظمين عليهما
ّ
ّ
السّلم د ّكان عطارى دارد و از بسيارى از مقدمات اين نسب مطلع بود ،و از قدماى سلسله كسى كه در آخر بود و اطّلع كامل
داشت او بود ،و ذكر ايشان در ذكر اوالد مح ّمد على استرآبادى انشاءهللا تعالى مذكور خواهد شد .و خاله اين دو خواهر كه از
جريده سلسله بود زوجه آقا مح ّمد عقدايى ،و فرزندى داشت مح ّمد على نام ،و دخترى هاجره نام به عقدا رفتند .اما اوالد آقا مح ّمد
على بن آقا هادى منحصر دو پسرى بود و دخترى بود ،اما پسر عالىحضرت فضائل و كماالت دستگاه آقا مح ّمد هادى است و از
صبيّه او كه در
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص653 :
حباله ع ّم حقير ميرزا مح ّمد على بود دخترى مانده و اوالد آقا مح ّمد هادى ده پسر و چند دختر و اما پسرها :يكى ميرزا مح ّمد على
مشهور به آقا ميرزا بوده و ايشان را يك پسر و دو دختر مىباشد ،و پسر ديگر آقا هادى آقا حسن على و او را چند اوالد است ،و
صباياى آقا هادى يكى زوجه سيّد مرتضى و زوجه مير مح ّمد تقى اخوين طباطبائيين ،و يكى زوجه آقا هادى ح ّكاك و ديگرى
زوجه مير محمود خالهزاده ايشان اردستانى است ،و ديگر والده نورچشمى مح ّمد كاظم و برادرهاى اوست و ديگرى زوجه آقا
مح ّمد ابراهيم زرگر است ،و از مجموع اوالد ذكور او اناثا هست.
و اما آقا على اصغر را صبيّه مىبود از زوجهاى كه صبيّه ميرزا مح ّمد تقى نجفآبادى ج ّد عالىحضرت ميرزا عبد الرزاق
قاضى نجفآبادى به هم رسيده بود ،و از آن صبيّه دو دختر ماند :يكى زوجه آقا حسين نسّاج ،و ديگرى زوجه مح ّمد تقى نامى از
اهل قريه كردهبادجى .و از اوالد آقا مح ّمد تقى بن آقا هادى مترجم كسى نمانده .اما اوالد ّ
مّل نور الدّين مح ّمد چنانچه از ثقات
مسموع شد يك پسر و دو دختر بوده .اما پسر آقا مح ّمد رحيم بوده و حواشى از او ،خود بر حواشى جدّش آقاخوند ّ
مّل مح ّمد
صالح بر معالم ديدم ،و صبيّه داشت خانم بزرگ ،لقب زوجه مرحوم آقا مهدى بود ،و پسرى داشت آقا مح ّمد باقر كفن نويس فوت

مّل اكمال بوده و از او فاضل ّ
شدند همه بّلعقب ،و دو دختر :يكى زوجه مرحوم ّ
عّلمه مجتهد الزمانى آقا مح ّمد باقر اصفهانى
مشهور به بهبهانى مجاور كربّلى ّ
معّل و برادر ايشان ،آقا حسن رضا و آقا مح ّمد حسين كه در كازرون مىبود به هم رسيد ،و
از عالىجناب مجتهد الزمانى آقاى آقا مح ّمد باقر فاضل ّ
عّلمه آقا مح ّمد على در كرمانشاهان مىباشند ،و آقا عبد الحسين كه در
عتبات مىباشند .و همشيره ايشان حليله عالىجناب فاضل مير سيّد على بن آقا سيّد مير ابو المعالى كوچك مىباشند .و ميانه مجتهد
الزمانى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص654 :
مرحوم مح ّمد طباطبايى ج ّد فاضل سيّد مح ّمد مهدى مواصلت هست ،و در اين ميان اوالد بسيارى به هم رسيده است.
ّللا است به هم رسيده .و اوالد
اما آقا حسن رضا را دو پسر :آقا مح ّمد ابراهيم و حاجىبابا و صبيّه كه زوجه عالىحضرت آقا اسد ّ
آقا مح ّمد حسين در كازرون مىباشند ،و صبيه ديگر ّ
مّل نور الدّين مح ّمد زوجه مرحوم مغفور ميرزا مح ّمد تقى نجفآبادى هم
بوده ،و از ايشان مرحومان آقا على نقى و آقا رضى به وجود آمدند بّلعقب بود ،و فرزند ارجمند آقا على نقى عالىحضرت
عّلمى ميرزا عبد الرزاق قاضى نجفآبادى و دو همشيره ايشان به هم رسيدند .ميرزا را اوالد چند در نجفآباد هست ،و از يكى
از دو همشيره آن از مرحوم ّ
مّل منصور صبيّه داشت كه زوجه برادر مرحوم حاجى ميرزا صراف جواهرى و از او ميرزا بديع
و اخوه ايشان به هم رسيدند ،و آن ديگر را زوجى مىباشد از كسبه .و صبيّه ميرزا مح ّمد تقى نجفآبادى مذكور را زوجه مذكور
و زوجه مرحوم ّ
ّللا فرزندى در
ّللا و خواهرش به هم رسيدند .و از آقا اسد ّ
مّل يعقوب نهاوندى بوده ،و از ايشان مرحوم آقا اسد ّ
ّللا ،سابقا زوجه آقا على اصغر خلف ّ
عّلمه آقا مح ّمد هادى مترجم مىبود ،و ازو صبيّهاى به هم رسيد
اسد
آقا
والده
بهبهان مىبود
ّ
كه زوجه ّ
مّل صادق نهاوندى شد ،و از ايشان صبيّه به هم رسيد ،اين صبيّه را دو دختر مىبود :يكى زوجه آقا حسين نسّاج و
ّ
ّللا صبيّه مّل يعقوب نهاوندى زوجه مير سيّد على
ديگرى زوجه شخصى كردآبادى كه سابق مذكور شد .و همشيره مذكور آقا اسد ّ
بزرگ همشيرهزاده مجتهد الزمانى آقا مح ّمد باقر بهبهانى است ،و از ايشان دو فرزند صالح عابد به هم رسيدند :مير سيّد احمد و
مّل مح ّمد سعيد اشرف يكى :فاضل ّ
مير سيّد  344...اما اوالد ّ
عّلمه مير مح ّمد امين است كه شرح
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص655 :
مّل سعد الدّين تفتازانى كه قسم دوم تهذيب است و قسم ّاول در منطق است ،و حاشيه مرحوم ّ
عّلمه ّ
مبسوطى بر تهذيب كّلم ّ
مّل
ّللا بر اوست و نوشته و از اوالد او احدى نمانده است ،و ديگرى ميرزا مح ّمد على در هندوستان اوالد چند دارد در مرشدآباد
عبد ّ
بنگاله ،و ديگرى صبيّهاى است كه جدّه والده حقير است و مذكور شد.
اما اوالد ّ
مّل حسن على كه در هند مشهور به حسن على خان است :يكى ميرزا على اشرف بوده و از اوالد آقا هادى پسر او ،دو
نفر ضعيفه در خانههاى اجدادى خود مىباشند .و هر دو را اوالد هست ،از يكى پسرى هست و تتمه دخترند ،يكى از آنها حليله
عالىحضرت آقا حسن على بن آقا هادى است ،و يكى در بيدآباد زوجه مير زين العابدين نقاش است كه چند اوالد پسر و دو دختر
مّل حسن على بن ّ
دارد و يك دختر او زوجه آقا حسن على مذكور مىباشد ،از او اوالد دارند .و اوالد ديگر ّ
مّل مح ّمد صالح
مّل عبد الباقى بن ّ
مازندرانى در هند مىباشند و مسموع شد كه يكى از آنها موسوم به ميرزا ابو البقاء است .اما اوالد ّ
مّل مح ّمد
صالح مازندرانى يك پسر و چند دختر بوده است .اما پسر جناب فاضل مرحوم ّ
مّل مح ّمد صالح مشهور به آقابزرگ مىباشند ،و
ّ
ايشان را پسرى بود موسوم به آقا على الدّين مح ّمد و دو صبيّه :يكى زوجه مرحوم آقا مح ّمد صادق بن مّل مح ّمد تقى گيّلنى نواده
دخترى ّ
ّللا والد حقير .اما اوالد آقا عّلء الدّين مح ّمد سه پسر مىباشد:
مّل ميرزا شيروانى ،و ديگر حليله مرحوم ميرزا عزيز ّ
حاجى مح ّمد على كه در هند است ،و حاجى ميرزا اسماعيل و حاجى جعفر كه در مىباشند.
اما اوالد حاجى مح ّمد على و اوالد حاجى ميرزا اسماعيل عالىحضرت ،ميرزا غّلمحسين و ميرزا مح ّمد تقى و همشيرههاى
ايشان .و از حاجى مح ّمد جعفر يك صبيّه مىباشد كه در حباله عالىجناب فاضل آقا عبد الحسين بن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص656 :
مجتهد الزمانى آقا مح ّمد باقر است ،و خلف مرحوم آقا مح ّمد صادق از صبيه آقابزرگ آقا مح ّمد رضا مشهور به آقا ميرزا،
خالهزاده حقير است.
ّللا والد حقير از صبيه آقابزرگ يكى
و اما آقا ميرزا را اوالد چند هست در عتبات .آقا مح ّمد حسين و اوالد مرحوم ميرزا عزيز ّ
حقيرم و همشيرهزادههاى حقير كه رقم زد كلك بيان گشت.
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و ا ّما اوالد دخترى مرحوم ّ
مّل عبد الباقى يكى زوجه مرحوم ميرزا امين ،تاجر بوده و آقايى و آقا على نقى از اويند ،و پسر آقا
على حاجى عبد الباقى حاجى ابو الحسن بودند .و آقا عبد الحسين پسر حاجى ابو الحسن باقىمانده ،و ديگر هيچ .نهايت او را بحمد
ّللا تعالى اوالد مىباشد .و ديگرى زوجه مرحوم فاضل حاجى ّ
مّل محسن ،ساكن قريه مارچى از قراى ماربين اصفهان بوده و از
ّ
ّ
ّ
اوالد او در اين زمان آقا حيدرعلى نام جوانى باقىمانده است .و مّل مح ّمد حسين بن مّل مح ّمد صالح را پسرى بوده مح ّمد رضا
نام ،صاحب كمال و ليكن از آن اثرى نمانده.
تا اينجا ختم اوالد ذكور و اناث مرحوم ّ
مّل مح ّمد صالح مازندرانى آنچه به حقير رسيده اين است كه :صبيه ايشان حليله فاضل
ّ
ّ
ّللا زوجه از صبيه مرحوم آمنه فاضله
نور ّ
مرحوم مير ابو المعالى بزرگ بوده است ،عّلمه وحيد مّل مح ّمد صالح مازندرانى ّ
عّلمه ّ
بنت ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى.
مّل شفيع بوده ،و يكى ّ
مّل مح ّمد على استرآبادى يكى ّ
عّلمه وحيد ّ
اما اوالد ّ
مّل مح ّمد طاهر اوالد مح ّمد قاسم ،يكى مرحوم آقا
مّل حيدرعلى بن مّلّ
مّل ميرزا كه والده آن دختر صبيه مرحوم ّ
مّل مح ّمد تقى نواده ّ
مح ّمد تقى بوده كه از دختر آقا ميرزا پسر ّ
ميرزا شيروانى بود ،آقا ابو الحسن و همشيره او به هم رسيدند .و از آقا ابو الحسن در طاعون عتبات در سنه  1186احدى باقى
نماند.
و ليكن از همشيره او كه در نجف بود ،ظاهر اين است كه اوالد باشد .و اوالد ديگر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص657 :
ى است و حاجى مهدى كه متوفى شده از صبيّه مرحوم آقا مهدى بن آقا هادى مترجم به هم
آقا مح ّمد على مزبور حاجى كه ح ّ
رسيده در عتبات اوالد مىباشد ،دو برادر مشهورند به كفننويس ،و ديگرى آقا مح ّمد قاسم بود كه مذكور شد و اوالد داشت و
برادر آقا مح ّمد تقى مىبود ،و برادر ديگر آقا مح ّمد تقى پدر حاجى مح ّمد ّ
عطار است كه در كاظمين ساكن بود.
مّل مح ّمد طاهر بن ّ
و اما ّ
مّل مح ّمد شفيع را پسرى بود مشهور به ميرزا كوچك اصم ،و صبيّه ميرزا كوچك [را] بعد از فوت پدر
مّل كمال الدّين حسين بن ّ
مذكور او به يزد برد ،فوت و حيات ظهور ندارد .و اوالد ّ
مّل مح ّمد على استرآبادى ،آقا مح ّمد باقر ،و
ميرزا احمد ،و پدر ميرزا كمال الدّين حسين و همشيره نيز داشتند ،كه او را صبيّه بود غير مزوجه تا عجوزه شد .از ميرزا كمال
الدّين حسين ثانى اوالد در عتبات بود .بيش از اين حال نمىدانم .مجموع مجاورين عتبات بودند ،و والده ميرزا كمال الدّين حسين
ثانى را كه از همين سلسله بوده فاضل متبحر بهاء الدّين مح ّمد ،مشهور به فاضل هندى گرفته .از ايشان صبيّه به هم رسيد :زوجه
قاضى اجنّيه رويدشت شد والده جنبيّه گرفت ،او را معلوم نشد كه از آنها فرزندى شد يا نه ،و ّ
مّل مح ّمد شفيع استرآبادى را
صبيّه بود جدّه آقا هادى بن آقا مح ّمد على بن آقا هادى مترجم .اوالد فاضل ّ
عّلمه محقّق ميرزا مح ّمد على بن شيروانى مشهور به
ّللا عليهم يكى فاضل مقدّس آخوند ّ
مّل ميرزا از صبيّه آقاخوند ّ
ّ
مّل حيدرعلى كه در عتبات مشهور
مّل مح ّمد تقى مجلسى رحمه ّ
ّ
ّ
است و تأليفات بسيار دارد ،و ديگر صبيّه بوده است .و اوالد مّل حيدرعلى چند پسر بود از غير صبيّه :مّل مح ّمد باقر مجلسى،
آقا على بزرگ ،و آقا على ثانى ،و آقا على ثالث ،از آقا على ثالث ،گويا اوالد باشد .و ّ
مّل حيدرعلى را صبيّه بود كه از صبيّه
ّ
ّ
عّلمه مرحوم ّ
ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى در تحت او بود به هم رسيد :يكى زوجه آقا مح ّمد تقى بن مّل قاسم بن مّل مح ّمد شفيع
استرآبادى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص658 :
بود كه مذكور شد ،و ديگرى زوجه حاجى مرتضى كّلهدوز اصفهانى والده آقا مح ّمد كّلهدوز بوده .اوالد آقا مح ّمد مزبور در نزد
مّل ميرزا شيروانى حليله ّ
آقا رحيم قنادى مىباشد در محله ميدان مير اصفهان و صبيه ّ
مّل مح ّمد تقى كه حال مىباشند منصوب به
ّ
مّل ميرزا شيروانى مىباشند.
ّ
مّل مح ّمد تقى مزبور [را] اوالد بسيار استّ :اول آقا ميرزا كه مذكور شد ،دوم آقا على ،سيّم آقا مح ّمد كاظم ،چهارم آقا مح ّمد
صادق و دو صبيّه .اوالد آقا على [را] صبيّهاى بود زوجه حاجى رجبعلى ريختهگر ،و از او دو دختر رسيد:
يكى زوجه مرحوم حاجى رمضان ريختهگر بوده والده آقا مهرعلى و آقا عبد الغفار ريختهگر كه حال در عتبات مىباشند .و ديگر
زوجه آقا ميرزا خلف مرحوم آقا مح ّمد صادق مزبور والده آقا مح ّمد كاظم ،و آقا مح ّمد حسين كه حال مجموع در عتبات مىباشند.
و اوالد مرحوم آقا مح ّمد كاظم دو پسر بود كه وفات كردند بّلعقب ،و سه صبيّه بودند :يكى حليله مرحوم ّ
ّللا
مّل عزيز ّ
خوانسارى و از او حاجى ابو القاسم كه در عتبات است به هم رسيد .گويا برادرى هم دارد ،و ديگرى زوجه مرحوم حاجى ابو
الحسن خلف آقا على نقى خواهرزاده آقابزرگ جدّه امى حقير و از او پسرى هست موسوم به آقا عبد الحسين و اسمش مذكور شد،
و از صبيّه ثالثه دخترى به هم رسيد و حال مفقود است .و از مرحوم آقا مح ّمد رضا مشهور به آقا ميرزا كفننويس خالهزاده حقير
به هم رسيد بسى مكرر مذكور شد.

عّلمه مغفور ّ
مّل مح ّمد تقى مزبور :يكى زوجه مرحوم ميرزا مح ّمد جعفر خلف ّ
و دو صبيّه ّ
مّل مح ّمد باقر مجلسى بود ،و از او
صبيّه به هم رسيد و متوفيه گرديد ،و از صبيّه مزبور ،صبيّهاى هست زوجه ع ّمىام ميرزا ابو طالب ،و از ايشان ،ميرزا حسين و
همشيرهاش به هم رسيد كه در حباله ميرزا احمد مخدومزاده ع ّم ديگر ميرزا ابو القاسم است ،و ديگرى زوجه خالويىام آقا عّلء
الدّين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص659 :
مح ّمد بن آقابزرگ بود ،و از حاجى مح ّمد جعفر كه در عتبات است به هم رسيد.
ّللا عالم
و از مرحوم ميرزا كاظم كّلرى فسايى احدى نمانده و اگر باشد بر حقير معلوم نيست .بهذا القدر بلغنى امر هذه السلسلة و ّ
بحقيقة هذه و جزئيات باقى االحوال ،در اواخر شهر ربيع الثانى اين تذكره نوشته شد در سنه .1194
و پسر ديگر مير ابو المعالى مير سيّد على بود ،و صبيّه مير سيّد على مزبور ،والده جناب حاجى ّ
مّل مح ّمد برادرزاده آقا مح ّمد
مّل مح ّمد شفيع استرآبادى كه مذكور شد ،كه در مشهد كاظمين ّ
مّل مح ّمد قاسم بن ّ
تقى بن ّ
عطار بود .پسر او حاجى ميرزا است و
فرزند ديگر مير ابو المعالى ،مير ابو المعالى كوچك است كه والد مرحوم آقا سيّد والد جناب فاضل ّ
عّلمه مير سيّد على است كه
در كربّل مىباشند ،و صهر همشيرهزاده مجتهد الزمانى آقا مح ّمد باقر است ،و دو دختر ابو المعالى بزرگ :يكى حليله فاضل
عّلمه ّ
ّ
مّل مح ّمد رفيع جيّلنى مجاور مشهد مقدس رضوى مىبود و از او دو صبيّه به هم رسيده يكى حرم محترم نواب مغفور
فاضل ،ميرزا مح ّمد على مىبود ،و ديگرى زوجه آقا عبد اللطيف كه والد عالىجناب ميرزا مح ّمد محسن داماد نواب مغفور و
مّل مح ّمد شفيع برادر ّ
اخوه ايشان مىبود ،و صبيه ديگر مير ابو المعالى بزرگ زوجه مرحوم فاضل ّ
مّل مح ّمد رفيع بوده .و او
والده نواب مرحوم ميرزا مح ّمد على و اخوه ايشان بوده كه سواى نواب ،مجموع در محاصره اصفهان [توسط] افاغنه محمودى به
رحمت ايزدى پيوستند .و اوالد نواب مغفور يكى نواب مرحوم ميرزا احمد بودند ،و ديگرى نواب مرحوم ميرزا مح ّمد رضا و
خلف نواب مرحوم ميرزا احمد عالمپناه نواب ميرزا مح ّمد جعفر مىباشند و در سلسله نواب فضّل مىباشند ،مثل عالىجناب
مّل مح ّمد رفيع و ّ
مقدس القاب عّلمى ميرزا و اخوه ايشان و مجموع سلسله مرحومان ّ
مّل مح ّمد شفيع در دارالعباده يزد مىباشند.
ّللا اعلم بالصواب .تمت الرسالة موسوم بتذكرة االنساب على يد أق ّل الخليقة و الطّلب مح ّمد حسين ابن
و ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص660 :
المولى المرحوم المبرور ميرزا ابو طالب الماسى فى محروسه االصفهان.
در سنه هزار و دويست و سى و دو -1232 -در زمستان بارندگى نشد و در بهارش هم نشد ،و در آن سال خشكسالى و تنگآبى
به مرتبهاى شد كه چاههايى كه در هفتاد سال قبل از اين كنده شده و در عرض اين مدّت آب داده بود در اين سال خشك شد ،و
بهقدر دو ذرع تخمينا كنده شد و مجموع محصوالت شتوى خشكيد از نه بلوك اصفهان .مگر بلوك لنجان كه حاصل آن بلوك
متمولين خريدند و حبس
بسيار خوب شد كه پنج سال به آن خوبى نشده بود ،و محصول آن بلوك را كّل جمع كردند و جمعى از
ّ
كردند و حاكم هم حبس كرد ،و خلق به تنگى افتادند و جمع كثيرى از شدّت جوع مردند .و خلق آن و ال كسبه هرچه داشتند به
قيمت نازل فروختند ،و گندم و آرد را از قرار يك من ،سههزار الى سههزار و پانصد دينار فروختند و خريدند و اين گرانى به
اين شدّت ،شش طول ماه كشيد ،لكن دو سال گرانى بود و الحال كه سال سيّم است كه ارزان شده ،يك من هشتصد دينار مىباشد.
و در آن سال گرانى ،جمعى از خوردن پوست خيك و علف جان بردند ،لكن در ارزانى ،مجموع مردند.
متمول كه شغل ايشان معامله مأكوالت مىباشد حتى پيه و
خّلصه بر خلق بسيار بد مىگذرد از بىدخلى و بىچيزى و جمعى
ّ
روغن .و به اين سبب بر خلق اصفهان بد مىگذرد يعنى بر كسبه و اشخاصى كه وسط الحال بودند و فسقه و فجّار بسيار شدهاند،
ّ
بحق
و شبها در خانهها و روزها عّلنيه ،مال مردم را مىبرند و بيشتر اين افعال شنيعه از الوار سرمىزند .خداوند ،صاحبى
مح ّمد و آله برساند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص661 :
نجفىها
خانواده شيخ مح ّمد تقى (خانواده من)

بهعنوان فوق ":خانواده من" ،حاج شيخ مح ّمد باقر ،345فرزند حاج شيخ مح ّمد تقى فرزند حاج شيخ مح ّمد باقر فرزند شيخ مح ّمد
تقى ،رسالهاى نوشته كه بهطور خّلصه در اينجا نقل مىشود.
شيخ مح ّمد تقى يكى از دو پسر عبد الرحيم بيك فرزند مح ّمد قلى بيك از اهل ايوانكى مىباشد .ايوانكى قصبه بلوك ورامين طهران
است.
آشيخ مح ّمد رضا فرزند حاج شيخ مح ّمد حسين سبط شيخ مح ّمد تقى در رسالهاى كه بهعنوان اشخاصى را كه مّلقات نموده،
نوشته :مح ّمد قلى بيك فرزند ميرزا مهدى است كه اسم او را در يكى از كتيبههاى صحن مرقد حضرت امير المؤمنين عليه السّلم
در نجف نوشته شده و از طرف نادر شاه در آنجا مأمور تعميرات بوده است و از اهل فلوجه از دهات بغداد مىباشد ،زمان
استيّلى نادر شاه به عراق جماعتى را از آنجا به اطراف طهران كوچانيد ،از جمله آنها اين خانواده است كه در ايوانكى سكونت
يافتند.
آقا احمد فرزند آقا مح ّمد على كرمانشاهى فرزند آقا باقر اصفهانى بهبهانى مؤلّف كتاب" مرآة االحوال" شرحى راجع به خانواده
خود مىنويسد و خّلصه آن اين است كه :آقا مح ّمد على كرمانشاهى به سبب تكليف و اصرار و درخواست از آقا باقر بهبهانى و
ّ
توطن
ّللا قلى خان زنگنه حاكم كرمانشاهان نموده بود ،ايشان در كرمانشاهان هنگام عبور مجبور به توقّف و
غيره كه ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص662 :
ّللا وردى بيك فرزند مهدى قلى خان  236بيگدلى است از
ّللاوردى بيك را در آنجا تزويج نمودّ .
كرمانشاهان گرديدند و صبيه ّ
امراى نادر شاه و مأمور تعمير صحن و قبّه نجف اشرف از طرف نادر شاه شده است و اسم او در كتيبه سردرب طوسى نوشته
ّللا وردى بيك را حاج مح ّمد
ّللا وردى بيك تولّد شده و باز مىنويسد :دختر ديگر ّ
شده .آقا احمد پسر آقا مح ّمد على از اين صبيّه ّ
رحيم بيك استاجلو تزويج نموده و از آن دختر دو پسر آورد :يكى آقا مح ّمد تقى ،و ديگرى آقا مح ّمد حسين .و دو دختر ،كبرى در
حباله من است و صغرى با پسر ع ّم خود منصوب است .و خاله ماجده تا به حال ( )1224با دو فرزند خود آقا مح ّمد تقى و آقا
مح ّمد حسين كه هر دو از اهل فضل و كمال هستند در قيد حيات است و در نجف اشرف مجاور است .وفات حاج مح ّمد رحيم بيك
سنه ([ )1217بوده است].
مح ّمد قلى بيك از مستخدمين دولت نادر شاه افشار بوده است ،مأموريت تعمير صحن و تذهيب گنبد مقدس نجف را [برعهده]
داشته ،اسمش در كتيبه صحن نزديك به درب طوسى مرقوم است.
عبد الرحيم بيك دو پسر داشته كه ترك سيره پدران خود را نموده به تحصيل علوم شرعيه مشغول شدند و در اوايل قرن سيزدهم
هجرى از فضّلى شاگردان شيخ جعفر نجفى بودهاند .برادر بزرگتر ،شيخ مح ّمد تقى و ديگرى شيخ مح ّمد حسين نام داشته
[است].
شيخ جعفر روزى در موقع درس از شيخ مح ّمد تقى مىپرسد :آيا عيال گرفتهاى؟ جواب مىدهد نه .شيخ جعفر ّ
طّلب را امر به
انتظار نموده و از منبر به زير مىآيد و به اتّفاق شيخ مح ّمد تقى به اندرون خانه خود مىرود و مىگويد به او :مىخواهم تو را به
دامادى خود اختيار كنم .اينك مرا دو دختر است يكى صاحب علم و كمال ،و ديگرى داراى صاحب حسن و جمال ،هركدام را
خواهى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص663 :
انتخاب كن .شيخ مح ّمد تقى صاحب علم و كمال را اختيار نموده و اجراى صيغه نكاح مىنمايند .شيخ جعفر مراجعت به محضر
نموده و تزويج را اعّلم مىكند.
هشت سال پس از اين تاريخ ،شيخ مح ّمد تقى به اصفهان مهاجرت مىكند و ساكن مىشود.
«شيخ مح ّمد تقى مبتّل به ضعف قلب بوده است و از ديدن آلت حرب ،زياد متوحّش مىگرديده و با اين وصف در مدافعه طايفه
وهابيّه از سور نجف كمال كوشش را داشته .جهت استعّلج مرض به سمت ايران و اصفهان مهاجرت مىنمايد به اتّفاق حاج
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ميرزا خليل طهرانى پدر حاج ميرزا حسين طهرانى از علماى معروف نجف .در آنوقت اهل اصفهان او را براى استفاده علمى
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كه كسادى داشته ،نگذاردند ديگر حركت كند».
در اين وقت رياست روحانى اصفهان به سه نفر انحصار داشته :حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى ،حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى [و]
امامجمعه .ابتدائا شيخ مح ّمد تقى در محله احمدآباد ساكن شده و بعد منتقل به نواحى مسجد شاه شده و در حالت خمول و كمال فقر
بوده ،چنانچه برادر كوچكتر او شيخ مح ّمد حسين كه در نجفآباد قيام به وظايف روحانيّت مىنموده است از تنگدستى و مقاومت
با ّ
مّلهاى شهر و نجفآباد به تنگ آمده رهسپار عراق عرب مىگردد ،در كربّل بقيه عمر را مىگذراند .از آثار او كتاب فصول
است در اصول فقه كه از كمال تحقيق و تدقيق شيخ مح ّمد حسين فقط به لقب صاحب فصول شناخته مىشود و در حدود سال
 1261در كربّل وفات نمود .اعقاب او چند سالى است كه اغلب آنها به اصفهان و طهران مهاجرت نموده ،بدون نيل به شهرت
و رياستى.
شيخ مح ّمد تقى عّلوه بر مراتب علم و شريعت ،صاحب ذوق عرفانى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص664 :
سليقه درويشپرستى بوده و عّلنيه اظهار سرسپردگى به درويش كافى نجفآبادى مىكرده است كه سيّد جليل القدرى بوده است و
اوالدش هنوز هستند .آشيخ مح ّمد تقى همه هفته از شب پنجشنبه تا عصر جمعه ،محض انس و الفت به اين درويش به نجفآباد
مىرفته و طرز اين ارادت كه از طرف يك نفر مجتهد به درويشى بىسواد باشد هنوز به غرابت ياد مىشود .و هم مىگويند
حاجى سيّد مح ّمد باقر رشتى نيز از ارادتكيشان اين درويش بوده و با اجازه او در امور عامه دخالت مىنموده [است].
وقتى فتحعلى شاه به اصفهان سفر مىكند ،روزى از تاالر عالىقاپو ،طلبه زيادى را مىبيند .نوشتهاند متجاوز از سيصد نفر
بودهاند كه از مسجد شاه به ميدان مىريزند و سبب جمعيّت را پرسيده ،امين الدوله وزير او كه مانند خود شاه ّ
مّلپرست بوده،
موقع را غنيمت شمرده ،حضور درس و استفاده از شيخ مح ّمد تقى را سبب اجتماع مىگويد با شرحى از توصيف شيخ و
بىبضاعتى او ،و باالخره دستخط واگذارى قريه شهابآباد لنجان را جهت مدد معاش شيخ ،به امضاى شاه مىرساند .ليكن شيخ
هنوز از محصول آن مزرعه نچشيده در منتصف شوال [سنه] هزار و دويست و چهل و هشت وفات مىكند ،و مقبره او در تخت
فوالد معروف است.
از آثار او كتاب" حاشيه شيخ" معروف است بر" معالم االصول" در مباحث الفاظ ،و به همين مناسبت ،شيخ ،معروف به صاحب
حاشيه شده است .معروف است كه سيّد رشتى و حاجى كلباسى مخالف با مسلك اصولى شيخ بودهاند و او را اليق مقام اجتهاد
نمىشمردهاند ،و حاجى كلباسى روز وفات شيخ كه در تشييعجنازه حاضر بوده ،نعش را مخاطب ساخته و گفته ":از فتواى ناحق
دادن جوانمرگ شدى"!.
و از شاگردان او ،بيشتر علمايى هستند كه زمان آنها متأخر از او بوده،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص665 :
چونّ :
مّل حسين على تويسركانى و شيخ مهدى كچويهاى.
شيخ مح ّمد تقى يك پسر و دو دختر داشته .يك دخترش عيال شيخ مح ّمد نامى است طهرانى كه هم شاگرد شيخ و هم خواهرزاده
متفرقه بوده است بعد از فوت خالوى خود جمع نموده.
مسودات و
ّ
اوست و حاشيه معالم را كه ّ
دختر ديگر شيخ را حاجى عبد الكريم شيرازى تزويج كرده و اعقابش در اصفهان بسيارند.
پسر شيخ مح ّمد تقى كه شيخ مح ّمد باقر نام دارد ،وقت وفات پدر چهاردهساله بود .مادر با عقل و كفايت ،او را جهت تحصيل به
نجف روانه كرده و از قريه شهابآباد ،معاش او را تدارك مىكرده .شيخ مح ّمد باقر نزد پسرهاى شيخ جعفر و شيخ مرتضى
انصارى ،تحصيل علوم شرعيه و تكميل آنها را نموده مراجعت به اصفهان مىنمايد .در آن موقع از يك طرف سيّد رشتى در
سال هزار و دويست و شصت ،و حاجى كلباسى در سال هزار و دويست و شصت و يك وفات يافته و هم اقتدار خانواده دويست
ساله امامجمعهها روى به انحطاط گذارده ،و از طرف ديگر مسلك شيخ مح ّمد باقر كه با اساس علم و ديانت بوده جهت عوام
جلوهگر شده و همهروزه بر شهرت و اقتدارش افزود تا داراى اولين مقام رياست روحانى گرديد.
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در ابتداى ورود به اصفهان ،اهتمام زيادى در" حد زدن" داشته است ،و در خانه خود محلى را جهت توقيف اشخاص مست ،معيّن
تعرض مىنمايد .و ليكن
كرده بوده است .از كثرت اجراى حد ،مردم به حكومت اصفهان شكايت مىنمايند ،و حكومت وقت هم ّ
شيخ ،كوتاهى در اجراى حد نكرده و حكم قتل بيست و هفت نفر را در يك روز مىدهد و عدّهاى [از] محكومين به قتل مىرسند و
حد از بسيارى ،شمرده نشده است.
نظر بر اينكه چنين حالت ترقّىپذير شيخ مح ّمد باقر با آمادگى قواى مادى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص666 :
و معنوى ،تصادف مىكند با وضع حكومت و رفتارهاى بىباكانه يك شاهزاده جوان مغرور ،مثل ظل السلطان كه بر قسمت عمده
مملكت ايران حكمفرماست ،مسلّم است كه وقايع مه ّمه اصفهان در اين تاريخ ،حوادثى خواهد بود كه از مبارزه اين دو حريف
قوىپنجه اتّفاق مىافتاده است ،و از اين تاريخ ،معارضه اين خانواده با ح ّكام و مداخّلت آنها در سياست شروع مىشود ،و حقيقتا
يگانه سرحدّى كه براى جلوگيرى استبداد ح ّكام در آن زمان بوده است اقتدارهاى ّ
مّلهاى آن عصر است ،به عقيده من و سرجان
ملكم.
بنابراين مقدمه ،شيخ مح ّمد باقر و پسرانش جهت عموم خلق نافع بودهاند .از آن جمله در سال هزار و دويست و نود و دو ،شاه
مىخواست مالياتى بر امّلك بيرون آبى وضع نمايد .شيخ مح ّمد باقر مسافرت به طهران نمود و اين ماليات را معاف كرد .و
ديگر آنكه در سال گرانى -يك هزار و دويست و هشتاد و هشت -بهقدر دارايى خود ،قرض و به فقرا انفاق نمود دائما جمعى از
علما را كه براى تحصيل به اصفهان آمده بودند ،در منزل خود شب و روز نگاهدارى مىنمود .و شاگردان او ،حاج سيّد اسماعيل
صدر معروف به عاملى ،آسيّد مح ّمد كاظم يزدى ،آقا سيّد على يزدى مجاور طوسّ ،
مّل مح ّمد باقر فشاركى ،سيّد ابو تراب
خوانسارى ،سيّد مح ّمد صادق چهارسوقى ،آقا منير الدّين بروجردى ،آميرزا ابو القاسم قاضى اصفهانىّ ،
مّل عبد الكريم جزى،
محرر ،جهانگير خان قشقايى ،حاج ّ
درى ،سيّد عبد المجيد فريدنى ،حاج ميرزا بديع
آميرزا حسن بن ميرزا ابراهيم
مّل حسن ّ
ّ
اصفهانىّ ،
مّل مح ّمد كاشانى ،آسيّد عبد الكريم خواجويى [بودند].
در اواخر سال هزار و سيصد روز جمعهاى ،برحسب عادت به تخت فوالد رفته بود بغتتا مثل اينكه از نزديكى اجل خبردار شود
حالش تغيير كرده با شدّت انقّلب و تعجيل ،اوايل محرم هزار و سيصد و يك ،خود را به نجف
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص667 :
رسانيد .در ّاول ورود به نجف و پس از زيارت ،در مقبره شيخ جعفر ج ّد خود ،قبرى براى خود تهيه كرده ،در بستر بيمارى
مىافتد تا در شب هشتم ماه صفر سنه هزار و سيصد و يك وفات نمود .مادر او در سال هزار و دويست و نود و پنج وفات كرده
و پهلوى شوهر مدفون شد .بلندقد و فربه و خوشصورت بود ،لباسهاى فاخر در بر مىكرد .انگشترهاى قيمتى در دست داشت و
آهسته صحبت مىنمود و باوقار حركت مىكرد.
شيخ مح ّمد باقر از صبيه سيّد صدر الدّين جبل عاملى ،چهار پسر و دو دختر به هم رسانيد و با اوالد ديگر شش پسر و دو دختر
داشت.
پسر بزرگش شيخ مح ّمد تقى -معروف به آقا نجفى -در سال هزار و دويست و شصت و دو در اصفهان متولّد شده .ايّام طفوليت و
چندى از جوانى را با بطالت و بىميلى ،به كسب كمال گذرانيده ،پس از ّ
سن بيستسالگى ناگهان به فكر تحصيل علم مىافتد .از
طرفى گذشتن فرصت و قصور ادراك و از طرف ديگر عزم راسخ و رغبت بىمنتها به حصول مطلوب چندى را دچار تلخترين
انواع زندگانى مىشود و از اصفهان به نجف مىرود .با جدّيت فوقالعاده در تحصيل .عمده تحصيل را نزد حاج ميرزا حسن
شيرازى معروف و شيخ مهدى سبط الشيخ و شيخ راضى نموده است ،و تأليفات او بيش از يكصد جلد مىشود.
در اواخر عهد پدر خود ،به اصفهان مراجعت نموده ،از جمله مجتهدين و رؤسا بشمار مىرفته .وقوع مناقشات و عداوت ميانه
ظ ّل السلطان و شيخ مح ّمد باقر سبب شد كه بعد از وفات شيخ ،از طرف حكومت و اعوانش نسبت به اوالد شيخ و بستگانش
فشارهاى سخت وارد آيد ،و نظر به بزرگترى شيخ مح ّمد تقى از ساير افراد خانواده پدر خود ،بيشتر اين خطرها را او روبرو
شده و مدّت بيست و پنج سال كه با شاهزاده و اعوانش در كشاكش بود ،با مساعدت تقدير و موافقت روح اجتماعى آن عهد ،اغلب
مظفر بود .و چونكه از اواخر عهد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص668 :

ناصرى و مدّت حكمرانى مظفرى ،اوضاع سياسى دولت ،جانب فساد ،بلكه مستلزم زوال بود ،باالخره شيخ مح ّمد تقى بر دشمنان
خود كامّل غالب گرديد .از جمله وقايع زندگانى او يكى اين بود كه در سال هزار و سيصد و هشت -هزار و سيصد و هفت،
چندين نفر را بهعنوان بهايى مذهب كه حكم حمايت مخصوص از ناصر الدّين شاه داشتند به حكم شيخ مح ّمد تقى در قريه سده به
قتل رسانيدند .اين واقعه در خاطر شاه ،سخت ناگوار شد و با تحريكات طايفه بهايى و دشمنان محلى ،شاه او را به پايتخت
احضار كرد و شيخ مح ّمد تقى بدون تعلّل ،راه خطر را پيش گرفت و پس از چند ماه حبس نظر بودن در طهران ،به سبب سلوك
عاقّلنه او و طرفدارى مردمان پايتخت ،و باالخره مقتضيّات آن عهد مظفّر و منصور ،مستخلص و به اصفهان مراجعت نمود ،و
از آن تاريخ نفوذ كلمه او حكومت را مجبور به انجام مقاصد او نمود.
باز در سال هزار و سيصد و بيست و يك ،اهل اصفهان بر ضد بهائىها بلوا نمودند .ابتدا دو نفر را [به نامهاى] حاجى حسين و
حاجى هادى خيّاط ،به بدترين وجهى كشتند .بعد به واسطه ضعف حكومت عدّه كثيرى از متّهمين به بابيّت ،در معرض خطر واقع
شدند و ناچار به قنسولخانه روس پناه بردند ،و اين حركت ،شورش بلواييان را زياد و نفوذ حكومت را كم و قنسولخانه [را] به
صنين ،پارهپاره شوند كه ظل
چندين هزار بلوايى محصور گردانيد .نزديك بود كه قنسولخانه ،غارت و اتباع خارجه با عموم متح ّ
السلطان متوسّل به او [شده و] اطفاى فتنه را از او طلبيد .تا اينكه شيخ مح ّمد تقى در وقت تاريكى شب ،به قنسولخانه رفته،
ّللا و امامجمعه ،دولت
بلواييان را
متفرق ساخت .مع ذلك ،از سوءاثر اين واقعه ،شيخ مح ّمد تقى را با برادر كهترش حاج آقا نور ّ
ّ
به پايتخت احضار نمود .امامجمعه -حاج ميرزا هاشم -با نداشتن حالت و تم ّكن اين مسافرت و هم نداشتن اصرار دولتيان از
حركت استعفا نمود ،و چند ماه بقيه عمر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص669 :
خود را بسربرد.
طبيعى است كه ضعف دولت در آنوقت ،با افراط نفوذ روحانيّين سبب شد كه اين مسافرت شيخ مح ّمد تقى و برادرش به طهران،
بيشتر از سفر ّاول با صرفه و مظفّرانه خاتمه يابد.
سه سال بعد از اين تاريخ كه انقّلب مشروطيت ،در ايران شروع شد و تأسيس اين انقّلب از اقدام روحانيون نجف و طهران بود
ّللا ،اگرچه اعتقاد و سليقه شيخ مح ّمد تقى برخّلف مشروطيت بود ،لكن چون
با مشروطهخواه بودن برادرش ،حاج آقا نور ّ
مخالفت با اين اساس را از خارج و داخل خطرناك يافته بود ،حتى االمكان اظهار بىطرفى و به مقدار ضرورت اقدام به
مشروطه خواهى مىكرد؛ در اين ميانه و بعد از شيوع هرجومرج ،از اثر اعّلن مشروطيت ،اقتدار و نفوذ آقايان بيشازپيش
ّللا ،زمامدارى
گرديد ،و در هر مجمعى رئيس ،روحانيون شدند و عوام الناس ،مجرى احكام آنها شدند .از آن جمله حاج آقا نور ّ
متصرف گشت.
امور اصفهان و نواحى آن را
ّ
اولين واقعه مهم اين شد كه در سال هزار و سيصد و بيست و پنج ،اهالى اصفهان عزل ظ ّل السلطان را از حكومت سى و
پنجساله خواستار شدند ،كه معارضات ديرينه خانواده شيخ در اين باب كامّل مدخليّت داشت .اگرچه اين مقصود به واسطه كمال
ّللا -و مساعدت همدستان طهرانى با مقاصد اصفهانيان بعد از طول
نفوذ پدر و عموى من -شيخ مح ّمد تقى و حاج آقا نور ّ
اعتصاب و زحمت فوقالعاده ،رسمانه صورت گرفته ،لكن با وجود نفوذ حاكم مخلوع و اعوانش در اعماق اين مملكت كه تيول
ابدى او حساب مىشد ،كندن ريشه اقتدار چنين حكومتى فتح الباب انواع فتنه و فساد گرديد .از جمله آنكه عموى من با سكوت
پدرم اقدام به دعوت جماعت بختيارى نمود -به فاصله يك سال بعد از عزل ظ ّل السلطان -در موقعى كه خانواده ما عموم اهالى
شهر و بلوك را بر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص670 :
ضد اقبال الدوله كاشى -حكومت وقت -شورانيده ،با تعطيل عمومى در مسجد شاه اجتماع كرده بودند ،و پس از مناقشات طوالنى
متفرق كردن بلواييان تصميم كرده ،با توپ
عاقبت االمر ،كار ،به جايى رسيده بود كه روز نهم ذيحجه ،حكومت به قوه قهريّه در
ّ
و تيپ مكمل به جنگ اشتغال داشت .اهالى ،شكست يافته ،مال و جان آقايان [داشت] به باد فنا مىرفت كه حسب الوعده ،سواران
بختيارى از گرد راه رسيده ،بلندىهاى مسجد شاه را سنگر كرده حريفانه به جنگ درآمدند ،هنوز آفتاب بود كه افواج دولتى
شكستخورده ،بازار را غارت نموده ،گريختند ،حكومت به قنسولخانه انگليس متحصن گرديد.
اگرچه اين شورش ،بهعنوان شكايت از حكومت اصفهان شروع شد ،لكن مقصود واقعى آقايان و اهالى ،ارجاع مشروطيت و خلع
مح ّمد على شاه بود.

بنابراين عموى من قبل از شروع به كار با خوانين بختيارى در اين مقصد ،هم قسم گرديده دعوتشان كرده بود ،و خوشبختانه با
مساعدت به موقع خوانين ،پس از مختصر جنگ و تسخير اصفهان ،پاى جّلدت ،پيش گذارده ،به اتّفاق مشروطهطلبان شمال ،به
فتح پايتخت و خلع شاه موفق شدند.
در جميع اين حوادث ،عموى من مستقيما مداخله داشت .لكن پدرم شيخ مح ّمد تقى ،نفوذ روحانيّت خود و ساير ّ
مّلها را بيشتر از
مصالح مملكت در م ّد نظر داشت بلكه اساسا تغيير وضع حكومت و نظامات جديده را منافى با شريعت مىپنداشت ،و بااينكه در
كليه اين حوادث مساعد نبود در مدّت هشت سال انقّلب ايران ،به حكمت و متانت مدارا نمود و به سّلمت بيرون شد.
بعد از فتح طهران ،خوانين بختيارى ،اقتدارات خود را توسعه داده ،چهارده سال واليت اصفهان تيول ايشان شد و حكومت آن را
تعرض ح ّكام به آنها
مكرر ،پدر من ،از ّ
متواليا ميان خود قسمت مىنمودند .اين جماعت با خانواده ما از قديم آشنايى داشتند و ّ
جلوگيرى مىكرد .از آن جمله در حدود سال
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص671 :
هزار و سيصد و ده ،اسفنديار خان پسر حسين قلى خان كه از طرف دولت ،منصب ايلخانىگرى يافت ،بر ضد عموى خود حاج
ايلخانى مأمور شده بود ،با حكومت اهواز همدست شد و حاجى ايلخانى را با برادرش رضا قلى خان در خوزستان ،زير غل و
زنجير كشيد ،عيال و اطفال حاجى ايلخانى به رسم دادخواهى به خانه ما آمدند و مدّت نه ماه ،زياده بر بيست نفر زن و بچه
خوانين را كه در خانه ما بودند ،مادر من با مجانس نبودن ،ميهماندارى نمود ،و پدر من با حكومت اصفهان و دربار طهران
گفتگو و مقاومت كرد تا پناهندگان را مقتضى المرام به خانه خود فرستاد؛ و در مقابل اين احسانها خوانين بختيارى در زمان
صنين سابق بود ،زمان حكومت
حكومت خود ،با پدر من و بستگانش به عكس رفتار نمودند .حتى سردار اشجع كه يكى از متح ّ
خود ،بدون مستمسك و تقصير ،داماد ما را ده هزار تومان جريمه كرد و گرفت .ديگرى از خوانين در سال هزار و سيصد و سى
و يك ،عشاير كوهكيلويه و بويراحمدى را تحريك نموده ،به قتل رعايا و غارت دهات فرستاد ،و در اين حادثه چند قريه از بلوك
رودشت به كلّى خراب شد .مىتوان گفت كه نصف ثروت پدر من ،در اين چند سال به باد رفت ،و هريك از بستگانش به قسمى
دچار زحمت شدند و حال آنكه از طرف پدر من ،مناقشه شخصى با خوانين نبود ،بلكه برحسب سيره ،مادامالعمر ،خود به حمايت
مردم با تجاوزات مأمورين ح ّكام ،مقاومت مىكرد.
بالجمله مدّت هشت سال اخير از عمر اين مرد [يعنى] شيخ مح ّمد تقى [كه] در مشكلترين موقعى از انقّلب ايران اتّفاق افتاده ،به
سختى گذشت .به اعتقاد من ،جميع تدبيرهاى سىساله اين مرد در غلبه بر دشمنان و برترى بر اقران به اندازه رفتار حكيمانه او
در اين مدّت هشت سال سزاوار تحسين نبوده ،جا داشت كه قنسول انگليس در اصفهان "،مستر گراهم" مىگفت اين مرد ،سزاوار
آن است كه كرسى وزارت خارجه را اشغال كند .هرچند ،مردم تا اين حد به عقل
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص672 :
و كفايت ،او را ضرب المثل قرار دادهاند ،ولى به اعتقاد من پيشرفت مقاصد او به موجب احوال اجتماعى ايران و حسن تقدير
خداوند بيشتر مربوط بود تا به عقل و كفايتش .وفاتش به مرض طوالنى استسقا ،عصر روز شنبه يازدهم شعبان هزار و سيصد و
سى و دو اتّفاق افتاد ،نزديك خانههاى خود مدفون گرديد .مردم شهر و بلوك يك هفته تعطيل و به عزادارى او پرداختند.
به اعتقاد من ،بهترين اعمال او اهتمام كامل در انجام مقاصد خلق بود ،كه تا آخرين نفس تجاوز نكرد ،و احدى در خاك اصفهان
نيست كه از اين مرد -شيخ مح ّمد تقى -انتفاعى نبرده باشد .همين حسن مسلك به علّت غلبه و حفظ دولت او بود.
در مقام صبر و ثبات او ،اينقدر مىگويند كه مدّت دو سال ابتّلى به مرض موت با سختترين وجهى و مأيوس از حيات
يكمرتبه آه و ناله از او مشاهده نشد ،و مانند زمان صحّت ،به انجام حوايج خلق اشتغال داشت.
حتّى آخرين مكتوبش به حكومت وقت ،نيم ساعت قبل از مرگ ،سفارش يك نفر متظلّم بود و هنوز آن شخص به دارالحكومه
نرسيده بود كه صداى شيون از خانه به گوش حكومت رسيد.
صه در اواخر عمر ،دستگيرى به فقرا بود ،كه عدّه وظايفخوارانش به چند هزار مىرسيد ،و در
يكى از اعمال ديگرش ،خا ّ
بريّه ساخت .مقدار ثلث
مرض موت ،ثلث دارايى خود را به مستحقّين بذل نمود و جميع امّلك مرغوب خود را وقف اعمال ّ
باقىمانده را هم حسب الوصيّه ،براى خيرات تخصيص داد.

به نظر من در اين موضوع پدر من به يك خطاى بزرگ افتاد كه بهقدر كفايت اوالد خود ،از مال دنيا باقى نگذاشت .به قسمى كه
امروز بعضى از آنها به سختى گذران مىكنند و اگر حسن تقدير الهى با ما مساعدت نمىكرد ،اغلب دچار فقر شده بوديم.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص673 :
مع ذلك ،تاكنون مقصود جاهّلنه او به عمل نيامده ،چونكه منافع امّلك مرقومهاش در ميانه يك عدّه مفتخوار قسمت مىشود كه
نه خير دنيا از وجودشان حاصل مىشود و نه ثواب آخرت.
ّللا -بيست سهم
آنچه از تركه او بعد از اخراج اين مصارف براى وارث باقى ماند ،در ميان شش پسر و هشت دختر -كما فرض ّ
تقسيم شد ،از نقود و امّلك و غيرها ،تقريبا به همه جهت هفتاد و پنج هزار تومان بود كه سهم هر دخترى سههزار و پانصد
تومان ،و قسمت هر پسرى هفت هزار تومان مىشود.
يكى از احوال قابل تنقيد او اقدام به تزويج به زنهاى متعدّده بوده ،و به اعتقاد من اين حالت از نقايص چند نفر مردان خانواده ما
است ،و اين حركت از جهاتى به جميع افراد يك خانواده ،انواع زحمت را مىرساند و مادامالعمر زندگانى را بر خود و
بازماندگانش نامقدّس و تلخ مىسازد ،و نظام خانوادگى مقدّس از چنين شخصى ،به يادگار نخواهد ماند و يگانگى ،از ميان آنها
نابود مىگردد.
فرزندان حاج شيخ مح ّمد تقى
عبارت از شش پسر و هشت دختر مىباشد .دو پسر بزرگتر ،شيخ جّلل الدّين و شيخ كمال الدّين ،كه از دختر ّ
مّل صالح
مشرف شده از براى تحصيل علم .قريب ده
مازندرانى بودند در سال هزار و سيصد ،و سن بيستسالگى و هيجدهسالگى ،به نجف
ّ
سال در آنجا با كمال فقر و تنگدستى گذرانيدند و ضمنا از اثر معاشرت عموى خود ،شيخ مح ّمد حسين با كلمات عرفا هم آشنايى
پيدا كردند ،در مراجعت به اصفهان ،ترويج غريبى از تعزيهدارى و روضهخوانى نمودند .اين ترتيب نشر عزادارى از اين
تصور كرده و به همينطور و
خانواده سيره مخصوصى شده است كه بعضى از آنها اين كار را مانند وظيفه خصوصى خود
ّ
رويه شناخته مىشوند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص674 :
مقارن مراجعت آنها به اصفهان و در ميان بودن مسأله خالصهفروشى و مساعدت ترقيات خانوادگى ،وسايلى شد كه اهتمامات
اين دو نفر در تحصيل ثروت به اندكزمانى آنها را داراى مكنتى نمود بيش از دارايى پدرشان .برادر بزرگتر كه در اخّلق و
عادات مادى و معنوى ،برخّلف عموم بود و به همين سبب دائما در زحمت بود ،به مرض استسقاء در سال هزار و سيصد و سى
و هفت وفات نمود و اموال بسيارى باقى گذاشت .در تزويج زوجات متعدّده مبالغه مىكرد .سه پسر و دو دختر به يادگار گذاشت:
پسر بزرگش ميرزا عبد الحسين  237جانشين در امامت و تدريس مسجد شاه و متولّى موقوفات شيخ مح ّمد تقى بود.
سومين پسر بزرگ پدر خود هستم .سه برادر كوچكترم در عهد وفات پدر صغير بودند و اينك به ح ّد بلوغ
من -شيخ مح ّمد باقرّ -
رسيدهاند.
هيچكدام درصدد تحصيل علم و شهرت خانوادگى خود نيستند .به عّلوه يك نفر آنها ظواهر اطوار و مرغوبيت رفتار مرا
پسنديده ،مقلّدانه برخّلف سيره اخّلق خويش ،تارك رسوم روحانى و سالك راه آزادى گرديده است .لكن نظر به اينكه از اكثر
مضرات اختيار
مزايايى كه فضل الهى در من ايجاد كرده و حسن تقديرى كه برايم اتّفاق افتاده است .بىنصيب بوده ،لهذا براى او
ّ
اين مسلك با نداشتن اسبابش تاكنون بيشتر از منافع شمرده مىشوند.
خواهران من از بهترين زنهاى عصر و داراى اوالد و اعقاب متعدّد هستند .بهطور اجمال با ستودن خانواده پدر خود به
صّلحيت و يگانگى ،تأسّف است كه به واسطه داشتن زنهاى متعدّده يك نظام خانواده مقدّسى به يادگار نگذاشت.
بعد از شيخ مح ّمد تقى ،شيخ مح ّمد حسين ،بزرگتر فرزند شيخ مح ّمد باقر بود .از حيث علم و عمل در اين خانواده نظير نداشت،
پس از تكميل علوم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص675 :
تصور مىشد مسند رياست مه ّمى را اشغال مىكند .ناگهان حالش تغيير كرده سبب اعراض
شرعيه و رسيدن به درجه اجتهاد كه
ّ
او از دنيا ،اينطور اظهار نموده است كه :وقت مراجعت از بّلد عراق ،هيچ ه ّمى و فكرى غير از رياست نداشتم و يقين داشتم

كه در ّاول ورود به اصفهان براى من حاصل خواهد شد به سبب مقام بلندى كه در علوم داشتم و آشنايى كه به پيدا كردن وسائل
رياست ،مرا حاصل بوده و اسباب و اوضاعى كه باعث حصول رياست مىشد از حسب و نسب و شرف و خويشان و غيره و
غيره ،جمله دارا بودم ،و به همين اميد شب و روز مىگذرانيدم و راهها طى مىكردم تا رسيدم به اصفهان ،و مدّتى گذشت و هيچ
اثرى از رياست ،جهت من ظاهر نگرديد بلكه آثار ّ
تنزل مرتبه و مقام خود را بيشتر معاينه مىديدم ،از روزى كه مسافرت عراق
را نكرده بودم ،و علماى عراق ،تصديق اجتهاد مرا نداده بودند .باالتر اينكه دوستى پدر به من مثل قبل از سفر عراق نبود ،هر
قدر در تحصيل اسباب رياست تا مدّتى بيشتر مىكوشيدم اثر انحطاط بيشتر ظاهر مىگرديد .تا روزى را پيش خود فكر نمودم كه
از تجربه اين مدّت ،مرا يقين حاصل شد كه دنيا خواستگار من نيست ،بااينكه اسباب دنيا طورى جهت من فراهم شده است كه از
براى احدى ،جمع نگشته و با اين حال دنيا از من اعراض مىنمايد و بهسوى ديگران مايل مىشود ،و حكم عقل صريح اينطور
دستور مىدهد كه انسان ،خواستگار كسى كه او را نمىخواهد نباشد.
در همان ساعت مص ّمم گشتم به ترك دنيا و از او روى گردانيدم و توجّه به آخرت كردم .به اين عزيمت از جاى خود برخاستم.
اتّفاقا همان شب را پدرم نزد من آمد و اظهار داشت كه مص ّمم شدهام كليه دارايى خود را واگذار به تو بنمايم و نماز مسجد را هم
مفوض به تو سازم .حتى امور اوالدم را با تو واگذار كنم و خود از همه كارها دست بردارم ،و پدرم
در سه وقت با تدريس خودّ ،
اين شرح را بيان مىكرد و من پيش خود تعجّب نموده بودم كه چرا اين واقعه ،قبل از عزيمت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص676 :
من به ترك دنيا ظاهر نگشت ،و تصميم خود را به ترك دنيا بر او حكايت كردم و ملزم شدم به فراهم نمودن اسباب آخرت.
قوت گرفت .در كنج عزلت خزيد و جز به عبادت و رياضت نپرداخت .شرح غرايب احوال او
عزيمت بر ترك دنيا ،در دماغش ّ
اگرچه بسيار است ،ليكن فقط مىگويم كه حال اين مرد -شيخ مح ّمد حسين -در ملّت شيعه نظير همان احوالى است كه از براى
پاسكال فرانسوى در مذهب كاتوليك پيش آمد ،و اين مجتهد ايرانى را در سير و سلوك [مىتوانيم] همعنان آن فيلسوف فرانسوى
بشماريم.
در سال هزار و سيصد با پدر خود -شيخ مح ّمد باقر -به عتبات رهسپار گرديد .هشت سال بعد از پدر خود ،زندگانيش كامّل
زاهدانه صرف عبادت و اعلى درجه پرهيزكارى بود .مزاجش از فرط رياضت ،از دست رفت و در ّ
سن چهل و دوسالگى در
سال هزار و سيصد و هشت از اين زحمت فوق الطاقه خّلص گرديد .آثار قلمى او يك جلد تفسير اوايل قرآن به يادگار مانده ،و
كمال فضيلت و اكمال مراتب پرهيزگارى او را كه مىتوان گفت به درجه وسواس رسيده است ،اين كتاب مدلّل مىدارد.
عيالش دختر آقا مجتهد ،نبيره حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى [بود] ،از او يك پسر و سه دختر به يادگار ماند .پسر او شيخ مح ّمد رضا
از دوستان من [است].
مراتب فضل و كمالش سزاوار تقدير مىباشد ،بعد از پدر خود سالها در نجف بود ،و اينك چند سالى است به اصفهان آمده به
وظايف امامت و تدريس مسجد نو بازار و ّ
مّليى مىپردازد .ذكور و اناث اوالدش متعدّد است.
دومين برادر ابوينى پدر من ،حاج شيخ مح ّمد على بود كه من ،داماد او هستم .اين مرد يك آدم تمام عادى يعنى معتدل االحوال
ّ
بود ،و لهذا دچار نامّليمات نگرديد .حياتش در كامرانى به انجام رسيد ،سالها در اصفهان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص677 :
صاحب اقتدار مقبول خاص و عام از ح ّكام شرع متديّن محسوب مىشد ،صاحب ثروتى زياده بر كفايت بود .وفاتش به سن چهل و
هشتسالگى در سال هزار و سيصد و هجده به مرض مختصرى اتّفاق افتاد .از او دو پسر و چهار دختر باقى ماند .نظر به اينكه
بيش از يك عيال نداشت خانوادهاش از بازماندگان برادرانش ،سعادتمندتر است .پسر بزرگش حاج شيخ مهدى از كودكى با من
بزرگ شده ،اينك كه مرتبه مقدّسى و پرهيزگارى او به ح ّد وسواس رسيده ،با عبور من از مسالك و احوال مختلفه ،ما را از
يكديگر دور انداخته ،علم و فقه و اصول را موافق مرسوم فراگرفته ،به راهى مىرود كه با عموى خود شيخ مح ّمد حسين مشابه
تصورات عرفانى او را ندارد .ا ّما برادر كهتر او شيخ ابو الفضل ،از افراد بسيار ممتاز خانواده
است؛ هرچند كه مراتب علمى و
ّ
ماست ،و باهم ديگر بسيار آميزش داريم.
ّللا است .اين عموى منّ ،اولين صاحب عنوان مّليى ايران گرديده ،احوال و اعمال
سومين برادر ابوينى پدر من ،حاج شيخ نور ّ
ّ
او در عهد انقّلب ايران اهميّت دارد .از اقران خود صالحتر است ،ثروت زيادى خداوند به او عطا فرموده .اوالد ندارد.

عموى چهارم من حاج شيخ جمال الدّين ،از ّاول عمر مستقيما تحصيل رياست روحانى معطوف نظرش بوده .در سال هزار و
سيصد و سى و چهار قشون دولت روس ،به طهران اخراجش نمودند .تاكنون رجوع به اصفهان را صّلح و صرفه خود
نمىداند ،مادرش را بعد از وفات شيخ مح ّمد باقر ،ظ ّل السلطان تزويج نمود .اين عموى من ،از دختر حاج آقا محسن عراقى اوالد
متعدّد دارد .سه نفر از پسرانش ،موافق مسلك پدر در تحصيل عنوان روحانى به هر وسيلهاى مىكوشند.
كوچكترين عموهاى من حاج شيخ اسماعيل سى سال است براى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص678 :
تحصيل ،مجاورت عتبات اختيار كرده ،به مراتبى از علم و تقوى رسيده است.
لكن از نقطهنظر تاريخى ،وصف حالش اين است كه در شهر كاظمين مثل يك نفر مجاور زندگانى مىكند .اثرى از خير و شر،
بر وجودش مترتب نيست .چند پسر دارد به سبك و رفتار پدر آثار وجودشان روزى به شب و شب به روز آوردن است.
اين خانواده زياده بر يكصد سال است كه در اصفهان به رياست و اقتدار مىگذرانند ،مداخّلتشان در امور دولت و ملّت ايران
تصرفاتشان در عقايد و احوال اجتماعى اصفهان قابل اهميّت است.
ممكن است قسمتى از تاريخ اين مملكت را اشغال كند.
ّ
اشتغالشان به زمامدارى از روحانيّت مذهب شيعه ،از آن دو وظيفه مشهورتر و اهميّت آثارش ،افزونتر است.
موافق مقتض ّيات مقام روحانيّت در عهد استبداد ،مداخّلت اين خانواده در امور دولتى به حمايت افراد ملّت و مقاومت با ح ّكام
انحصار داشت .چه دانسته بودند كه رياست روحانى اگر به تقويت ح ّكام حاصل شود مانند قاضىها و شيخاالسّلمها و
امامجمعهها ،اعتبارى ندارد .و همچنين مانند مجتهدين عتبات اگر يك رئيس روحانى به مسئله گفتن و كتاب نوشتن اكتفا كند،
كامّل مورد توجّه خلق نخواهد شد .اين است كه خانواده ما در نتيجه اين دو مقدّمه ،دانستند كه حوايج اجتماعى ملّت ،اشخاصى را
مىطلبد كه از وجودشان ،اغراض خلق حاصل شود ،و عموم خلق چنين اشخاص را سردسته خود قرار خواهند داد .بنابراين از
مساعدتهاى دولت چشم پوشيده ،طرفدارى از عموم رعيّت را تكيهگاه خود قرار داده و هميشه اقتدارشان بر اقران خود چربيد و
بهترين افتخار سياسى آنها اين است كه هرگز دوستى با اجانب نداشتند.
فقط ،يكى ،من بودم كه از مسلك ّ
ّللا كه مستقيما استحكام اساس
مّليى پدران خود عدول نمودم و ديگرى ،عمويم حاج شيخ نور ّ
مشروطيت را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص679 :
پيشنهاد ه ّمت خود ساخت و در جميع انقّلبات ،دستش در كار بود ،و در موقع جنگ بينالملل -سال هزار و سيصد و سى و
چهار -با آزادىخواهان مملكت و كميته دفاع ملى همدست گرديد و به جنگ دولتين روس و انگليس اقدام نمود ،و بعد از شكست
ايران و عثمانى ،مدت چند سال از وطن آواره گشت .زياده بر صد هزار تومان از اموال و منافع امّلك او را قشون روس
تصرف نمودند.
خلوص نيّت و كمال شجاعتش مايه شرف ايران و افتخار ماست .اگر افكار او از اين روشنتر و ّ
اطّلعش به مصالح ملّت بيشتر
بود ،جا داشت كه نجاتدهنده ملّت واقع شود .متأسّفانه نظر به همين قصور معرفت و سوء رفتار بستگانش ،تصرفات او در
امور ،منافع ملّت و مساعى خود را بر باد مىدهد.
از نقطهنظر عادات و اخّلق عمومى وجود خانواده ما ضررش از منفعتش بيشتر بوده [ 238است].
جهل بىمنتهاى ملّت ،اعمال بىحاصل به نام ديانت بلكه هزاران گونه حركات زشت و عادات نكوهيده كه در اصفهان و نواحى
آن از شعاير مقدسه اسّلم شمرده مىشود ،سرمايه انواع بدبختى چندين كرور نفوس ملّت شده است .حصول اين خسارات معنوى
را فقط مداخّلت همين خانواده سبب شده.
از جمله سوء اقدام پدر من و اعقابش ،در تقويت و تشويق عموم متصديان و مرتزقين از بساط تعزيهدارى ،همچنين كمال حمايت
از هرچه ع ّمامه به سر و آخوند مسلك در اطراف اين مملكت ويران ،به تخريب دين و تجهيل مسلمين مشغولند ،مزيد تأسّف اين
مضرات منافعى براى خلق داشت ،بالعكس ،از وجود بازماندگانش ،اضعاف آن
است كه اگر وجود گذشتگان ،در مقابل اين
ّ
خسارات حاصل است ،بدون آنكه ادنى منفعتى به خلق برسانند.

و از حيث قيام به وظايف روحانيّت ،پدران ما از اغلب ّ
مّلهاى مملكت به وظايف مّليى ،بهتر و صحيحتر قيام نمودند ،و در
اجراى حدود و مراسم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص680 :
شرعيّه ،اقدام فوقالعاده نمودند ،و به درجهاى مبالغه كردند كه بسيارى از مخالفين مذهب كنونى ،خاصه طايفه بابيّه به موجب
احكامشان به قتل رسيدند ،و بر ع ّده بىشمارى از مرتكبين فسق و فجور ،انواع حدود و تعزيرات جارى شد .در موضوع ر ّد و
قبول اصول عقايد مذهبى ،اعتقادات اين خانواده با عوام الناس ملّت ايران تفاوت [چندانى] ندارد.
شيخ مح ّمد تقى كه اظهار عقيدت به درويش كافى نجفآبادى مىكرده ،فىالجمله به مراتب سير و سلوك معتقد بوده است ،چنانچه
عطار را به ّ
بعضى از كتابهاى شيخ ّ
خط خود نوشته و بعد از شيخ مح ّمد تقى اغلب اوالدش ميل به سير و سلوك مىنموده [اند].
خانواده ما اغلب داراى ملك و مال فراوان گرديده و سزاوار است كه مجموع ثروت اين خانواده در حدود يك ميليون تومان
تخمين زده شود .سرمايه اين ثروت همان قريه شهابآباد است كه فتحعلى شاه به شيخ مح ّمد تقى بخشيده ،و بيشتر ثروت خانواده
ما به خاطر رياست و اقتدارش بوده ،نه اين است كه بهعنوانهاى روحانى ،استفاده از اموال ملّت نمودهاند ،بلكه به وسيله استفاده
تصرفشان درآمده ،ثانيا دهاتى كه از
از دولت بوده .از اين قرار .اوال امّلكى كه از طرف اولياى دولت به نام واگذار و تيول ،به
ّ
سال هزار و سيصد و هشت به بعد از جمله خالصهجات ديوانى خريدارى نمودهاند ،ثالثا آنچه از انعامات ملوك و مّلحظات
اولياى دولت اتّفاق افتاده [است].
مادر من از خانواده سادات محترمى است كه از دو قرن پيش تاكنون ،ساكن خوانسار بودهاند .چونكه ج ّد ايشان مير ابو القاسم،
اسمش سيّد جعفر  239در فتنه افغان به آن حدود گريخته .مردى فاضل و صاحب مؤلفات بوده ،از جمله منظومه عربى كه خالى
از حرف الف به نظم درآورده .پسرش آقا سيّد حسين از مشاهير علماى زمان بوده .بحر العلوم نجفى و ميرزاى قمى از او اجازه
دارند.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص681 :
اعقاب او در خوانسار ،يك خانواده صاحب فضيلت و اقتدارى تشكيل دادهاند.
در اواسط قرن سيزدهم حاجى ميرزا زين العابدين كه از افاضل آن جماعت بوده به اصفهان مهاجرت و در چهارسوق شيرازىها
سكونت كرد .وفاتش در سال هزار و دويست و هفتاد و پنج اتّفاق افتاده ،در تكيه مادر شاهزاده مدفون گرديده [است] .اوالد و
احفادش در مدّت بسيار كمى ،بسيار شدند؛ از جمله ميرزا مح ّمد باقر پسر او است كه مردى فاضل و صاحب كمال بوده ،كتابى
در احوال علما و مشاهير اسّلم نوشته موسوم به" روضات الجنات"240 .
قريب يكصد هزار بيت كتابت دارد .وفاتش در سال هزار و سيصد و سيزده به ّ
سن هشتاد و هفتسالگى واقع شده ،در تخته فوالد
پهلوى قبر آحسن و آحسين جيّلنى كه از فضّلى عهد صفوى و ج ّد مادرى او بودهاند مدفون شد كه آنجا تكيهاى است به اسم او.
حاج ميرزا زين العابدين پسرهاى متعدّد داشت كه هريك صاحب عنوان روحانى شدند ،از همه مشهورتر ميرزا مح ّمد هاشم ج ّد
مادرى من بود ،تولّدش در سال هزار و دويست و سى و پنج واقع شده .از ابتداى عمر به تحصيل علم رغبت نموده ،و مسجد
بزرگى بنياد نهاد ،صيت شهرتش به اكثر بّلد ايران رسيد ،مدت پنجاه سال بر مسند قضا و فتوا و تدريس اصفهان نشسته بدون
آنكه احدى در كمال علم و فضيلت او تشكيك نمايد .از نقطهنظر ديگرى كه در اغلب قضات منظور است محل تنقيد واقع مىشده،
و در آخرين سال زندگانى خود به قصد حج حركت نموده ،همينكه به نجف رسيد در رمضان هزار و سيصد و هيجده رخت به
سراى عقبى كشيد .دختر سيّد صدر الدّين عاملى را كه دخترزاده شيخ جعفر بود ،در حباله نكاح داشت و از او دو پسر و شش
دومين آنها ،مادر من است.
دختر به يادگار ماندهّ ،
ساير آقايان سادات خانواده مادرى من ،عدّه زيادى هستند كه همه در محلّه چهارسوق شيرازىها سكونت و به وظايف ّ
مّليى
اشتغال دارند ،لكن
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص682 :
بعضى از ايشان در مقام تحصيل مال ،به قسمى كه سزاوار اشخاص متديّن است رفتار نكرده ،از علوم جديده بىخبرند ،و از
معارف قديمه ،چندان اثرى در ايشان باقى نمانده [است] ،فقط ساداتى بسيار نجيب هستند ،و يگانه افتخارشان گفتگو از فضيلت آبا
و اجداد است .هيچوقت صاحب مكنت نبوده ،از قديم به اكتساب روحانى مشغولند.

يكى ديگر از اجداد مشهور من سيّد صدر الدّين عاملى است .از يك خانواده سادات موسوى بوده ،كه در جبل عامل از مدت چند
قرن به علم و عمل معروف بودهاند .نسب او به سيّد نور الدّين نامى مىرسد كه در اواخر قرن دهم مجاور م ّكه بوده و كتابى به
اسم" فوائد مكيّه" نوشته .برادر پدريش سيّد مح ّمد ،صاحب مدارك مىباشد .برادر مادريش ،صاحب معالم مىباشد .اين خانواده در
جرار ،به عراق عرب فرار نموده .از جمله سيّد
ديار شام سكونت داشتند ،تا اواخر قرن دوازدهم به سبب تجاوزات احمد پاشاى ّ
صدر الدّين به نجف آمد و در ميان شاگردان شيخ جعفر نجفى به علم و ديانت شهرت يافت ،و داماد او گرديد و به اصفهان
مهاجرت كرد ،و در محلّه بيدآباد سكونت نمود 241 .به واسطه قرب جوار به مركز رياست سيّد رشتى بازارش رونقى نگرفته،
روزگارش قرين عسرت گذشت ،تا عاقبت به عراق عرب ،معاودت و دنيا را وداع نمود.
پنج پسر و شش دختر به يادگار گذاشت .پسر بزرگش ،آقا مجتهد بوده است .سيّد رشتى به سبب سرعت انتقال ،او را مجتهد
ناميده ،و پسر او حاج سيّد مح ّمد جواد حاليّه از مجتهدين شهر منصوب است .و يكى ديگر از پسران سيّد صدر الدّين ،حاج سيّد
اسماعيل مشهور به صدر بوده كه در زمره شاگردان مرحوم ميرزاى شيرازى داخل شده ،و بعد از او صاحب فتوى و شهرت
گرديد ،وفاتش در سال سيصد و سى و هشت در كاظمين اتّفاق افتاد.
دو نفر دختران سيّد صدر الدّين از دختر شيخ جعفر يكى جدّه پدرى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص683 :
ديگرى جدّه مادرى من بودند .دو خواهر ابوينى اين دو دختر يكى عيال ّ
مّل مح ّمد صالح مازندرانى و ديگرى عيال ميرزا مح ّمد
تقى حسينآبادى ،و دو دختر ابى ايشان ،يكى عيال قاضى اصفهان و ديگرى عيال يك نفر از علماى معروف دزفول بوده [است].
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص684 :
خانواده هرندىها
هرندىها از احفاد زرارة ابن اعين در اصفهان مىباشند.
به موجب شرحى كه آميرزا عبّاس نحوى -يكى از معلّمين معروف ادبيات و مدير مدرسه فردوسى -مىنويسد ":انا العبد الحقير
المدرس بن عبد الحسين الشهير بنحوى متولّى ابن الحاج ميرزا مح ّمد تقى بن الحاج مح ّمد حسين
عبّاس النحوى بن عبد الجواد
ّ
الملقب به نايب الصدر  242بن مح ّمد جعفر امام جمعه لقرية الهرند -بن المحمد مهدى المجتهد بن الحاج مح ّمد ظهير بن بديع
ّ
الزمان بن المح ّمد السميع من االعراب الشيبانى".
مرحوم ّ
مّل بديع ّ
الزمان هرندى فرزند حاج مح ّمد سميع است و از اعراب شيبانى و [از] احفاد زرارة بن اعين بود كه از اجلّه
اصحاب حضرت صادق است و از اصحاب اجماع بود ،چنانچه در كتب رجال شرح حال اين بزرگ -مرد مشروح نگاشته شده و
محتاج به بيان نيست .و مرحوم ّ
مّل بديع الزمان كه در تراجم علما ،معروف به موال بديع هرندى است از افاضل و اجله علما مائه
يازدهم هجرى ،و از تّلمذه مرحوم خلدآشيان مرحوم شيخ بهاء الدّين عاملى است و صاحب كتاب رياض العابدين فى شرح
صحيفه سيّد الساجدين عليه السّلم بود ،و كتاب مرقوم از كتب متقنه معروفه شرحى است درضمن ترجمه چنانچه مرحوم ميرزا
ّللا افندى در كتاب" رياض العلماء" در طى حاالت خود موال بديع مىنويسد :از تأليفات او شرح صحيفه فارسى است.
عبد ّ
مفوض بود.
منصب شيخ االسّلمى يزد ،زمان شاهعبّاس ،به او ّ
وفات او در هزار و چهل و نه .اوالد ذكور موال بديع دو نفر بودهاند ،يكى آمح ّمد طاهر از اجداد حاج شيخ احمد مح ّرر كه از
دوم حاج مح ّمد ظهير كه از مقدّسين گوشهنشين بوده است.
فضّل محسوب مىشدهّ .
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص685 :
مّل مهدى مجتهد هرندى است كه از شيوخ اجازه ّ
از اوالد حاج مح ّمد ظهير دو نفر معروف است .يكى آخوند ّ
مّل مهدى نراقى
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است.
وفات او در سال هزار و صد و هشتاد مىباشد ،در صندوقى مجاور قبر مجلسى مدفون است ،با ضجيع خود آقا هادى مترجم.

 )*( 347عمارت منزل او نزديك مسجد جمعه به طاق ّ
مّل مهدى معروف است (.مؤلف)

ّ
مّل مهدى سه پسر داشته ،اكبر آنها ،آقا مح ّمد جعفر كه توليت مدرسه جدّه كوچك را از طرف آقا مح ّمد خان قاجار داشته و امور
شرعيّه اردستان و هرند با او بود .در سنه هزار و دويست و سه در هرند وفات نموده و در مزار معروف به جوالباد در بقعه
معروف به اسم خود مدفون است.
فرزند آقا مح ّمد جعفر ،حاج مح ّمد حسين نايب الصدر است كه پس از حاج مح ّمد رضا عمويش داراى اين منصب گرديد و
مرافعهجات شرعيّه اصفهان در آن زمان ،به حكم سلطان ،راجع به او شده و شئونات او و تعيّناتش از حاج مير مح ّمد حسين
امامجمعه اصفهان بيشتر بوده [است].
حاج مح ّمد حسين دو پسر داشته :يكى ميرزا مح ّمد باقر ،شيخ االسّلم اردستان و صاحب حواشى بر شرح لمعه ،و ديگر حاج
ميرزا مح ّمد تقى كه از جمله ز ّهاد و عبّاد و خواص حاجى كلباسى بوده .حاج ميرزا مح ّمد تقى سه پسر داشته ،اكبر آنها آميرزا
عبد العلى مجتهد هرندى كه از كثرت تدريس ادبيات معروف به نحوى شده .تولّد او در هزار و دويست و بيست و دو ،و وفاتش
هزار و سيصد و شش .نزد مير سيّد مح ّمد شهشهانى و حاجى كلباسى و شيخ مح ّمد تقى نجفى صاحب حاشيه ،تل ّمذ و تحصيل
نموده .دو شرح كبير و صغير بر سيوطى نوشته .رساله صيغ العقود و رساله در ارث و رساله عيديّه و حواشى بر شرح لمعه و
قوانين دارد.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص686 :
فرزند دوم حاجى ميرزا مح ّمد تقى ،ميرزا عبد الباقى كه خط شكسته را خوب مىنوشته [است].
سوم او آميرزا عبد الحسين خوشنويس است كه در خط نسخ و خوش نوشتن معروف بود .يكى از دو فرزند او ميرزا عبد
فرزند ّ
مدرس است.
الجواد ّ
ادبيات فارسى و عربى را و همچنين فقه و اصول را كامّل تحصيل نموده .فرزند دوم ّ
مّل مهدى ،حاج مح ّمد رضا نايب الصدر
بوده .فرزند سوم ّ
مّل مهدى ،آمح ّمد على فقيه شيخ اجازه حاجى كلباسى و فرزند او آقا مح ّمد ،معروف به سبيل سوخته ،صاحب
كتاب قناديل در فقه و آللى االحكام در نجوم است .در اوايل [دوران] فتحعلى شاه توليّت مدرسه جدّه كوچك را داشته ،و در علم
نجوم و رياضى و رمل و اسطرالب ماهر بوده است.
توليت مدرسه جدّه كوچك هنوز در اوالد و احفاد او برقرار است .اوالد حاج ميرزا مح ّمد ظهير برادر كوچك ّ
مّل مهدى ،حاج
مروج معروف در معاشرت و اقتدا ،به او اظهار توفيق
مح ّمد هادى است كه از علماى مقدّسين بوده .آقا مح ّمد باقر بهبهانى ّ
مىنموده [است].
فرزند حاج مح ّمد هادى ،حاج ّ
ّللا هرندى كه از ميرزاى قمى اجازه داشته و در سنه هزار و دويست و پنجاه و شش وفات
مّل عبد ّ
نموده .سه جلد كتاب داليل الدّين و نور القبور در اصول دين و مجمع اسرار القرآن از تأليفات او معروف است.
آمّل مح ّمد صادق بوده و چهار پسر داشته يكى از آنها حاجى ّ
او سه فرزند ذكور داشته :يكى آمح ّمد جعفر كه فرزند او ّ
مّل جعفر
ّللا .واعظ حاليّه و ديگر آميرزا مح ّمد نديم السلطان و آ ّ
مّل على و آشيخ
هرندى ،واعظ معروف اصفهان ،پدر حاج ميرزا نعمت ّ
احمد .ميرزا ابو القاسم خان پسر نديم السلطان از اعضاى عدليّه طهران است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص687 :
مّل عبد هللا ،حاج ّ
فرزند دوم حاج ّ
مّل مح ّمد على است كه صاحب مقامع او را افضل از آقا مح ّمد على كرمانشاهى نوشته و او در
هرند شهيد شده است.
اوالد او منحصر به يك دختر و آقا مهدى مدبّر الممالك هرندى مدير ّ
غّلت .نواده دخترى آن مرحوم است.
مّل حسين ّ
سوم آميرزا مح ّمد كه داراى علوم غريبه و عقليّه بوده و نزد حاج سيّد مح ّمد باقر و آخوند ّ
ّللا شهشهانى تل ّمذ
مّل ولى ّ
كرده است.
از روى اصول احكام نجوم ،استخراج زايجه طالع ميّلد خود را نموده و عطيّه عمر خود را به هفتاد و پنج سال دانسته و اتّفاقا
در همان سال هم وفات نموده .وفات او در سال .1302

فرزند آميرزا مح ّمد ،حاج ّ
ّللا معروف به حاجى آقا هرندى ،امام جمعه حاليّه هرند مىباشد و فرزند او حاجى آقا شمس
مّل عبد ّ
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الدّين است از اهل علم و ساكن در اصفهان و مجاز از مرحوم آقاخوند جزى و آقا دهكردى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص688 :
«شجرهنامه خانواده هرندىها»
356355354353352351350349

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص690 :
تعليقات
______________________________
(( -)1اآلبادهى) نسبته الى آباده بالف ممدوده و باء موحده و الف و دال و هاء .قريه من قرى اصفهان ".اعيان الشيعة ،ج ،15
ص "322
( -)2اين مسجد از آثار نفيس و جالب بنايى در قرن سيزدهم هجرى است .براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك .دكتر هنرفر :گنجينه آثار
تاريخى اصفهان ،ص 789
( -)3در اصل تذهيب ،و ليكن نام اصلى آن ،تهذيب المنطق و االحكام مىباشد.
( -)4صاحب عنوان كتب عديده در فقه و اصول تأليف نموده كه از آن جمله است :تعليقه بر تلخيص االقوال؛ رساله حماميّه در
محل نزاع ح ّمام شيخ بهايى؛ رساله عمليه؛ سؤال و جواب؛ شرح بر تجريد الكّلم خواجه نصير الدّين طوسى؛ شرح بر دروس فقه
جعفرى؛ مرايا در اصول؛ نقود المسائل الجعفرية در فقه (استداللى كه ملمع است يعنى فارسى و عربى باهم است)؛ وجيزه در
تلخيص كتاب تحفه االبرار تأليف استادش حجة االسّلم شفتى و غيره.
( -)5بيگدلى نام طايفهاى است از اتراك از نژاد بيگدل خان بن ايلدگز خان بن آغوز خان كه در زمان هّلكو خان به امر وى از
تركستان به شام آمده و بعد از آن ،در زمان امير تيمور هم به فرمان وى از آنجا به ايران آمدهاند و بدين جهت آنها را بيگدلى
شاملو مىخوانند.
" مكارم اآلثار ،ج  ،1ص "41
( -)6وى در طول عمر خود داراى تاليفات چندى بوده اول كتاب" آتشكده" شامل:
احوال شعراى متقدمين و متاخرين و معاصرين خودش كه آن را در مدّت قرنى به نص" مجمع الفصحاء" جمعآورى نموده و به
نام كريم خان زند تأليف فرموده و در سنه  1180انجام يافته و آن مشتمل است بر دو مجمره اول" :در شعراء متقدمين ،دويم.
كتاب «نه آسمان» :در شعراء معاصرين خودش ،سيم" ديوان اشعار" زياد بر ده هزار بيت... ،
چهارم كتاب قصه يوسف و زليخا كه آن منظومهايى مثنوى بر وزن" گلشن راز" است و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص691 :
 )*( 348در اينجا مطالب مربوط به خانواده هرندى ناقص مىماند.
 - 349جنبه علميش بيش از حاجى ميرزا محمد تقى است ،حاشيه بر شرح لمعه دارد كه چاپ نشده است
 2 ( 350و  -)3اين دو نفر در خط مهارت داشتند و جنبه علمى نسبت به آقا ميرزا عبد العلى ،كمتر داشتند
 2 ( 351و  -)3اين دو نفر در خط مهارت داشتند و جنبه علمى نسبت به آقا ميرزا عبد العلى ،كمتر داشتند
 - 352داراى مراتبى از علم بود ،تدريس نحو و صرف داشته ،با فقه و اصول تا قوانين ،به سن بيست و چهار و شش ماه فوت شد.
 - 353جنبه علمى نداشته ولى رياست داشته ،از نژاد او دخترى مىباشند.
 - 354شاگرد شيخ محمد تقى ايوانكى و حاجى كرباسى و سيد شهشهانى ،تصانيفى دارند ،شرح كبير سيوطى ،شرح صغير ايضا رساله ارثيه،
رساله عقديه ،رساله  ...دو پسر داشته ،زمان خود او فوت شدند و جنبه علمى نداشتند.
 - 355در نجوم و هيئت گذشته از فقه و اصول مهارت تامى داشته و كتاب قناديل در فقه از اوست.
 - 356در نجوم دستى داشته است.

در دوازده هزار بيت ".مكارم اآلثار ج  ،1ص  "42 -7براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك .الذريعة ،ج  ،1ص  3 -5و همانجا ،ج ،8
ص  226و همانجا ،ج  ،9ص  .357و نيز ،تحفة العالم ،ص .196 -201
______________________________
( -)7مطارحه :مسأله بر يكديگر افكندن ،با كسى سخن در افكندن .ر .ك .لغتنامه دهخدا ،ذيل همين كلمه.
( -)8در" آتشكده" با عنوان امير تقى الدّين آمده است.
( -)9اين شيندلر راجع به ايران تاليفات عالى دارد و كارهاى بزرگى كرده است( .مؤلف)
( "-)10مجالس المؤمنين" ذيل شرح و احوال ابو الفتوح رازى خزاعى كه از مفسران معروف شيعه است مىنويسد :از برخى از
موثقان شنيده شده مرقد شريف او در اصفهان است .بديهى است اظهاريه صاحب" مجالس المؤمنين" برخّلف واقع است و مسلما
ابو الفتوح رازى را با ابو الفتوح عجلى اشتباه كرده و بهطورى كه پس از اين ذيل احوال او خواهيم نگاشت قبر ابو الفتوح رازى
در رى است ".روضات الجنات ،ج  2ص ."133
( -)11مؤلّف" مجالس المؤمنين" در اين مورد مىنويسد:
 "....چون بعضى از اعيان ملك و اركان دولت به او شيوه حسد و عداوت مىورزيدند از صحبت ايشان ملول شده كتابتى پنهانى
نوشت به امير عّلء الدوله والى اصفهان كه از آل كاكويه و پسرخاله سيّده والده مجد الدوله بود و در آن كتابت اظهار قصد خود
به آن صوب نمود ،و بنابراين به خانه يكى از اعيان همدان متوارى شده به اتمام كتاب خود اشتغال مىنمود و هر روز پنجاه ورق
بىرجوع به اصلى و كتابى مىنوشت تا جميع طبيعيات و الهيات آن كتاب نوشته شد ،و چون تاج الدوله خبر مكاتبه شيخ را به
عّلء الدوله شنيد به غايت آزرده گرديد و در جستجوى او اهتمام ورزيد .آخر بعضى از اعّلء شيخ ،مقام اختفاء شيخ را به او
نشان دادند و او شيخ را گرفته به يكى از قلعههاى همدان محبوس ساخت  ...و چهار ماه جناب شيخ در آن قلعه محبوس بود كتاب
هدايه و رساله حى بن يقظان و كتاب قولنج را در آنجا تأليف نمود ،تا آنكه عّلء الدوله قصد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص692 :
همدان كرد و تاج الدوله به هزيمت رفت و به همان قلعه كه شيخ در آن محبوس بود متحصن شد .و چون عّلء الدوله به اصفهان
مراجعت كرد ،تاج الدوله به همدان آمد و شيخ را با خود همراه آورد و او را در خانه يكى از سادات علوى نزول نموده به
تصنيف منطق شفا مشغول شد ،و بعد از آن به توجّه اصفهان عازم شد و با برادر خود محمود و بعضى از شاگردان منكروار از
ذى صوفيه بيرون آمد؛ و چون نزديك اصفهان رسيدند دوستان شيخ و اركان امير عّلء الدوله استقبال نمودند و خلعتهاى فاخر و
مركوبهاى اليق آوردند ،و شيخ و اصحاب او را از روى تعظيم برداشته و در خانه يكى از اعيان آنجا فرود آوردند ،و از آالت
و فروش ما يحتاج خانه آنچه بود ترتيب دادند .و چون به مجلس امير عّلء الدوله درآمد بر وجهى كه اليق شان جناب شيخ
عالىمقام بود او را اعزاز و اكرام نمود .مقرر شد كه هر شب جمعه شيخ و علماى اصفهان به مجلس خاص حاضر آيند و
مباحثات علمى مذكور شد ،و شيخ در آنجا به اتمام كتاب شفا مشغول گرديد و در آن اثنا كتاب حكمت عّليى را به نام امير عّلء
الدوله نوشت و اختصاص تمام به امير مذكور داشت و رعايت بسيار از او مىيافت ".مجالس المؤمنين ج  ،2ص ."182 -3
______________________________
( -)12ر .ك :ابن اثير :الكامل ،ترجمه على هاشمى حائرى ،ج  ،16انتشارات علمى ،چاپ دوم ،1368 ،ص .164
( .... -)13در وقتى كه عّلء الدوله به محاربه يكى از قاصدان ملك خود اشتغال داشت شيخ را قولنجى عارض شد و جهت
حرص بر صحت و تو ّهم احتياج به هزيمت و عدم امكان حركت تعجيل نموده در يك روز خود را هشت مرتبه حقنه نموده ،و به
سبب آن بعضى از امعاى او مجروح شد و سحج به هم رسيد ،و با اين حالت از روى سرعت عّلء الدوله روان شد و در آنجا
مرض صرع كه گاهى تابع قولنج مىباشد او را عارض شد ،و در اثناى معالجات بعضى از غّلمان او كه در خزانه نقود او
خيانت بسيار كرده بودند در مثروديطوس كه شيخ جهت صرع تناول مىنمود قدرى افيون انداختند ،و شيخ را از خوردن آن حال
متغير شد و او را به اصفهان آوردند و به تدبير خود مشغول شد و با آنكه حال او از ضعف به جايى رسيده بود كه قدرت بر قيام
نداشت ،چنان كرد كه قدرت بر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص693 :
مشى او را حاصل شد و به مجلس امير عّلء الدوله درآمد اما هنوز از مرض بالكلّيه خّلص نشده بود .اتّفاقا در آن ايّام عّلء
قوت
الدوله قصد همدان كرده شيخ را به مصاحبت خود تكليف نمود و در راه مرض عود نمود ،و چون به همدان رسيد و ديد كه ّ

ساقط شده و معالجه نفع نمىرساند ،دست از مداواى خود باز گرفت و بر آن حال چندگاهى باقى بود تا به جوار رحمت پروردگار
انتقال نمود و به همدان مدفون گرديد .و مخفى نماند كه اكثر فقهاى اهل سنت و جماعت خدمت شيخ را تكفير كردهاند و شيخ در
آن باب فرمود:
كفر چو منى گزاف آسان نبود

محكمتر از ايمان من ايمان نبود

در دهر چو من يكى و آنهم كافر

پس در همه دهر يك مسلمان نبود

" مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص "184 -5
______________________________
( -)14كراميّه نام گروهى است كه به جوهريت بارى و استقرار وى بر عرش اعتقاد دارند.
ر .ك .لغتنامه دهخدا ذيل همين عنوان.
( -)15ابن مسكويه تاليفات چندى داشته از جمله احوال الحكماء و آداب العرب و الفرس و اخّلق از اوست و همچنين كتاب تاريخ
تجارب االمم و كتاب االشربة و كتاب البطيخ و كتاب تهذيب االخّلق و كتاب اخّلق ناصرى خواجه نصير الدّين ترجمه كتاب ابو
على است ".شمس التواريخ ،ص ."50
( -)16چنانچه عبد الوهاب كه ذكر مىشود و همچنين ج ّد اعّلى او يحيى نيز هريك تاريخى براى اصفهان نوشتهاند( .مؤلف)
( -)17وزير مهلبى حسن بن مح ّمد در سنه سيصد و نه متصدى وزارت گرديد در علو همت و سخاوت مشهور است .با داشتن
ادب ،اهل ادب و علما را بسيار دوست داشت ،قبل از آنكه به وزارت معز الدوله و خدمت او برسد دچار فقر و فاقه سختى بود كه
مدّتى آرزوى يك خوراك گوشت داشت و براى آن ميسر نمىگرديد .در اين باب اشعارى گفته كه از تنگدستى آرزوى مرگ كرده.
شخصى صوفى كه رفيق او بوده اشعار را شنيده و به حالت او رقّت كرد درهمى خرج كرد و گوشتى به او خورانيد .پس از
انقّلبات روزگار بر مهلبى
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص694 :
و رسيدن به خدمت معز الدوله ديلمى روزگار رفيق صوفى به سختى كشيده بود و اشعارى سرود كه در آن اشعار مهلبى را
متذكر ساخته به قضيه گوشت ،اشعار كه به مهلبى رسيد اوال هفتصد درهم در مقابل يك درهم او به او انعام داد و پس از آن
اسباب آسايش آن را در زندگانى فراهم نمود .مهلبى جمعى از دانشمندان بزرگ را در منزل خود پذيرائى مىكرده مانند ابن
مسكويه و جماعتى ديگر( .مؤلف)
______________________________
( -)18ابن اثير در [وقايع] سنه دويست و پنجاه و سه مىنويسد كه معتز ،موسى بن بقاء كبير را در رجب با اردويى به سمت
جبل فرستاد و مقدمه اردو مفلح بود كه با عبد العزيز ابى دولف عجلى در خارج همدان تّلقى نموده و جنگى كردند .اردوى عبد
العزيز داراى بيش از بيست هزار جمعيّت از فقرا و غير ايشان بود ،عبد العزيز منهزم گرديد و اصحاب او كشته شدند ،تا ماه
رمضان ،مفلح به سمت كرج حركت نمود و دو كمين در راه گذارد ،عبد العزيز اردويى مركب از چهار هزار به سمت مفلح
فرستاد و در وقت جنگ كمينها بر اصحاب عبد العزيز بيرون تاختند و آنها را فرار دادند جمعى را هم اسير كرده و دستهاى را
هم به قتل رسانيدند ،عبد العزيز براى كمك اردوى خود از كرج بيرون تاخته ولى طاقت نياورد و با گريختگان فرار كرد و شهر
كرج را واگذارد و خود به طرف قلعه رز رفت .در آنجا متحصن شد مفلح ،كرج را متصرف شد و خانواده عبد العزيز را
دستگير نمود كه جزو آنها مادر عبد العزيز بود( .مؤلف)
( -)19از اينكه پدر و عموى او ساكنين كرج مالياتگزار اصفهان بودهاند و هم در شرح حال او شده كه ابو دلف در اصفهان
سكونت داشته و حكومت مىكرده معلوم مىگردد كرج به فتح كاف و راء همان جايى است كه در فريدن بوده و آن را به كسر
كاف امروز تلفّظ مىكنند و مخروبه شده است( .مؤلف)

( -)20مؤيّد اين قضيه تاريخ ميّلد اوست كه ابن خلّكان نوشته در سال صدم هجرت و زمان خّلفت عمر بن عبد العزيز بوده
است و خبر ديگرى كه مىنويسد از براى كشته شدن على بن جديع كرمانى به دست ابو مسلم و صاف شدن خراسان از جهت او
و انقطاع حكومت بنى اميّه از خراسان در سنه صد و سى و دو( .مؤلف)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص695 :
______________________________
( -)21مورخين در اينجا افسانه دارند كه يك نفر نصرانى ابو مسلم را از كشته شدن خبر داد ،و نيز خود ابو مسلم از پارهاى
قواعد ملتفت شده بود كه پس از فانى ساختن دولت خانواده [بنى اميّه] و برقرار نمودن دولت در خانواده ديگرى در شهر روم
تصور مىكرد كه اين روم مملكت روم باشد و مادام كه خود را در عراق مىديد از اين هراس آسوده بود.
كشته خواهد شد و
ّ
(مؤلف)
( -)22در فرهنگ سخنوران نام اصلى وى بهصورت جمال الدّين مح ّمد (احمد) معروف به پير جمال آمده است .براى توضيحات
بيشتر ر .ك .تذكره سامى ،ص .158
( -)23كامل اين ابيات به قرار زير است:
به كسرى چه خوش گفت بوزرجمهر

كه تا مىخرامد به كامت سپهر

مبادا به كس كينه ورزد دلت

ملرزان دلى تا نلرزد دلت

يكى اره بر پاى سروى نهاد

به دست وى آن سرو از پا فتاد

دگر روز دادش مكافات دست

كه از نخلى افتاد و پايش شكست

چه نيكو به زن گفت دهقان ده

كه نانى به ايتام همسايه ده

كه چون ما نمانيم ز انعام ما

گرسنه نمانند ايتام ما

به دوران دو كس را اگر ديدمى

بگرد سر هر دو گرديدمى

يكى آنكه گويد بد من به من

دگر آنكه پرسد بد خويشتن

دلم سوخت بر سالكى رهنورد

كه مىگفت با حسرت و سوز و درد

كه عمرى درين راه بشتافتم

نه رستم نه وارستهاى يافتم

بر آن تخت زرين كه جم مىنشست

شنيدم چو برخاست اين نقش بست

چه بايد ازين تخت زر خاستن

نيرزد نشستن نه برخاستن

يكى از اميران شيرين نفس

نمىراند در بزم از خود مگس

كه چون گيرد از راندن من كران

مبادا دهد زحمت ديگران

مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص 164 -5
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص696 :

______________________________
( -)24ارامل جمع ارمله يعنى مردان بىزن ،زنان بىشوهر ،مستمندان و فقيران ،ر .ك.
لغتنامه دهخدا ذيل همين كلمه.
( -)25موال به معنى غّلم و آزادكننده و ياور و آزاد شده آمده است .مصدر ميمى است به معنى اسم فاعل و مفعول و ممكن است
در اصل مولوى بر وزن و صيغه مفعول باشد( .مؤلف)
مّل بر وزن كبّار از مّلء به معنى پرى اصّل ّ
(ّ -)26
مّل بوده كه در فارسى حمزه او ساقط شده است( .مؤلف)
( -)27اسّلفش همه از افاضل و برخى ايشان به منصب قضاء عسكر نايل بودهاند ،مشار اليه خود از كبراء شعراء اين دولت بود
و شهاب تخلّص مىكرد و تاج الشعراء ،لقب يافت ".المآثر و اآلثار ،ص ."204
( "-)28بالجمله مير عبد الباقى مدّتها در كتابخانه شاهى به كتابت مىپرداخت تا در گذشت "".ر .ك .پيدايش خط و خطاطان،
ص ."190 -1
( -)29در تذكره حزين مىخوانيم:
 ...در شباب عازم هند گشته ديگر خبرش معلوم نشد ،كسى از او اين بيت خواند.
چنان دلسرد از اهل جهانم

كه چشم گرمى از آتش ندارم

( -)30ابيات ديگرى نيز منصوب به اوست:
زينسان كه به گل پاى من از ديده فرو رفت

مشكل كه توانم قدمى در پى او رفت

تيرى به دل آمد ز وى و كارگر آمد

صد شكر كه كام من و او هر دو برآمد

قسمت من ز بتان چون شده بيداد چه سود

اگر از خيل بتان دادرسى برخيزد

نفس بازپسين است و نشد بنشينم

اينقدر با تو كه از دل نفسى برخيزد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص697 :

دل مرا كرده چنين زار و همان در غم عشق

چون بحالش نگرم رحم به حالش دارم

همانجا ،ص 139
______________________________
قراء ،قرآن را با قرائات( .مؤلف)
( -)31حافظ كسى است كه صد هزار حديث با اسناد حفظ داشته باشد يا به اصطّلح ّ

( -)32براى اطّلع بيشتر در خصوص اين مراسم .ر .ك :عبد الرحيم كّلنتر ضرابى ،تاريخ كاشان ،ص .432
( -)33يكى از ناگوارترين وقايع تاريخ اصفهان در دوران اقتدار ظل السلطان ،همانا نابود كردن آثار و ابنيه تاريخى آن بوده
است ،در اين خصوص حاج سيّاح مطالبى را عرضه نموده كه ذكر آنها ،باعث تنبه آيندگان است.
 ...در ايّامى كه آقا [سيد جمال الدّين اسدآبادى] در اصفهان بود از خراب كردن عمارات عالى صفويه و قلع آثار آن دودمان مطلع
شد بسيار بسيار اوقاتش تلخ شد .روزى كه به بازديد ركن الملك و مشير الملك ،كسان ظل السلطان مىرفت به من گفت :در اين
باب به ايشان طعن سخت خواهم كرد .گفتم :چيزى نفرمائيد فايده ندارد قبول نكرده گفت ":همه بدىها از سكوت و صبر علما
است .كه به محض خوف يا طمع دنيا حق را نمىگويند ".پس از اينكه با ايشان مّلقات كرد فرمود :مگر شما انسان نيستيد يا هيچ
از عالم خبر نداريد؟ در خارجه خرجهاى زياد مىكنند كه يك اثر قديمى را حفظ كنند بلكه سهل است كرورها خرج كرده آثار
قديمه دنيا را مىبرند .شما به چه عقل و انصاف اين آثار محترم يك دودمان سلطنتى را كه كرورها خرج آن شده خراب كرديد؟
ايشان گفتند:
ما نوكريم و جز اطاعت چاره نداريم! فرمود :اگر آقاى شما امر كند به قتل مظلومى شما بايد بكنيد؟ گفتند :چه عّلج داريم؟ اگر
نكنيم جان و آبرو ما در خطر است .فرمود :اف بر اين نوكرى! از كجا معلوم است كه شاه به اين فضيحت و خرابى راضى
بوده؟.
 ...عجبا! شهرى مثل اصفهان با آن مكان و آبوهوا و نعمت و آثار قديمه و عظمت و شهرت كه مدّتى در دنيا يكى از مراكز
مشهور عالم بود آن آثار قديمه و افتخار يك ملت،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص698 :
روز به روز خراب و محو مىشود و بدتر اين است كه بسيارى را دستى خراب مىكنند.
كاشىهاى عالم قديم و سنگهاى محكوك به خطوط قديم و اشياء عتيقه و كتب قديمه كه در هر مركز و هر خانه و هر موقوفه و
معبد و مقبره و عمارات سّلطين گذشته هست مىدزدند به قيمت نازل به خارجه مىفروشند .ح ّكام و مقتدران اين را هم يكراه
دخل مقرر مىدارند .بلكه بعضى بدنفسان حسد به بزرگان گذشته و عداوت به مردگان كرده مىخواهند آثار ايشان را نابود كنند و
نام ايشان را از زبانها براندازند و كيسه خود را از اين راه پست ،پر سازند« .خاطرات حاج سياح» ،ص .42
______________________________
( -)34براى اطّلع بيشتر در خصوص اين شخصيت ر .ك .اعيان الشيعة ،ج  ،9ص .182
روضات الجنات ج  ،2ص  91 -6مكارم اآلثار ،ج  ،2ص .220 -35
(( ... -)35در اوايل سال  1260پدرش وى را به اصفهان طلبيد و وى اطاعت نموده به اصفهان آمد و اندكى بيش نگذشت كه
پدرش وفات كرد ،و وى قبولى تام و اقبالى تمام از عموم طبقات يافت ،چندانكه در" تاريخ اصفهان" فرمايد :نماز جماعتش كمتر
از پنج هزار نفر هيچگاه شماره نشدى ،انتهى ،و رياستى مهم و نفوذ كلمهاى شايان به هم رسانيد و از جمع اموال و رياست باطله
سخت اعراض كرد ،و همى به قضاى حوايج و خدمت دين مشغول بود و در سنه  1265كه در اصفهان شورش بر پا شد... ،
وى به عزم عتبات از اصفهان حركت كرد و چون به گلپايگان رسيد ناصر الدّين شاه دستور داد كه به اصفهان برگردد و هرچه
درباره شفاعت اصفهانيان بفرمايد مجرى شود .و در سنه  1266براى آسايش مردمان و شفاعت نزد شاه روانه به طهران شد و
چنانكه در تاريخ اصفهان نوشته كيكاووس ميرزا و مأمورين دولتى به تعاقب وى رفته و در مورچهخورت بىاحترامى بسيار به
آن بزرگوار نمودند و برادرزادهاش فرزند مرحوم حاج ميرزا زين العابدين را صدمه كلى زدند كه در تاريخ اصفهان نوشته اين
قضيه واقعه كربّلى آن جناب بود ،آخر او را برگردانيدند و در اثر اين قضيه ناصر الدّين شاه بيشازپيش بوى ارادت به هم
رسانيد ".مكارم اآلثار ،ج  ،3ص "837
( -)36در خصوص اين موضوع در مكارم اآلثار مىخوانيم ":در الكرام" با مّلحظه بعضى از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص699 :
مواضع ديگر نوشته كه چون وى براى زيارت به عتبات عاليات رفت و كمآبى و سختى مردمان آن خصوصا فقرا را مّلحظه
نمود در مقام آن برآمد كه آب نهر هندى را ،كه در سنه  1208يحيى خان آصف الدوله وزير مح ّمد شاه هندى براى نجف آورده
و بعدا آن نهر مطموس شده و سپس صاحب" جواهر" اقدام در آن كار نموده و به سبب وقوع وفاتش ناتمام مانده به نجف جارى
نمايد .چون به اصفهان رسيد چندين نفر مهندس و كارگر با اموال كثيره كه عمده آن از وجه مال الوصايه سردار مح ّمد اسماعيل

خان وكيل الملك نورى چنانچه در" المآثر "84 ،نوشته بود به نجف فرستاد تا آن كار را انجام داده و آب را بدان مكان مقدس
جارى فرمود ،و ميرزا مح ّمد همدانى تاريخ آن را چنين سروده:
ّللا الهمام السرى
مذ اسد ّ

سليل ساقى الناس من كوثر

اجرى الى الغرى ماء مرى

قد أرخوه :جاء ماء الغرى

و وجه صعوبت اين كار اين است كه بايد آب را از كوفه كه زمينش پستتر از نجف است بدانجا كه زمينش سست است آورد ،و
برعكس ساير مواضع هرچه به محل مقصود نزديك مىشود آب تا آن محل دورتر مىشود و همى خرابى در قنات به هم مىرسد.
" مكارم اآلثار ،ج  ،3ص ."838
______________________________
( -)37در خصوص ساير تأليفات وى .ر .ك .مكارم اآلثار ،ج  ،3ص .837
( -)38در خصوص وفات او در مكارم اآلثار مىخوانيم:
 ....وى در سنه ه  1290از اصفهان به زيارت عتبات عاليات حركت كرد و چون به قصبه كرند رسيد در شب يكشنبه سلخ ماه
جمادى اآلخر اين سال ،مطابق ( )....سنبله ماه برجى وفات كرد و نعش او را از آنجا بر سر دست تا نجف برده و در داالن در
قبلهاى صحن مقدس به سمت راست آنكه وارد مىشود برابر قبر شيخ انصارى .مكارم اآلثار ،ج  ،3ص .838
( -)39فارض چون در علم فرائض استيّليى را داشته اين لقب را يافته( .مؤلف)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص700 :
______________________________
( -)40در اين خصوص در مجالس المؤمنين مىخوانيم:
 "....در كتاب منشات قاضى مير حسين يزدى و غير آن مسطور است كه در وقتى كه جناب خواجه قاضى يزد بود بعضى از
متعصبان آنجا بيت مذكور را وسيله مؤاخذه او ساختند ،و چون از روى تقيه منكر شد و اثبات صدور او از آن متعذر بود شروع
در تكفير او نمودند و مستند به دو عبارت شدند كه در رسائل او مذكور است ،و سلطان شاهرخ او را به هرات برده و بسى
مضرت يافت چه ساير علماى هرات از روى عصبيت جاهليت نوشتند كه مضمون اين دو عبارت كفر است ،مگر موالنا ركن
الدّين داود خوافى مشهور صاحب حاشيه شمسيه كه در آن باب توقف نمود  "...مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص 41
( -)41مؤلّف مجالس المؤمنين وفات خواجه را در دار السلطنه هرات در چهارم ذىحجه از شهور هشتصد ذكر نموده است".
همانجا ،ص ."42
( -)42المآثر و اآلثار ذيل عنوان تسليم گويد:
صدر االفاضل مولى حسن تسليم ،اديبى بارع و شاعرى مشهور بود رساله" الصبح الصادق" از اوست ".المآثر و اآلثار ،ص
"225
الذريعة نيز به استناد و ماخذ فوق "،صبح صادق" و" ديوان تسليم" را از يك شخص دانسته ،و لذا مؤلّف" فرهنگ سخنوران" هم
او را چنين عنوان كرده است :تسليم اصفهانى و موال حسن (صادق) اما مأخذ تاريخ فوت او معلوم نشد ،و سال تأليف "،رياض
العارفين" چنانچه در صفحه  428تصريح نموده  1278بوده است.
( -)43ر .ك .مح ّمد حسن خان اعتماد السلطنه ":مرآة البلدان" ،به كوشش عبد الحسين نوايى ،ج  ،1تهران ،انتشارات دانشگاه
تهران ،ص .122

( ".... -)44به گفتن اشعار مصنوعه رغبتى داشته و در اين فن لواى اشتهار افراشته قصيدهاى بىنقطه گفته "".ر .ك .مجمع
الفصحاء ،ج  ،1ص "433
در پانويس مجمع الفصحاء در مورد وى مىخوانيم:
بدر الدّين معروف به بدر جاجرمى از شاعران سده هفتم هجرى است گذشته از فارسى به زبان عربى نيز آشنا بود چنانكه
نوشتهاند قصيدهاى از ابو الفتح بستى را به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص701 :
357

 - 358در زهد و تقوا بىنظير بوده
 - 359به واسطه وثوق سيد رشتى امامجمعه هرند شد و كتبى در فقه و اصول داده .قبرش در امامزاده اسحاق هرند است
 - 360در فقه و اصول و ادبيات مهارت تامى داشته ،قبرش در هرند.
 - 361چندان جنبه علمى نداشته.
 - 362در نجوم و هيئت و رمل و اسطرالب مهارت تامى داشته.
 - 363معروف به حاجى آقا امامجمعه فعلى هرند
 - 364هنوز در قيد حيات است( در زمان مؤلف).

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص701
مطلع:
زياده المرء فى دنياه نقصان

و ربحه غير محض الخير خسران

به نظم فارسى برگردانيد ،چنانچه هدايت نوشته اين شاعر معاصر شاگرد مجد الدّين همگر (متولد  607و متوفى به سال )686
بود و از اتّفاق چنانكه از قطعهيى برمىآيد او و مجد الدّين و امامى هر سه در يك سال به فاصله دو ماه فرمان يافتند ،چنانكه از
اين قطعه كه در تاريخ مرگ و رثاى اين شاعر گفتند آشكارست:
شيخ اصحاب ،امامى هروى

مجد همگر كه بود صدر كفات

 357جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

بدر جاجرمى نكو سيرت

به صفاهان چو در رسيد ممات

در ثمانين و ست و ستمائه

به دو مه يافتند هر سه وفات

پس بدر جاجرمى به سال  686درگذشته است ":ر .ك .همانجا ،ص "433
______________________________
( -)45همان سيّد محمد على جمالزاده ،نويسنده مشهور معاصر كه در سال  1376ه ش در سن حدود دوسالگى در ژنو بدرود
زندگانى گفت.
( "-)46الزم به ذكر است كه اين كتاب ،در سال  1335ه ش .در دار السلطنه برلين در چاپخانه كاويانى به طبع رسيده كه شامل
يك مقدمه به قلم خود نويسنده و شانزده فصل مىباشد كه با ترتيب فهرست مطالب هر فصل به قرار ذيل مىباشد.
كليات در خصوص ايران ،تجارت ايران ،واردات ايران صادرات ايران ،گمرك ،راههاى ايران ،وسائل حمل مالالتجاره از اروپا
به ايران و برعكس ،معادن ايران ،صنعت ايران ،اصّلحات ،تشبثات ،ماليه ايران ،بودجه دولت ايران ،اوزان و مقادير و
مسكوكات ،پست و تلگراف و تلفن ،زندگى در طهران و (بعضى ّ
اطّلعات مفيد) ".ر .ك .مقدمه گنج شايگان"
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص702 :
______________________________
( -)47امروز از عظماى اسّلم و اساتيد فّلسفه عالىمقام مذكور و ترجمه آن بزرگوار در جلد اول نامه دانشوران مسطور است،
هركه حاالت و ماجريات و آثار آن استاد اعظم و فيلسوف مسلم بخواهد انكسار بران گشايد ".المآثر و اآلثار ،ص "161
( "... -)48خواجه جمال الدّين محمد عبد الرزاق در روزگار دولت سلطان جّلل الدّين خوارزمشاه ظهور يافته و مداح خاندان
صاعديه بوده است .ر .ك .تذكره الشعراء ،ص .109
( -)49و نيز براى اطّلع بيشتر در خصوص اين شخصيت ر .ك .بديع الزمان فروزانفر :سخن و سخنوران ،خوارزمى ،ص
547
( -)50اين مصراع در ديوان جمال الدّين عبد الرزاق بدين صورت آمده ":شب جوانى تا زاد روز پيرىزاد".
( ... "-)51از متأخرين بوده و تتبع طرز عبد الواسع جبلى مىنموده ،چون به طرز استادان قديم آشناست مات سنه "... 1146
مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،1ص .204
( -)52بيت آخر اين شعر ،چنين است:
قناعت ،جنتى گه تلخ و گه شور

نه شهد انگبين نه نيش زنبور

( -)53در طول مدّت عمر چند كتاب تأليف كرده ،اول كتابى در امامت به نظم ،چنانكه در اعيان الشيعة جزو  14يا جلد 15
نوشته ،دويم كتاب طوفان البكاء در مصيبت به نظم و نثر باهم كه به غايت مشهور و معروف و مكرر به چاپ رسيده و مورد
انتفاع ذاكرين و غيره گرديده و مشتمل بر قصايد غراء و منثورات شيوايى است كه همه حاكى از نهايت تسلط او بر سخن و
سخنسرايى مىباشد.
" مكارم اآلثار ،ج  ،4ص  41 -1438و نيز براى اطّلع بيشتر ر .ك .آتشكده آذر ،ج  ،1ص  ،112و تذكره الشعراء ص -2
.91

( -)54براى اطّلع بيشتر ر .ك .تذكره القبور .ص  ،246و نيز فوائد الرضويه ،ص .88
( -)55بهطورى كه مؤلّف فوائد الرضويه مىگويد ":عالم جامع حكيم بارع فقيه اديب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص703 :
معاصر سيد على خان مدنى شيرازى خال ج ّد ج ّد صاحب روضات از مؤلفات اوست ،شرح بر ذخيره سبزوارى و رساله در
زيارات به فارسيه و غير ذلك ".فوائد الرضويه ،ص "132
______________________________
( -)56اين شخص معمار معروفى بوده كه مسجد قديمى اصفهان را ساخته است و چنان كه در تاريخ اصفهان مسطور است
اواخر عمر خود را در اين محله كه آن زمان سكنهاى نداشت در عزلت به پايان رسانيد و در كمال زهد و تقوى در آنجا از دنيا
رفته است .ر .ك.
سفرنامه شاردن .ترجمه حسنى عريضى ،اصفهان ،1379 .ص 149
( -)57زيرا سلطان حسين و طهماسب به مرشدزاده سرسلسله خود مهربانى كرده بودند( .مؤلف)
( -)58تأليفات حزين عبارتند از :در علم كّلم ،رساله امامت ،بشاره النبوه .در فلسفه ،حاشيه بر امور عامه ،شرح تجريد ،رساله
توجيه كّلم قدماى محبوس ،رساله توفيق ،رساله لوامع ،حواشى بر شرح حكمت االشراق ،رساله در ابطال تناسخ و طبيعيون
شرح رساله كلمه التصوف حاشيه بر الهيات شفاى بو على ،رساله تجرد نفس ،رساله بر شرح هياكل النور ،جام جم در بيان
كائنات جو ،االزل و االبد و السرمد ابطال جبر و تفويض ،كنه المرام ،رجال ،تذكره المعاصرين ،اخبار ابى الطبيب المتبنى احمد،
اخبار خواجه نصر الدّين طوسى ،اخبار هشام بن حكم ،اخبار صفى الدّين حلى .تاريخ( ،شامل شرح احوال ،مسافرتها ،تاريخ
رويدادهاى زمان شاعر) .ر .ك .مقدمه ديوان حزين ،ص .17 -8
( -)59شيوع ترياككشى با وافور در اصفهان بعد از هزار و سيصد و ده قمرى شد ،شروع در كشيدن يك عدّهاى انگشتشمار از
هزار و دويست و نود قمرى تقريبا به سبب معاشرت خش زنهاى يزدى كه اول نوغان به اصفهان مىآمدند ترتيب خش زدن
گرز خشخاش (قبّل كوكنار را مىجوشانيد و شيره آن را استعمال مىكردند) و انتشار زراعت ترياك حدود هزار و دويست هفتاد
قمرى( .مؤلف)
( -)60سابقا نوع باغچه خانهها داراى گل سرخ بود ،حدود هزار و سيصد گل لندنى كه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص704 :
شبيه به گل سرخ و درشتتر و بادوامتر بود در اصفهان آوردند ،و غالبا ميل مىكردند از اين گل به گل سرخ كمدوام منزل خود
پيوند بزنند و اتّفاقا اغلب نمىگرفت مگر آنچه را دودى پيوند مىزند كه تخلّف نداشت و خود اين را براى خود خارقالعادتى
تصور مىكرد و مىگفت( .مؤلف)
______________________________
مّل على نورى بعضى شاگردان [فاضل] داشت ،مانند ّ
(ّ -)61
مّل مح ّمد على نورى و شيخ زاهد گيّلنى ثانى كه از مريدان حسين
على شاه نيز مىبودند ،در مّلزمت خدمت و پذيرايى واردين مجلس او و قليان دادن بر يكديگر مسابقه مىجستند .خاطر آخوند
نورى از اين رهگذر آزده گرديد و نيز حاجى مّلحظه صورت و معنى را به مرتبه داشت كه مبتديان را در حين مشغولى به ذكر
از بستن چشم منع مىنمود ،تا كسى ملتفت حالت ذكر و ورد آنها نگردد ،اگر حاجى مانند يكى از اوساط الناس رفتار مىكردند
نه اهل طريقت با وصف امامت و موعظه و تدريس نسبت ظاهرى به او مىدادند و نه اهل ظاهر معاشرت و سلوك او را با
تصور مىكردند( .مؤلف)
دراويش
ّ
( -)62كلمهاى كه برحسب ظاهر غير متناسب مىنمود با مضمون مكتوب بهطور التزام به او القاء مىنمودند كه درضمن مكتوب
مندرج شود( .مؤلف)
( -)63از جمله مرتاضينى هستند كه تربيتشدگان اخّلقى از او هنوز ( 1343 -ه ق) در اصفهان بسيار مىباشد( .مؤلف)

( "-)64در اين سال هنگامى كه يك عمارت كهنسال در" جى" شهرى نزديك اصفهان خراب شد نوشتههاى عجيبى را كشف
كردند كه تا آن روزگاران نظيرشان را نديده بودند مردم آن شهر از حمزه درخواست كردند كه عقيده خود را درباره آن نوشتهها
و آن عمارت اظهار دارد .ازاينرو مىتوان فرض كرد كه حمزه تا پايان عمر خود را در اصفهان بسرمىبرد و در ميان مردم
اعتبار و اهميت داشت ،همچنين مىتوان گفت كه جاى اقامت هميشگى او اصفهان بوده و معنى عبارت" حمزه بن الحسن من اهل
اصفهان" كه در كتاب فهرست ابن نديم ديده مىشود .نه تنها اين است كه حمزه در اصفهان به جهان آمد بلكه در آن شهر نيز مقيم
بوده است".
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص705 :
" يوجين ميتوخ :حمزه اصفهانى و آثار او ،ص .يب( .تاريخ پيامبران و پادشاهان)"
______________________________
( "-)65چنانچه از آثار تاريخى و كتابشناسى برمىآيد حمزه اصفهانى دوازده كتاب تأليف كرده سه كتاب در تاريخ و نه كتاب
در علم لغت و نحو ،هشتتا از اين كتابها از ميان رفتهاند و امروزه ما فقط چهارتا از آنها را در دست داريم "،همانجا ،ص يد"
( -)66اين شرح حال بنا به درخواست مرحوم جناب به قلم صاحب عنوان و بهصورت نامه ،ارسال گرديده است.
( -)67مؤلف مكارم سال وفات او را  1246ق ذكر كرده و در خصوص محل دفن او مىگويد ":در تخت فوالد در حوالى قبر
فاضل هندى دفن شد ،و هماينك قبر او آنجا بر روى سكويى معين و معلوم است ".همانجا ،ج  ،4ص 1262 -3
( -)68در آتشكده ذيل اين عنوان مىخوانيم ":گويند كاتب خوشنويسى بوده است"
آتشكده ،ج  ،3ص .941
( -)69در ديوار يكى از گنبدهاى مسجد شاه اصفهان در جزو يادگارهايى كه اشخاص بيكار به ديوارها مىنويسند و آنها را
كثيف مىسازند ،نوشته است كه سنه هزار و صد و نود و نه ،علىمردان خان در اصفهان وفات كرد و باقر خان ادعاى سلطنت
نمود ،ايّلتى كه در اصفهان با علىمردان خان بودند شهر را غارت نمودند .و جمله ديگرى نوشته در سنه هزار و دويست باقر
خان خراسكانى كه از جانب علمدار خان زند حاكم بود -ظاهرا كاتب سهو كرده و مراد ،علىمراد خان است -.در اصفهان و آقا
مح ّمد خان كه آمد و بعد جعفر خان ،باقر خان در قلعه تبرك شش ماه قلعهدارى كرد و عاقبت او را گرفتند و بردند پيش جعفر
خان گردن زدند( .مؤلف)
( -)70اصفهانى االصل ،طهرانى المسكن ،صدر الكتاب در نسخنويسى به مقامى منيع رسيده .قرآنى به خط شريفش مطبوع
افتاده ،كتاب مثنوى مشتمل بر كشف االبيات را كه مرحوم مح ّمد رحيم خان امير نظام قاجار به طبع رسانيده نيز از آثار خامه اين
بزرگوار است.
" المآثر و اآلثار ،ص "210
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص706 :
______________________________
( -)71در رياض االنساب نوشته :حسن صباح بن على بن مح ّمد بن جعفر بن حسين بن حسين بن مح ّمد الصباح بن بوحميرى،
پادشاه يمن .در ّاول حسن شيعه اثنى عشرى بوده و حاجب آلب ارسّلن سلجوقى ميان او و نظام الملك وزير بر سر حساب ممالك
خصومت افتاد و از خدمت آلب ارسّلن دور شد  ....و در سال  471به شام رفت و در خدمت مستنصر باهلل از مذهب شيعه
اسماعيليه انتقال نمود  .....در زمان او بسيارى از اهل سنت و جماعت را كه به اسماعيليه و ساير فرق در مقام منازعه ديدند،
فدائيان كشتند .صدور اين امور باعث شد كه اهل سنت و جماعت ،نسبت الحاد و كفر به اين فرقه دادند .حسن صباح در ربيع
اآلخر پانصد و هيجده وفات نمود .حسن صباح يك پسر خود را به تهمت قتل شخصى به قصاص رسانيد و ديگرى را به تهمت
شرب خمر كشت ،تدبير امور ملك و تلفيق احكام دينيه حسن را مجال نداد كه بيش از دومرتبه از بام قلعه الموت برآيد( .مؤلف)
( "-)72فوائد الرضويه" در مورد آثار و نوشتهجات اين شخصيت مىنويسد:
« ...چنانكه ظاهر مىشود از ترجمه او بر مفتاح الفّلح و تعليقات او بر آن كتاب و مزارى كه به جهت شاه سلطان حسين تأليف
ّللا مجيد و صحيفه سجاديه را شرح كرده به فارسى ،حواشى و تعليقات نوشته بر تهذيب و فقيه و معالم و شرح لمعه
كرده ،كتاب ّ

و شرح شرايع و شرح مختصر االصول و شفاء و شرح اشارات و غيرها ،و رساله به فارسى در اصول دين تصنيف كرده.
«فوائد الرضويه ،ص »296
و نيز ر .ك :تذكره نصرآبادى .ص  152 ،153و تذكره القبور ،ص .51
( -)73قبل از ظهور صفويه ساخته شده بوده است و شاهعبّاس امر به تعمير و تجديد او مىكند ،و همچنين تعمير گنبد عاليه جنب
ّللا ميسى وامىگذارد كه حالش در (ابراهيم ميسى) نوشته [شده]
او را ،و امر امامت و تدريس هر دو را به عهده آقا شيخ لطف ّ
است ،و در اين مدرسه اغلب بزرگان تربيت ديدهاند( .مؤلف)
( -)74مرحوم مير سيد على جناب در خصوص انتساب اين كتاب به آقا حسين دچار اشتباه شده ،چون همان گونه كه در شرح
احوال آقا جمال خوانسارى فرزند آقا حسين آورده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص707 :
كتاب كلثوم نهنه از مؤلفات آقا جمال خوانسارى است براى اطّلعات بيشتر ر .ك.
الذريعة ،ج  ،18ذيل عنوان" كلثوم نهنه" ،ص .112
______________________________
([ -)75مّل على رضاى شيرازى] در اوايل حال نزد آقا حسين خوانسارى تحصيل كرده بوده ،به هندوستان مسافرت مىكند در
معاودت از هند به ايران ترقّى مىكرده نزد سلطان وقت محترم مىشود و تدريس مدرسه والده را به عهده او مىگذارند ،پس از
آن استعفا مىدهد و گوشهنشينى اختيار مىكند و به سببى از اصفهان مهاجرت كرده به حج مىرود ،در مراجعت به شيراز متوقف
مىشود تا در سنه  1085وفات مىكند .و داراى رسائل زيادى است( .مؤلف)
( -)76برادرزاده ميرزا اشرف مرحوم و خلف مرحمت و غفرانپناه ميرزا صدر الدّين مح ّمد بن ميرزا عبد الحسيب است.
تحصيل علوم نموده در تقوى و حسن اخّلق يگانه آفاق بود ،به موزونى طبع از بدايات عمر به شعر و شاعرى رغبت نموده
(خيال) تخلّص ايشان است .ر .ك :تذكره حزين الهيجى ،ص  ،57و نيز تذكره رياض العلماء ،ص .328
( -)77مؤلّف" مكارم اآلثار" ضمن بيان نسبنامهاى كه از كتابخانه آقاى سيّد مح ّمد على روضاتى ( )1348در اختيار وى قرار
گرفته و با استناد بدان ،سلسله نسب مرحوم مير لوحى ذكر گرديده ،و آنگاه توضيحات مفصلى در خصوص مشخصات خود
نسبنامه آورده و مىگويد:
ظاهرا پدر مير لوحى كه ابو المكارم مح ّمد باشد در سبزوار بوده كه مؤلّف اين نسخه «نسبنامه» كه نيز خود را سبزوارى
نوشته اين نسخه را براى او تأليف كرده و او خود يا پسرش مير لوحى به اصفهان آمدهاند .و وجه شهرت او به مير لوحى اينكه
وى دخترزاده مير لوحى شاعر اصفهانى كه مردى مدّاح و درويش و در «تذكره نصرآبادى» عنوانى دارد بوده و مادرش او را
به نام پدر خود مىخوانده و بدان مشهور شده ،و او كتابى دارد به نام «كفايه المهتدى» در احوال مهدى ،معروف به اربعين مير
لوحى ،و قبرش را در بيرون قريه شهرستان بلوك جى در يك فرسنگى اصفهان در بقعه محقرى بر كنار جاده شوسه يزد نشان
مىدهند كه صحت آن معلوم نيست.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص708 :
______________________________
( -)78چندين نفر پسر از او بازماند و يكى از آنها كه به نام ميرزا ابو المعالى بود در وقت غروب آفتاب روز  5ع  1سنه
 1374وفات نمود و در تخت پوالد بيرون تكيه كازرونى به طرف مغرب دفن شد ،و ديگرى كه نامش سيّد ابو العّلء بود در
صبح  12ج  1سنه  1380در مشهد وفات كرد« .مكارم اآلثار ج  ،5ص »1766 -80
( -)79وفات ابو القاسم دهكردى در ششم شوال  1353اتفاق افتاد ،جنازه او برحسب وصيتش با تجليل هرچه تمامتر به مقبره
زينبيه حمل و در يكى از اطاقهاى صحن دفن نمودند .مرحوم دهكردى را تأليفات و رسائل چندى است  ...ر .ك .سيّد محمد باقر
كتابى:
رجال اصفهان ،ص .200

(ُ -)80كرته بهمعناى پيراهن و معرب آن قرطه.
( -)81اشعارى نيز به عضد الدوله منتسب است .در اين خصوص بنگريد به كتاب پيدايش خط و خطاطان .ص .136 -7
( -)82فرمان هفتاد ذرع طولى امير تيمور گوركانى با هزار و هفتصد سطر منصوب است به امير بدر الدّين تبريزى( .مؤلف)
( -)83در مجله يادگار ،سال پنجم ،شماره  ،10و" تاريخ اصفهان" جابرى انصارى ،تاريخ تولد او  1180ه ق و در كتاب
طبقات اعّلم الشيعة عّلمه آقابزرگ طهرانى ،سال  1175ه .ق ضبط گرديده است.
تصور كرد جهت شهرت علماى اصفهان در آن زمان ،وجود حاج محمد حسين خان
( -)84مهمترين عاملى كه مىتوان
ّ
بيگلربيگى اصفهان بوده كه نسبت به طبقه روحانيّين عموما و علماى اصفهان خصوصا ،اظهار ارادت فوقالعاده مىكرده است.
از طرفى ،و از طرفى هم گردش چرخ دولت ايران و حكومت اصفهان از زمان بيگلربيگى شدن او تا موقع وفاتش كامّل به دست
او بوده [است]( .مؤلف)
( -)85شرح مسجد در آثار عتيقه اصفهان است[ .يكى ديگر از آثار مرحوم كه در اختيار مصصح مىباشد] است( .مؤلف)
( -)86عين صورت قبر او در چهلستون جنب گنبد باقى است( .مؤلف)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص709 :
______________________________
( -)87عقايد طبقه متوسط و پائينتر نسبت به حاج سيّد مح ّمد باقر ،به ح ّد غلو بوده است ،زيرا كرامات و خوارق عادات و
حكايات نادره ،هركس از كسى در خاطر داشته ،به او نسبت مىداده است .چنانچه از مّلحظه اوصافى كه صاحب" روضات
الجنات" به مناسبت ارادت مردم به سيّد رشتى نسبت داده است ،واضح مىگردد .ليكن بزرگان آن عصر ،از طراز اول طبقات
مختلف برعكس اين عقايد ،داستانها نقل كردهاند( .مؤلف)
مّل دوستى حاج محمد حسين خان [بيگلربيگى] و خانواده او و بست و مأمن شدن حريم خانه و مسجد ّ
( -)88در اثر ّ
مّلها،
ّ
ّ
محفوظ ماندن اشرار و الواد هر محل در زير حمايت مّلهاى محله ،بهقدرى شرارت و هتك عرض و ناموس و ظلم و اعتساف
به كاسب و رعيّت و توده مردم وارد شد كه چندين مرتبه ،دربارهاى مختلف طهران مجبور به اردوكشى به سمت اصفهان شدند.
در يكى از اين مواقع كه محمد شاه ،اردو جهت سركوبى اشرار اصفهان كشيد ،يا حقيقتا از راه بىپولى و احتياج [بوده] ،يا
برحسب سعايت حاج ميرزا آغاسى كه مخالفت با مسلك ّ
مّلها داشت( .مؤلف)
( -)89بهطورى كه صاحب" الذريعة" مىگويد:
«وى در اصفهان در سال  1203متولّد گرديده و در سال  1266در يزد وفات يافت ،و كتابى به سبك مثنوى به نام «نوروز و
جمشيد» دارد در غرام نوروز بختيارى و جمشيد وزير ختن كه آن را در سنه  1250به نظم آورده« .الذريعة ،ج  ،19ص
»328
( -)90مؤلّف :نام پادشاه الهور است.
( -)91براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك :تحفة العالم ص  ،211 -7مكارم اآلثار ،ج  ،2ص  .432و نيز منتظم ناصرى ،ج .3
( -)92در حاضر روستاى ريز به شهر زرينشهر تبديل شده و مركز يكى از فرمانداريهاى اصفهان است.
( -)93بنا به نوشته مؤلّف" رياض العارفين" رهى همان «آقا مح ّمد على اصفهانى» است كه در آغاز جوانى به هند رفته است از
اوست:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص710 :

چندم گذرد شبها تا روز به بازىها

يا رب بودم روزى كاخر شود اين شبها

رياض العارفين ،ج  ،1ص 279
______________________________
( -)94ابيات فوق مأخوذ از مثنوى خّلصة الحقائق اوست
در همه جا حاضر و غايب چو نور

در همه جا مبدا نور حضور

اوست بسيط و همه عالم بساط

اوست محيط و همه عالم محاط

هرچه نموده است بهقدر عيان

مىدهد از وحدت ذاتش نشان

بود و وجود همه اشيا دم است

كلى آن دم نفس خاتم است

رياض العارفين .ص 134
( ... -)95كه آن را مسجد حاجى ميرزا على نقى بنام خود وى نيز مىگويند :در محله ميدان كهنه در راستهبازار در نزديكى
هارون واليت امامت جماعت داشته .مكارم اآلثار ،ج  ،5ص .1556
( -)96وفاتش سنه هزار و دويست و بيست و شش( .مؤلف)
( -)97وفاتش در حدود هزار و سيصد و شش و بعد از او آميرزا حسن فرزند او شيخ االسّلم مىشود( .مؤلف)
( -)98بهطورى كه مؤلّف فوائد الرضويه مىگويد :على بن الحسين الزوارهاى عالم فاضل مفسر تلميذ شيخ على بن عبد العالى و
استاد ّ
ّللا كاشانى و صاحب تأليفات است:
مّل فتح ّ
از جمله تفسير فارسى كبير معروف به تفسير زوارى موسوم به ترجمه الخواص ،و شرح نهج البّلغة و  ...فوائد الرضويه .ص
275
( -)99كتابى به نام «رشحات سحاب» و تذكره شعرا به نام ،او تأليف كرده كه تمام نشده و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص711 :
ديگر كتابى دارد به نام «سحاب البكاء» در مغازى و مراثى حضرت سيّد الشهداء (ع) و «ديوان اشعار» قريب به پنج هزار
بيت .ر .ك .مكارم اآلثار .ج  ،3ص .753 -4
______________________________
( -)100نعش او را به اشاره فتحعلى شاه به مشاهد منوره برده و آنجا در نجف دفن كردند.
«همانجا ،ص »753 -4
( -)101چنانچه وقتى او را ديدند با انبر يك كتابى را مىكشيد و مىبرد ،از او پرسيدند چيست و كجا مىبرى ،گفته بود كتاب
مثنوى است ،مىخواهم در مزبله بيندازم و به بهانه اينكه اسماء مقدس در او هست از او گرفتند و نگذاردند( .مؤلف)
( -)102چون اهل سنت را مباح المال مىدانسته بود( .مؤلف)

( -)103در مقدمهاى به قلم استاد جّلل الدّين همايى ،در شرح حال سروش مىخوانيم:
«ميرزا محمد على خان متخلص به «سروش» ملقب به شمس الشعراء فرزند قنبر على سدهى اصفهانى از مردم كلّهفروشان از
«سه محل» با سه قريه معروف «سده» از بلوك ماربين در سه فرسنگى شهر اصفهان است ،و والدتش در قريه مزبور در حدود
سال يك هزار و دويست و بيست و هشت و وفاتش در  57سالگى به سال  1285يك هزار و دويست و هشتاد و پنج قمرى به
طهران اتفاق افتاد و جنازه او را از طهران به قم نقل كردند.
سروش از دهقانزادگان سده بود ،پدرانش مردمى فقير و بىنامونشان بودند و به كاسبى و مشاغل دهقانى روزگار مىگذاشتند ،اما
سلسله نسب خود را نجم ثانى از سرداران نامدار شاه اسماعيل صفوى منتهى مىكرد و نياكان خود را «پيشكار ملوك» مىخواند
و به اين انتساب افتخار مىكرد بااينكه حقيقتا خود او بايستى مايه افتخار و مباهات آباء و اجدادش باشد ...
سروش در حدود  57سال روزگار گذاشت و قسمتى از عهد سلطنت فتحعلى شاه ( )1250 -1212و تمام دوره محمد شاه
( )1264 -1250و حدود بيست سال از پادشاهى ناصر الدّين شاه ( )1313 -1264را درك كرد .ر .ك «مقدمه ديوان سروش،
ص « »1 -15مقدمه ديوان سروش ،ص »17 -20
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص712 :
______________________________
( -)104دهقان كسانى بودهاند كه از تواريخ و علوم با ّ
اطّلع بودهاند و در مطالب علميه ،مرجع اهل وطن خود مىشدند و به اين
سبب ،اينها طرف احترام و اهميت بودهاند( .مؤلف)
تصور مىشود منشاء اين ميل ناگهانى انزجارى بوده است كه از وضع تضيقات معموله بهعنوان مذهب زرتشت غالبا
(-)105
ّ
داشتهاند( .مؤلف)
( -)106سلمان با يهودى قرار مكاتبه مىگذارد و حضرت ختمىمرتبت هم در پرداخت وجه مكاتبه با او مساعدت مىكنند تا آزاد
مى شود ،ابن اثير و حافظ ابو نعيم و قطب راوندى و مافروخى و جماعتى او را صريحا اهل اصفهان نوشتهاند دستهاى هم از
مورخين او را از اهل فارس مىنويسند كه در آنوقت اطّلق بر بّلد جبال مىشده و مركز آن اصفهان بوده( .مؤلف)
( -)107سلمان حكايت كرده كه زنى از اهالى اصفهان قبل از من مشرف به اسّلم خدمت خاتم النبيين شد و من بعد از آن زن
مشرف به اصفهان شدم( .مؤلف)
( -)108نزديك شهر قدس شريف مقبره معروفى است به اسم سلمان عجمى و در كتيبه آن سلمان منا آل البيت نقش شده و وضع
آن مجللتر از مقبره بغداد است اگرچه آن هم در اين ايام داراى دكاكين و مهمانخانه و جمعيّت شد (منقول از آقا شمس الدّين
هرندى)( .مؤلف)
( -)109شاهطهماسب يكى از پادشاهان بافضل و كمال ،خطوط مختلفه را نيكو مىنوشته خط ثلث و نسخ را خوش مىنوشته ،با
وجود سلطنت از نگاشتن خطوط آسوده نمىنشسته( .مؤلف)
( -)110در روضات [الجنات] اين رباعى را با اندك تغييرى در الفاظ از مّل قطب شيرازى نقل كرده و نسبت به شاهطهماسب
نقل از مجمع الفصحاء شده( .مؤلف)
( -)111تنبان ،شلوارهايى بود دهانگشاد مانند شلوارهاى لُرى و هريك از دو شاخه آن را يك پاچه مىناميدند.
( "-)112مرد صاحب فضل و ذوفنون بود ،در اصفهان روزگار دولت اتابك شيرگير او را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص713 :
ملكالشعراء مىنوشتند .همواره با شعراى اطراف در شعر و شاعرى بحث كردى و جمال الدّين مح ّمد عبد الرزاق پدر كمال الدّين
اسماعيل او را اهاجى گفته .مردى تيززبان و حاضرجواب بوده است و مجير الدّين بيلقانى را هجوهاى ركيك گفته است "".تذكره
الشعراء .ص "117

______________________________
( -)113بنا به گفته مؤلّف مجمع الفصحاء وى  ...از «القيدان و ياوهسرايان عهد بوده ،از طهران به شيراز آمده چندى در سراى
مح ّمد مهدى خان شحنه توقّف كرده ،خدمتش مكرر دست داد پس به هندوستان شد .جوانى الابالى كثير الدعاوى قليل المعانى بود
خطى شكسته داشت و صوتى پست و طبعى متوسط و شعرى قليل» ر .ك :مجمع الفصحاء ج  ،2ص .544
( -)114سيد مح ّمد شفيع كتابخانهاى داشته كه در خانه موصوف او مكرر ما را بدان ورود دست داد و آن اگرچه از عدد چندان
مهم نبود ،ليكن به واسطه اينكه ارثى آباء و اجدادى او بود اهميّت بسزا داشت ،و در پشت اوايل و اواخر بسيارى از آنها به خط
وى و فرزندش سيّد مح ّمد فوائد نافعه و از آن جمله تاريخ وفات بعضى از علماء قرن  13و اوايل  14بهنظر رسيد كه در جايى
ديگر ما نديده و آنها را در اين كتاب در مواقع خود نقل نموده و مىنماييم و مقارن تحرير اين اوراق مسموع شد كه اين كتابخانه
را مرحوم حاج سيّد على نجفآبادى برده و بعد از وفات او ماندانيم در دست چه كسى افتاده.
مكارم اآلثار ،ج  ،2ص .409 -10
( -)115وفات ّ
مّل حسن على شوشترى برطبق گفته مؤلف «وقايع السنين و االعوام» به سال  1075ه ق اتفاق افتاد .بهطورىكه
علَ ِم عِلم بر زمين افتاد».
«
اند
ه
گفت
او
در تاريخ وفات
َ
«همان ،ص »523
( -)116مقصود امامزاده اسماعيل است لكن علماى انساب از زيد چنين اوالدى را نقل نكردند( .مؤلف)
( -)117در خصوص اين مراسّلت و مشاجرت بنگريد به« :رياض العلماء» ،ج  ،3ص .204
( -)118در «مجمع الفصحاء» از او بدينگونه ياد شده كه« :شوكت شيرازى و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص714 :
هو شمس الدّين حسن» و پس از شرح مختصرى راجع به فضائل و كماالت او چنين آورده:
تا گشودى گره ز زلف دراز

گره از كار عاشقان شد باز

گه به دل گه به ديدهاى ساكن

تا چه خواهى از اين نشيب و فراز

مجمع الفصحاء ،ج  ،2ص .248
______________________________
( -)119اصل ايشان از آذرجان اردستان ،خود را از احفاد اتابكان آن مىدانند .در بلوك سميرم سفلى منزل كردهاند .خود شهاب
و عمويش ميرزا مح ّمد حسين و پدرش مّل مح ّمد چهارمحالى و جدش ّ
مّل ملك احمد منصب قضاوت عسكر داشتند .از طرف
ّللا شهاب مأمور شد كه وقايع زمان را بهطور شاهنامه فردوسى منظوم سازد .در سنه هزار و دويست و
مح ّمد شاه ،ميرزا نصر ّ
پنجاه و هفت به طهران احضار شد و تا آنوقت ده هزار بيت گفته بود كه داراى لقب تاج الشعرايى شد .حاج ميرزا آغاسى او را
فرزند خطاب مىكرده [است]( .مؤلف)
( -)120مجتهدى مشهور و مدرسى معتبر بود و احيانا دعوى تقدم بر معاصرين مىفرمود بر قوانين و رياض تعليقات نوشته و
تصنيفات ديگر نيز به يادگار گذاشته ".المآثر و اآلثار ،ص "146
( -)121مير سيّد محمد شهشهانى در مسجد ذو الفقار به امامت مىپرداخت .وفات او به سال  1287قمرى اتفاق افتاد .ر .ك .سيد
محمد باقر كتابى :رجال اصفهان ،ص 134
( -)122دستنوشتههاى مرحوم به اينجا كه مىرسد ناقص است .در خصوص تكميل آن در" گنجينه آثار تاريخى" مىخوانيم:
كتيبه زيباى اين سردر كه از آثار بسيار نفيس تاريخى در شهر اصفهان است و به خط ثلث با كاشى سفيد معرق بر زمينه
الجوردى در دو قسمت نوشته شده بشرح ذيل است:

«الحمد هلل الذى نور صوامع االنس و خوانق القدس به مصابيح وجود االولياء من الذين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص715 :
جعلوا للمتقين اماما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما و الصّلة و السلم على شمس فلك الرسالة مح ّمد المصطفى المبعوث بهداية
من كان فى الذكر مسعودا و على آله و صحبه اهل التقى و النقى و بعد فقد بنى و اسس فى ايّام السلطان االعظم و الخاقان االعدل
االكرم واضع قوانين السياسة ،رافع اساطين الحراسة ،حامى ارباب العدالة و االحسان ،ماحى اسباب الضّللة و الطغيان ،المتوكل
ّللا ملكه و سلطانه بنيان هذه البقعة الموسومة بالمسعودية الرازية من
على المهمين الرحمن ابى المظفر يعقوب بهادر خان خلد ّ
ّللا ذنوبهما و ستر
ّللا مح ّمد بن جّلل الدّين عربشاه كتبه العبد كمال بن شهاب الكاتب اليزدى غفر ّ
خالص ما له العبد الفقير الى عفو ّ
ّللا هنرفر :گنجينه آثار تاريخى اصفهان356 -7 ،
بفضله عيوبهما فى سنه  "895ر .ك .لطف ّ
______________________________
( -)123كه رشته پسرى آنها از آقا مح ّمد فرزند او جدا شده كه در عنوان علىحده ذكر او بيايد و رشته دخترى او طايفهاى
هستند( .مؤلف)
( -)124شيخ بهايى فرزند شيخ عبد الصمد جبل عاملى است .شيخ عبد الصمد از شاگردان شيخ زين الدّين شهيد ثانى است ،پس
از شهادت شيخ زين الدّين به جهت تشيّع به دست روميان ،شيخ عبد الصمد به ايران مهاجرت مىكند و در ايران بعد از بار يافتن
به دربار سلطنت نماز جمعه را كه علماى شيعه بنا بر اختّلفى كه داشتند سالها متروك شده بود ،او با جمعى از اصحاب خود
اقامه مىنمايد .و شيخ بهايى علم تفسير و حديث و فقه را نزد پدر تحصيل كرده ،و علم كّلم را نزد ّ
ّللا مدرسى يزدى ،و
مّل عبد ّ
فنون رياضى را نزد ّ
مّل على مذ ّهب و مّل افضل غايينى ،علم طب را از حكيم عماد الدّين محمود فراگرفته [است]( .مؤلف)
( -)125حمامى هم هنوز جنب مسجد جمعه مىباشد از او ،كه عوام برحسب عقايد سوفسطايى كه نسبت به شيخ داشتهاند شهرت
داده بودند در اوايل بناى آن ح ّمام ،شيخ ،شمعى از روى علم  ...در زير خزينه آن روشن گذارده بوده است كه سالها آب ح ّمام را
گرم نگاه داشته بود ،و هنوز هم زنهاى اصفهان آب منجّلب آن را جهت رفع سحر و جادو ،با شيشه مىبرند و به خود مىزنند
و نيز به خصوص مردهاى اصفهان در خزينه
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص716 :
آنجا به ترتيب مخصوص با جامهاى منقّشى كه آنجا هست خود را شستوشو مىدهند ،و عقايد ديگرى نسبت به شيخ دارند.
(مؤلف)
______________________________
( -)126از جمله اشعار شيخ بهاء الدّين مح ّمد:
گوى دولت آن سعادتمند برد

كو به پاى دلبر خود جان سپرد

سهل باشد در ره فقر و فنا

گر رسد تن را طبيب ،جان را عنا

رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ

گرد گله طوطياى چشم گرگ

كى بود در راه عشق آسودگى

سربهسر درد است و خون پالودگى

غير ناكامى در اين ره كام نيست

راه عشق است ،اين ره ح ّمام نيست

و نيز
مىكشد غيرت مرا غيرى اگر آهى كشد

ز آنكه مىترسم كه از عشق تو باشد آه او

*** و نيز
دين و دل به يك ديدن باختيم و خرسنديم

در قمار عشق اى دل ،كى بود پشيمانى

زاهدى به ميخانه سرخرو ز مى ديدم

گفتمش مبارك باد ارمنى مسلمانى

زلف و كاكل او را چون به ياد مىآرم

مىنهم پريشانى بر سر پريشانى

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص717 :
و نيز از اوست:
در ميكده دوش زاهدى ديدم مست

تسبيح به گردن ،صراحى در دست

گفتم ز چه در ميكده جا دارى؟ گفت

از ميكده هم بهسوى حق راهى هست

و نيز از اوست:
تا نيست نگردى ره هستت ندهند

اين مرتبه با ه ّمت پستت ندهند

چون شمع قرار سوختن تا ندهى

سررشته روشنى به دستت ندهند

***
تا از ره و رسم عقل بيرون نشوى

يكذره از آنچه هستى افزون نشوى

يك لمعه ز روى ليليت بنمايم

عاقل باشم اگر تو مجنون نشوى

______________________________
(ّ -)127
مّل مح ّمد تقى مجلسى مىگويد :در روز وفات او ،هنگامهاى در شهر اصفهان بر پا شد و در وقت نماز قريب پنجاه
هزار نفر با من نماز بر او گذاردند ،بعد از چندى جنازه او را حمل به مشهد خراسان و در خانه متعلقه به او مدفون ساختند كه
در آنجا معروف است( .مؤلف)
( -)128در كتاب «دبستان المذاهب» مّل محسن كشميرى در شرح حال او آذر كيوان متوفى سنه  1027يكى از بزرگان مذهب
مهاباديان و دوستدار مذاهب ،مريدان او را وقتى تعداد مىنمايد مىنويسد ،شيخ بهاء الدّين عاملى از علماى اماميّه ،به او رسيده با
او صحبت داشته و مريد او گشته( .مؤلف)
( -)129طرايق به نقل از جغرافياى اصفهان تأليف معاصرين او نقل از ميرزا حسين

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص718 :
تحويلدار (مؤلف)
______________________________
( -)130در ايامى كه ميرزا حسين وزير فراهانى شبها به صحبت شعرا رغبتى داشتى و غزلى از عاشق را نخست برخواندى
پس غزل خود را در جواب او به ميان آوردى ،شيدا به رفيقان التماس كرد كه او را نيز با خود در آن مجلس عالى برند تا اشعار
عاشق را تقبيحى و ابيات وزير را تصديقى كند و فيضى برد .وى در پهلوى هادى بيك ساكى فرونشست و در اواخر شب كه
مجلس صحبت شعر بود وى را خواب و نعاس در ربود ،با هادى بيك مقرر كرد كه چون وزير ،اشعار عاشق خواند ،دستى بر
وى زند تا بيدار شده اشعار او را مذ ّمتى كند و اشعار وزير را ترجيحى دهد .وزير اشعار عاشق بخواند و بگذشت و نوبت به
غزلهاى وى رسيد .شايق شيدا را بيدار كرد ،بيچاره خوابآلوده گوش فرانداده و حقيقت نيافته گفت ،بسيار بد گفته سخت سست
بسته است ،وزير ملتفت نگرديده ابيات ديگر خواندن گرفت ،شيدا صدا بلندتر كرد ديگرباره گفت كه بد گفته است تا چشمش كور
شود ،وزير متغيّر شده او را از مجلس بيرون خواست كرد حضّار بخنديدند و قصه بازگفتند ،شيدا منفعل شده گفت ،اكنون دانستم
كه ساكى يعنى حرامزاده ،وزير وى را به صله گرامى داشت و محبتها كرد ".مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص "538
( -)131مؤلف «مجالس المؤمنين» در اين مورد مىگويد:
 "...آن مقدار از نفايس كتب كه او جمع كرده هرگز هيچ وزير بلكه صاحب تاج و سرير جمع نكرده بود ،چنانچه در سفرى از
اسفار ،چهارصد شتر بار بردار كتب او را مىكشيدند  "...مجالس المؤمنين ،ج  ،2ص "448
مروج آن مذهب
( -)132احمد از اصحاب حضرت هادى (ع) بود و از بزرگان شيعه و صاحب كتاب محاسن در مذهب تشيّع و ّ
بوده است( .مؤلف)
( -)133فراهم شدن اين مقدار كتاب نزد يك نفر در آن زمان كه وسائل استكتاب و استنساخ مشكل بوده است معادل مىشود با
قيمت يك مملكت از روى دقت و تحقيق( .مؤلف)
( -)134كرياس بهمعناى درگاه و آستان است .ر .ك .لغتنامه دهخدا.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص719 :
______________________________
( -)135ابن خلّكان نوشته اوالد دخترى صاحب (از سادات گلستانه اصفهان) هنوز متولى و مواظب مقبره او مىباشند و از آن
نگاهدارى مىكنند ،در اين اواخر آثار انهدامى بر او تارى شده بود و نزديك بود مانند قبر ابن مسكويه و شيخ ابو مسعود و شيخ
يوسف بنّاء و حافظ ابو نعيم و اسعد ابو الفتوح محو گردد ،حاج مح ّمد ابراهيم كلباسى از علماى اصفهان كه نزد عوام الناس به
زهد و عبادت معروف بود به آنجا توجّه كرده تعمير نموده و اغلب به زيارت قبر او مىرفت كه اثر فعلى قبر صاحب ،از
اقدامات كلباسى مىباشد( .مؤلف)
( -)136صاعديان از علما و فضّلى نيشابور بودهاند و در دوران سّلطين غزنوى در خراسان شهرت فراوان داشتند ،سابقه
شناخت ما از اين خاندان به زمان سلطان مسعود غزنوى و مطلبى كه ابو الفضل بيهقى مورخ مشهور آن عصر بيان كرده باز
مىگردد.
مؤلّف مزبور در خّلل مطالب خود ،از مجلسى كه با شركت فقهاى قضات و علماى نيشابور تشكيل شده بود و سلطان مسعود
غزنوى در آن حضور داشته سخن مىگويد ،و درباره سلطان اينگونه اظهار مىدارد كه ":و آن اقبال كه با قاضى و بو مح ّمد و
بو بكر اسحاق محمشاد كرد بر كس نكرد" ر .ك :تاريخ بيهقى ،ص "8 -9
همين مؤلّف در يكى دو جاى ديگر از كتابش به مناسبتهايى باز از قاضى صاعد سخن مىگويد ،و لذا طبق اين سند ،قاضى
صاعد نخستين فرد از اين خاندان است كه مىشناسيم و شايد بتوان گفت اطّلق نام صاعد بر اين خاندان مأخوذ از نام همين
قاضى صاعد و يا نام يكى از اجداد وى باشد .لذا بنا بر آنچه در" تاريخ بيهقى" آمده است ،خاندان صاعدى نيشابور از مدّتها قبل
از آنكه سّلجقه بر مسند قدرت تكيه زنند در نيشابور قدرت داشتهاند و منصب قضاى آن شهر را كه از مهمترين مناصب در آن
عصر بشمار مىآمده را برعهده داشتهاند.

الزم به توضيح است كه اين خاندان عّلوه برداشتن سمت قضاوت رياست بلدى شهر نيشابور ،را نيز برعهده داشتهاند ،بهطورى
كه مىبينيم ،بيهقى درضمن گفتگو از پيروزىايى كه امير مسعود غزنوى در جنگى به دست آورده بود و قصد داشت وارد شهر
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص720 :
نيشابور شود مىگويد:
" مردم شهر نزديك قاضى صاعد آمدند و گفتند كه ايشان چون شنيدند كه امير نزديك نيشابور رسيد خواستند كه خوازها (آلتى
بوده است كه در عروسىها و جشنها مىزدند) زنند و بسيارى شادى كنند ،رئيس گفت نبايد كرد كه امير را مصيبتى بزرگ
ّللا برهانه  "...ر .ك همانجا ،ص "44
رسيده است به مرگ سلطان محمود انار ّ
و اما اين شخص بعدا از نيشابور به هرات رفته و خاندانش در آنجا شهرت و رياست يافتند "".ر .ك .صفا :تاريخ ادبيات ايران،
ص "65
بهطور كلى اين خاندان به دو شعبه تقسيم شدند ،شعبهاى در هرات سكونت گزيد و شعبه ديگر به اصفهان رفت ،اعضاى هر دو
شعبه رياست حنفيان را برعهده داشتند.
مؤلّف" عتبه الكتبه" كه خود در همين دوره مىزيسته است در مورد اين خاندان مىگويد ":پوشيده نيست كه از خاندان صاعديان
در اشتهار مآثر و فضائل و اشتمال بر مفاخر و محامد چه صيت منتشر شدست و همواره اكابر و اماثل آن خاندان مذكور مشهور
به صدر و جّليل اعمال دين بودهاند و مراصد و مراتب مرقوق داشته و ملوك و سّلطين اسّلف ما به روزگار ايشان تقرب و
تيمن نموده و ترتيب و تقويت ايشان به فال داشته و ما از مبدا طلوع رايت دولت الى يومنا هذا اقتدار درين معنى به اسّلف
خويش داشته و هرگز آن خاندان را از اعزاز و تبجيل خالى نگذاشته "".ر .ك .عتبه الكتبه .تصحيح عبّاس اقبال ،تهران ،1329
ص "10
چنانچه پيشتر اشارت رفت دستهاى از خاندان صاعدى به اصفهان آمدند ،اينكه اين دسته دقيقا چه زمانى آمدند و علّت و انگيزه
آمدن آنها چه بوده بهدرستى معلوم نيست اما آنچه مهم است اين خاندان در محله جوباره اصفهان كه يكى از محّلت معروف
اصفهان در آن زمان بوده اقامت گزيدند.
ازآنجايىكه صاعديان تماما حنفى مذهب بودهاند لذا منازعات و مشاجرات زيادى ميان آنها و خاندان خجندى كه در محله دردشت
اصفهان سكونت داشتهاند رخ مىنمود كه در اين خصوص منابع اين دوره اشارات چندى نمودهاند .و اما اساسا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص721 :
صاعديان نيز مانند خاندان خجندى ذوق سليمى در سرودن شعر داشتهاند و آنها نيز نه تنها ممدوح شعراى بزرگى چون جمال
الدّين عبد الرزاق و فرزندش كمال الدّين اسماعيل بودند .بلكه خود نيز در تربيت شعرا نقشى فعال داشتند بهگونهاى كه دولتشاه
سمرقندى در بيان احوال خّلق المعانى كمال الدّين اسماعيل مىگويد ":و اكابر صاعديه به ترتيب كمال الدّين اسماعيل مشغول
شدند "".ر .ك .تذكره دولتشاه سمرقندى .ص "113
______________________________
( "... -)137آن كتاب را شهنشاهنامه نام نهاد و نسختى از آن به حضرت سلطان اسّلم فتحعلى شاه صاحبقران آورد مورد الطاف
تازه و اشفاق بىاندازه شد ولى نسخه آن كتاب انتشار نپذيرفت و در اغلب تذكرههايى معاصرين كه شرححالى از وى نوشتهاند
اشارتى به اين كار نكردهاند .فقير نسخهاى از آن كتاب به دست آورده و تيمنا و تبركا بعضى اشعار آن را درين دفتر ثبت كرده
كه به اين دستآويز اجرى دريابد و نام و نشان آن كتاب نيز مشتهر شود .مجمع الفصحاء ،ج  ،2ب  ،2ص  "674و نيز ر .ك.
ريحانة االدب .ج .2
ص  453و نيز :الذريعة ج .20 :13
(ّ -)138اولين استخدام دولتى حاج مح ّمد حسين خان ،ترازودارى جهت كشيدن جنس غله خالصهجات رويدشت بوده است ،به
ّللا هرندى در جواب توسّطى مىنويسد :اين شخص قابل توسّط شما نيست چون وقتى كه
موجب مكتوبى كه به حاج مّل عبد ّ
ترازودارى در دهات خالصه مىكردم شبى منزل او بودم و ديدم ظلم و اذيت بسيارى به يك نفر بيچاره و عيال او كرد و هر قدر
من التماس كردم ،جلوگير نشد و از ظلم خيلى اظهار خرسندى مىكرد .از آنوقت منتظر بودم كه هروقت توانستم از او ،انتقام آن
بيچاره فقير را بگيرم ،به اين سبب ممكن نيست از او بگذرم( .مؤلف)

( -)139بيت اول اين رباعى به قرار زير است:
آگه نهاى از درد دلم ،مشكلم اين است

مشكل شده كارم ز تو ،درد دلم اين است

( -)140در تحفه العالم در اين مصراع به جاى" ظلم" كلمه" شوق" آورده شده است.
( -)141در تذكره نصرآبادى در خصوص اين شعر وى ،مىخوانيم:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص722 :
" مّل طاهرى نايينى خوشطبع و لطيف خيال بود اما به سبب شوخى ،آلوده هوا و هوس بود ،چنانچه مسموع شد كه به يكى از
خانهزادهاى شاهعبّاس ماضى تعشقى به هم رسانيد .او را به حجره برد ،اين معنى به سمع مبارك شاه رسيد او را طلب داشت ،به
هنگامى كه به كنار بخارى نشسته بود بعد از پرسش و جوابهاى نامسموع آتشكش سرخ شده را برداشت فرمود كه چون او را
بوسيده خواهى بود ،به تّلفى آن ،اين را ببوس! و آتشكش را بر لب و دهان او گذاشته بسوخت و به اين ترتيب اعضاى او را
سوخت .بالتماس يكى از خواص او را بخشيد ،غزلى كه مطلعش اين است از او كه در اين باب گفته :آنكه دايم هوس « "...ر .ك.
تذكره نصرآبادى ،ص »296
______________________________
ّ
( -)142وفات وى به نقل از صاحب مجمع الفصحاء در سنه  1168ه ق اتفاق افتاده است.
ر .ك .مجمع الفصحاء ،ج  ،5ص .719
( -)143ظاهرا از اينكه مذهب تشيع دارد ،ليكن باطنا از خود فضائل او بود كه مبادا سلطان محمود ملكشاهى او را مّلقات كند
و فريفته كماالت او گردد و مقام على سميرمى وزير او متزلزل شود( .مؤلف)
( -)144ابو طالب على بن مح ّمد سميرمى اصفهانى وزير سلطان محمود ملكشاهى به سبب آنكه قتل طغرايى منسوب به او بود،
يكى از غّلمات طغرايى او را در وسط بازار بغداد مقتول ساخت( .مؤلف)
( -)145طبرانى در نسبت به طبريّه گفته مىشود كه طبريّه از مضافات دمشق است و طبرى در نسبت به طبرستان گفته مىشود
كه از واليات ايران است( .مؤلف)
( -)146بنا بر آنچه از قول مؤلّف" تحفه العالم" آمده:
 "...در يكى از مدارس اصفهان حجره داشت كه در آنجا به خياطى بسر مىبرد ،آن مقدار كه از آن كار به او مىرسيد قانع بود و
قبول صله و انعام از كسى نمىنمود ،بياض و قلمدانى نزد خود داشتى ،هرگاه شعرى وارد خاطرش مىشد ،چيزى كه در دست
داشت مىگذاشت و به آن بياض آن را مىنگاشت ،آذر را بااينكه با او صفايى نبود بىخواست بهقدر سيصد چهارصد بيت از
نتايج افكار او در آتشكده" نگاشته است.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص723 :
______________________________
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 365جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
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______________________________
(« -)147بهطورى كه از سالنامه پارس -سال  1309ص  -195برمىآيد در شوال -ذىالقعده سنه  1345به انتشارش پرداخت
و تا آخر عمر مرتبا هر هفتهاى دو يا سه شماره با استثناى بعضى از ايام منتشر نمود كه شماره آخرين آن  3231از سال  26و
در  19صفر  1371مطابق با  27آبان  1330شمسى سه روز قبل از وفات او منتشر شد ».محمد صدر هاشمى :جرايد و
مجّلت ،ج  ،3ص .16
( -)148مجله عالم اسّلم"  "10770و نيز مجله كاوه شماره  23تاريخ  28ذىقعده  1335سال دوم .ر .ك پيدايش خط و
خطاطان ص .182 -3
( -)149على رضا را فرزندى موسوم به بديع الزمان بود كه عّلوه بر صفت پدر ،داراى مراتب فضل و كمال و به اخّلق حميده
و ملكات پسنديده آراسته و از طرفى داراى طبع و فصاحت كّلم بود .همانجا ،ص ."186
( -)150مؤلّف كتاب" بستان السياحه" ،وفات وى را چندى قبل از حادثه اصفهان و حمله افاغنه گفته است .براى ّ
اطّلع بيشتر ر.
ك" بستان السياحه" ،ص .64
( -)151مرحوم مح ّمد على فروغى آثارى از خود به يادگار گذاشت از آن جمله :سير حكمت در اروپا ،حكمت سقراط (ترجمه از
فرانسه) ،آيين سخنورى ،سماع طبيعى ،پيام فرهنگستان ،علم ثروت ،آداب مشروطيت ،تاريخ ايران و چندين اثر ديگر .براى
اطّلع بيشتر ر .ك :دكتر كتابى :رجال اصفهان ،ص 422 -3
( -)152فرزند آقا مح ّمد مهدى ارباب ،در بدايت حال از اصفهان به طهران مهاجرت كرد .در نظم و انواع شعر از قصيده و
غزل در رباعى و غيره مهارتى داشت ليكن در ّ
فن نثر يد بيضايى نمود كه رسم انشا را در ايران حقيقتا منقلب ساخت و بدون
گزافگويى نابغه ّ
فن نثر بوده ،آثار قلمى او بسيار است .از آن جمله كتبى است كه اعتماد السلطنه نوشته ،و برحسب آنچه
معروف است آنها را فروغى تحرير مىكرد ،مجمّل هريك از نوشتهجات او در ميانه نوشتهجات بسيار مانند ستاره درخشان،
گواهى قلمى او را مىدهد كه احدى ترديد نمىكند و همهكس مىشناسد( .مؤلف)
( -)153بيانات منبريش مورد توجّه و چاپ شده رساله مختصرى است (به مانند
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص724 :
حلية المتقين) در آداب و سنن ،و مرتب است بر چهارده باب ،و مذيل است به مختصرى در اصول دين" فهرست كتابخانه آستان
قدس رضوى" ج  ،5ص "214
از ديگر آثار او كتابى است با نام" عنوان الكّلم" به فارسى كه اين كتاب محتوى" افادات و تقريرات منبرى مؤلّف است در ماه
رمضان "".)1 ،1741 ،1324 ،همانجا ،ج  ،5ص "292
و ديگر كتابى است با نام ذخيرة المعاد به فارسى" كتاب در بيان اصول عقايد است به بيانى روان و حاوى احاديث مربوط به مقام
است ،كه در عنوان پنجاه و شش مجلس ترتيب يافته و هر مجلسى مذيل است به ذكر مصيبت خاندان عصمت ".همانجا ج ،5
ص  "269و نيز ر .ك ،المآثر و اآلثار ،ص 184
______________________________
( "-)154فشارك ،فتح فاء و كسر راء قريهاى است در ناحيه قهپايه اصفهان كه به زبان عوامى و عمومى فشارك را پشارك
بكسر پاء پارسى و شين قرشت و الف و سكون راء مهمله و قهپايه را كوهپايه (يا كوپا) مىگويند" ".مكارم اآلثار ج  ،4ص -6
"1435
مؤلف تاريخ اصفهان و رى ضمن توصيف كوهپايه و آن نواحى مىگويد "... :و دهات معظم هرند (ووير) و فشارك ،داراى آب
و هوايى عالى از طراوت و لطافت و علماى بزرگ از آنجا برخاسته ،چون مرحوم حجت االسّلم آقاى آقا سيّد مح ّمد فشاركى
استاد فقه" ر .ك تاريخ اصفهان و رى ،ص "416
( -)155و در يكى از حجرههاى صحن مقدس علوى در طرف چپ آنكه داخل شود ،دفن شد ،و چندين رساله از تاليفات او به
خط شريفش باز ماند :اول" رسالهيى در خلل نماز "،دويم" رسالهيى در دماء ثّلثه ،سيم :رسالهيى در شرح" اوايل رساله برائت
ّللا مقامه) .ر .ك .مكارم اآلثار ج  ،4ص "1437
شيخ اعظم انصارى (اعلى ّ

(َ -)156ديمرت نام قريهاى از قريههاى اصفهان است.
( -)157نام كامل اين كتاب ،خريدة القصر و جريدة اهل العصر است.
( -)158در سرود  29بند اول از گاتهاى زرتشت مىخوانيم:
" ايدون سازنده گاو (گيتى) از اشا پرسيد كه راتو بر گاو تو (پيشوا) برمىگزينى او كه او را
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص725 :
خداوند دادور و نگهدار و بادهش و پوينده (جفاكش) كه او را خداوند روشن باشد و بتواند بدكيشان و خشمكنندگان را از او باز
دارد.
توضيح :كلمهى كاو در زبان سنسكريت معانى زير را دارد:
نام حيوان معروف و آنچه به آن تعلق دارد چون شير و گوشت و چرم و غيره ستارگان ،تازيانه برق ،شعاع الماس ،واژه ،مادر،
آب چشم ،موى بدن ،خورشيد ،شماره  9خواننده ،ماه ،خانه ،و غيره و غيره .نامهاى زياد از آن تركيب شدهاند در فارسى
گاوميش و كوسپند ،گورنگ ،گودرز ،گاوه و غيره و در زبان سنسكريت ،كوپال ،كووند و غيره ،از گيوش اروا با روان كاو در
اين يسنا مقصود روان جهان تن است در جهان پديدخواه جمادات يا نباتات يا حيوان با كرات آسمانى و ستارگان چيزى نيست كه
در تحت شعاع روان گاو يعنى روان جهان نباشد .گاتها (سرودهاى زرتشت) ،ص 26
______________________________
( -)159زمان كاوه برحسب اقوال مورخين سالهاى قبل از آمدن اسكندر به ايران بوده است.
درفش كاويانى كه متعلق به او است قبل از اسكندر ظهور داشته ،از زمان غلبه اسكندر و استيّلى اجانب و دشمنان ايران و
عّلمت افتخار ايران «درفش كاويان» تا زمان ساسانيان قرنها گذشته هيچ جز در اين اثنا از اين درفش نداريم ،ليكن زمان
ساسانيان باز عرض اندام مىكند و روى س ّكهها مىآيد و باالخره در انقراض ساسانيان و استيّلى عرب به دست عرب نابود
مىگردد .در زمان غلبه اسكندر چطور شد در اين چند قرون كجا بود؟ (مؤلف)
( -)160شهر قديم ايتالى كه در سال  79مسيحى به واسطه آتشفشانى كوه وزود ،بهكلى در زير سنگ و خاكستر پنهان گرديد.
(مؤلف)
( -)161گويا مرحوم جناب قصد داشته در اينجا تصويرى از مجله كاوه را نمايش دهد كه متأسفانه در اصل دستنوشتهها موجود
نيست.
( -)162بيوراسب كه عرب آن را ضحاك گويد" ازدهاق" بوده ،از تبديل حرف ميانه سين و زاء به ضاد ،و هاء به حاء ،و قاف
به كا ،حاصل شده( .مؤلف)
صاحب برهان مىنويسد :اسم ضحاك ،مارانبيور ،بر وزن صبور بود ،و چون قبل از
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص726 :
سلطنت ،داراى ده هزار اسب بود ،و در پهلوى ،ده هزار را ،بيور بر وزن زيور مىگفتهاند ،مشهور شد به بيوراسب.
صاحب فرهنگ [مىگويد] اژدها ،مار بزرگ ،و ضحاك را اژدهاك مىگفتهاند .پدر را كشته و بسيار خونهاى ناحق ريخته و او
معرب كرده ،ضحاك شد  ...اصح آن است كه اژدهاك ،لغتى است كه در
را اژدها مىخواندند ،پس عربها ازدهاق خواندند و ّ
اژدها يا اژدها مخفّف آن است.
______________________________
( -)163از علماى طراز اول نجف بود( .مؤلف)

ّ
توطن داشته است كه از توابع هرات است و به آن معروف شده است و در آنجا جهت
( -)164ابتدا در كرباس يا حوض كرباس
طايفه شيعه امامت جماعت مىكرده است به حكم پادشاه وقت ،پس از آن مهاجرت و اقامت در كاخ مىكند از توابع خراسان
است( .مؤلف)
( -)165مانند مدرسه حاجى حسن و كتابخانه او و موقوفه مدرسه كه در مشهد باقى و معروف است( .مؤلف)
( -)166حاجى و خانواده او در امر معاش مقتصد بودهاند هر نفرى ناشتايى صبح نصف نان داشته نانخورش ناهار يك روز،
دوغ و روز بعد ،پنير بوده و در هفته يك شب پلو مىپخته ،برحسب نقل يكى از اهل خانواده او( .مؤلف)
( -)167حتّى اينكه نوشتهاند هريك از نمازهاى يوميه خود را به چندين وجه مكرر مىكرده و با اين حال وصيّت نموده است كه
تمام نمازهاى او را قضا كنند( .مؤلف)
( -)168وقتى اشارات را نوشته بود روزى در ميان جمعيّت كتاب را سردست گرفته بود و اظهار داشته بود كه ابن سينا اشارات
نوشته ما هم اشارات نوشتيم ،ا ّما آن كجا و اين كجا ،در اثر اين تنافس ،كار كتاب اشارات حاجى به حاجى رسيد كه قيمت بازارى
او از قيمت وزن كاغذ عطارى كمتر رسيده بود و ديگر كتاب" نخبه" او معروف است( .مؤلف)
( -)169آمح ّمد مهدى در سادهلوحى معروف بوده است؛ حتى وقتى بعضى از علماى اصفهان مجلّه درست كردند كه به همين
علت جلوگيرى از مداخّلت او در امور شرعيه بشود .در يكى از قحطىهاى شهر ،مردم پيش او شكايت كرده بودند .جمعيّت را
دعوت
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص727 :
كرده بود كه فردا بعد از نماز ،تكليف براى اين كار معين مىكنم .فردا ،جمعيّت زيادى پاى منبر حاضر شدند .آمح ّمد مهدى
اظهار مىدارد از روى منبر كه در اين اوقات تنگى و سختى ،به اهل خانه خود دستور دادم كه شبها را جهت طبخ ،برنج از
تاپوى هوادج خانه بردارند و براى نان هرروزه هم آرد از خانه به دكان نانوايى بدهند تا گرفتار جمعيت دكان نانوا و بقال نباشند.
شما هم اگر همين قسم رفتار كنيد جمعيّت دكان نانوايى هم كم شده تا خداوند فرج برساند! اين حكايت را بعضى نسبت به حاجى
هم دادهاند.
آمح ّمد مهدى با اشخاصى كه تصادف مىنموده مسايل شرعيه سؤال مىكرده و مردم را تشويق به ع ّمامه سر گذاشتن مىنمود.
حتى بعضى از كسبه مانند قنّاد و آهنگر و غيره كه ع ّمامه سفيد نمىتوانستند سر بگذارند ،ع ّمامه رنگ به خود جهت آنها اختراع
نمود .و در سنه هزار و دويست و هفتاد و هشت وفات نمود .در مقبره پدر خود مدفون شده .از سيّد رشتى كه صهر او بود،
اجازه داشته و همچنين از پدر خود حاجى كلباسى نيز اجازه داشته و نوشتهاند ّاول اجازهاى [است] كه حاجى داده .تأليفات زيادى
هم در فقه و اصول از او نوشتهاند( .مؤلف)
______________________________
( -)170آميرزا ابو المعالى تأليفات چندى دارد كه از جمله آنها كتاب بشارات در اصول است .ولى غير از مطبعهاى كه در آنجا
چاپ شد و صحافى كه كاغذهاى آن را فروخت ،يك كس فايده نبرد و شوق زيادى به تحرير داشت كه يك دستگاه تحرير
مخصوص براى ح ّمام حاضر ساخته بود و هروقت ح ّمام مىرفت زمان توقّف در ح ّمام هم بيكار نمىنشست و تحرير مىكرد.
وفات او در سنه هزار و سيصد و پانزده ،بعد از شصت و هشت سال عمر ،و مقبره او در تخت فوالد ،داراى گنبد و تكيه
معروفى است( .مؤلف)
( -)171در سنه  1241فتحعلى شاه عزم دفاع فرقهى روسيه كه بر بّلد اسّلم مستولى و مسلط شده بودند نمود .و براى تبرك و
تيمن دعوت از وى به حضور در لشكرگاه خود كرد ،چنانكه در" روضات" و" منتخب التواريخ" است و در قصص العلماء و"
فارسنامه" دارد كه مردمان روسيه بر بعضى از شهرهاى مسلمين همچون گنجه و قراباغ و شيروانات و در بند و قبه مستولى
شدند و اهالى آن بلدان به توسط علماى آن بّلد به عرض آقا سيّد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص728 :
مح ّمد رسانيدند كه كفار بر بّلد ما غلبه نموده و ما را امر مىكنند كه اطفالمان را به معلّم ايشان بفرستيم تا رسوم دين ايشان را
ياد گيرند و بالنسبه به قرآن مجيد و مساجد و ساير شعاير اسّلمى بىاحترامى مىنمايند ،پس آن جناب امر به وجوب جهاد نمود و
خود به نفسه با جمع كثيرى از علما و متدينين و طّلب در سنه  1241به عزم جهاد حركت نمودند ،و از آنروز باز به سيّد
مجاهد معروف شد ،و بهطورى كه در" قصص العلماء"  ،28فرموده اكثر علماى ايران در آن سفر در خدمت وى بودند همچون

حاجى ّ
مّل احمد نراقى و شهيد ثالث و غيره و شبها براى او پشتى مىگذاشتند و علما همه جمع مىشدند و مباحثات علمى
مىنمودند ،و رياست فرقه ناحيه اماميّه بعد از پدر بزرگوارش به وى منتهى شد .و چنان قبول عامه آن بزرگوار بود كه در
حوض مسجد شاه قزوين وضو ساخت ،اهالى آن شهر جميع آب آن حوض را به طرفه العين براى تيمن و تبرك و استشفاء بردند
بهنحوىكه يكسر آن حوض بىآب ماند ،و وقتى وارد قم شد و ميرزاى قمى مع ّمر شده بود .شبى آقا سيّد مح ّمد و علماى ديگر را
ضيافت نموده و با آنها صحبت علمى كرد كه اگر ملكه مستنبطه اين است كه بالفعل شما داريد ،پس مرا و امثال مرا ملكه
مستنبطه نيست .و چون در سفر جهاد كه بدان اشاره كرديم لشكر اسّلم چنانكه در منتخب التواريخ 225 :نوشته به واسطه رشوه
گرفتن بعضى از رؤسا شكست خورده و منهزم شدند ،آن به نام آقا سيّد مح ّمد تمام شد ازاينجهت در مراجعت لشكر اسّلم وى را
مورد اهانت قرار دادند و بعضى مواجهتا او را سب مىنمودند ،در فارسنامه گفتار 272 :فرمايد شهريار ديندار براى رعايت
شرع مبين روزى به ديدن آقا سيّد مح ّمد رفت و نهايت احترام از او به عمل آورد و عوام تبريز چون اينگونه محبت را ديدند از
نيّت آزار او برگرديدند و مركب شاهنشاهى حركت به طهران نموده و روز  22ع  2اين سال  1242وارد طهران شد و آقا سيّد
مح ّمد بعد از نهضت شاهنشاه از شهر تبريز حركت به عتبات نمود و در بين راه به مرض اسهال مبتّل شده چنانكه در" فهرست
كتب اهدايى سيّد مشكاة به دانشگاه تهران  "1682 :3در پاورقى نوشته مطابق ( )...جدى ماه برجى وفات كرد .و جسد او به
عتبات عاليات حمل كرده و آنجا در بازار بين الحرمين به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص729 :
طرف چپ آنكه از حرم حسينى به حرم عباسى برود دفن كردند ،و اكنون قبر وى آنجا معروف و بر آن گنبدى مىباشد ".مكارم
اآلثار ،ج  ،4ص ."1159 -60
وى تاليفات چندى دارد از جمله :كتاب اصّلح العمل" ،و" اغّلط مشهور"" جامع العبائر"" مصابيح" "،مفاتيح االصول"" مناهل"،
الوسائل الى النجاة"
" ر .ك .همانجا ج  "161 -2 ،4براى اطّلع بيشتر ر .ك :.روضات الجنات ،ص  .659قصص العلماء ،ص  ،100فارسنامه
ناصرى ،گفتار  ،10ص  ،71منتخب التواريخ ،ص .225
______________________________
( -)172باغ و عمارت كلنات در همسايگى باغ قوشخانه بوده كه محل هر دو هنوز معروف است( .مؤلف)
( -)173صاحب كتاب" مناسك الحاج و المقاصد العالية" در كّلم و حكمت ،و رسالهاى در حدوث عالم ،و رسالهاى در ادعيه و
احراز .و رسالهاى در حرمت نماز جمعه ،و رسالهاى در تحريم تتن ،و ديوان بزرگى از شعر خود و كتاب جواب مفتى روم در
امامت و غير ذلك.
ر .ك ،فوائد الرضويه ،ص .338 -9
( -)174وى صاحب كتابى است به نام" مسالك" كه در" فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى" در توضيح آن مىخوانيم ":اين
جلد در صّلة يوميه است ،كتاب صّلة مرتب است بر مقدمه و سه باب و خاتمه ،ر .ك ،فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى ،ج
 5ص 500 -1
( -)175اين بيت جاافتاده است:
باهلل از فتنه بگذر و بگذار

تا من اين تيغ در نيام كنم

" مجمع الفصحا ،ج  ،2ب  ،2ص ."901
(ّ -)176اول رسالهاى كه او تصنيف كرده رسالهايست در اوزان و مقادير شرعيه و آخرين تصنيفات او كتاب حق اليقين در
اصول دين است .مورخ به شعبان المعظم .1109
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص730 :

______________________________
ّ
( -)177مرحوم مير سيّد على جناب در اينجا به ذكر مطالبى در خصوص عّلمه مح ّمد باقر مجلسى پرداخته است كه مصحح به
علت عدم توانايى در انطباق آنها با منابع و مآخذ از ذكر آنها خوددارى نموده است( .مؤلف)
( -)178در اين خصوص بنگريد به تعليقات شماره  195از همين تأليف.
مدرس كتب و مقاالت فراوانى به رشته
( -)179از آنجايى كه در خصوص شخصيت ،زندگانى ،مبارزات و سرانجام مرحوم ّ
تحرير كشيده شده است .خاطر عزيزان گرامى را براى دستيابى به اطّلعات بيشتر در مورد وى ،به آن آثار باالخص يادنامه
شهيد مدرس ،تأليف آقاى سيد حسن مدرس ارجاع مىدهيم ..
( -)180به سبب آنكه افطس نسبت به حضرت صادق (ع) اعتراضاتى نموده و پارهاى از نسّابين نسبت به او طعنه زدهاند،
جماعتى هم از علماى تاريخ در صحت نسب او و رد آنها حكاياتى نوشتهاند .يكى از آنها اين است كه حضرت صادق (ع) وقتى
كه از براى ارحام خود به حضرت موسى (ع) وصيّت مىفرمود كه هريك را چه مبلغ بدهيد ،از براى حسن افطس هفتاد دينار
وصيت فرمود .يك نفر از حاضرين تعرض نمود با وصف اينكه حسن افطس مهياى كشتن شما بوده است باز وصيت به احسان
(و يَ ْق َ
صلَ)* برخّلف آنچه
طعُونَ ما أ َ َم َر ا
ّللاُ بِ ِه أ َ ْن يُو َ
نسبت به او مىكنيد ،جواب به او دادند كه نخواستم مصداق قول خداوند گردم َ
او قطع رحم كرده است ،من صله خواهم كرد .و يكصد دينار اين دفعه فرمود به او بدهند (نقل از عمدة الطالب)( .مؤلف)
( -)181در سال هزار و چهل و هشت كه نادر شاهطهماسب ،ثانى را خلع نمود خان بيگدلى در الر حكومت داشت( .مؤلف)
( -)182مقصود از خط قرينههايى است [كه] در دفتر سياقين معمول بوده كه عده آنها پنج و اسامى آنها به ترتيب از اين قرار
است ،بدن ،ضلع ،خشو ،گوشوار ،موضوعى( .مؤلف)
([ -)183بدين صورت كه] بهطور دلخواه نوشته تحميل به دربار طهران مىنمود ،و عّلوه بر آنكه عايدات مالياتى واليات حقيقتا
وارد خزانه اصفهان مىشد بهعنوان ماليات بزرگان و اعيان واليات را چنانكه وقتى براى انجام مفاصا حساب خود در دفتر
طهران نشسته
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص731 :
بود و گفتگو مىكرد نزديك ظهر مىشد به نوكرهاى خود كه قبّل دستور داده بوده است ناهار خبر مىكند ،برحسب معمول
آنوقت خوانچه زيادى فورى به دفتر مىآورند كه باعث عبرت اهل دفتر مىشود ،و پس از صرف ناهار و هركسى را به اندازه
خود سير ساختن .حاج ميرزا مح ّمد ،مستوفى اصفهان كه مدعى و طرف او بوده است در حساب و استنكاف از امضا مفاصا
داشته ،در چنين مجلس عمومى به زمين مىزند و از بغلش مهر او را بيرون كشيده دفتر مفاصا را به دست خود مهر مىكند ،با
تهور و جسارت از اثر ارتشاى درباريان ناصرى ،احدى متعرض او نمىگردد .حتى وقتى شكايت واقعه را بعضى
وجود چنين ّ
نزد ناصر الدّين شاه مىبرند و تظلم مىكنند ،خود او هم به سبب پيشكشها كه ظ ّل السلطان قبّل به او داده بود بهطور سهلانگارى
اين واقعه را تلقى مىكند( .مؤلف)
______________________________
( -)184چنانچه مّلحظه مىگردد ،احوال حاج ميرزا باقر خان فاطمى ،به قلم يكى از آشنايان وى به رشته تحرير كشيده شده و
بنا به درخواست مرحوم جناب جهت ايشان ارسال گرديده كه البتّه ،مؤلّف محترم ،اين شرح حال را مختصر نموده و در اصل
دستنوشتهها آورده ،ليكن مصحح ،به دليل مفصلتر بودن ،اصل نامه را سند قرار داده است.
اما در خصوص وفات و محل دفن حاج ميرزا باقر خان فاطمى مرحوم جناب مىنويسد:
«وفات ميرزا باقر خان فاطمى شب شنبه ،پنجم رجب يك هزار و سيصد و چهل و هشت ،مطابق با شانزدهم آذرماه يك هزار و
سيصد و هشت بعد از چند سال مرض ريوى.
در جنب مقبره صاحب بن عبّاد ،نزديك منزل نشيمنى خود [به خاك سپرده شد] .چندين سال جلوتر ،قبر و عمارتى مخصوص به
مقابر خانواده خود تدارك كرده بود [كه در همان جا] مدفون شد[ .ولى] پس از چند روز ،جنازه او را حمل به اماكن متبركه
ّللا عليه.
نمودند[ .وى] متجاوز از يك كرور تومان مخلّف گذارد .رضوان ّ

( -)185اين نسبت را صاحب" روضات الجنات" داده ،ليكن چون وفات شيخ مح ّمد حسن صاحب جواهر در هزار و دويست و
شصت و اند مىباشد ،بعيد است دختر شخص متوفّى در هزار و صد و سى و اند مادر او بشود ،چنانچه سايرين نوشتهاند .مادر
صاحب
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص732 :
جواهر از احفاد شريف بوده است و تا خود شريف چند واسطه داشته [است]( .مؤلف)
______________________________
( -)186در آن اوقات ظ ّل السلطان حاكم اصفهان بود .تازه ترتيب ادارات را داده بود .بروجرد و لرستان در آن اوقات ضميمه
حكومت او شد .به خياالت بلند افتاد ،براى چشمترس اهالى اصفهان ،كّلنتر اصفهان كه شخص كافى كاردان عاقلى بود با
عباسقلى ميرزا كه از شاهزادگان مقيم اصفهان و مورد توجّه عموم مردم بودند و هر دو پيرمرد و صاحب عنوانى بودند ،به بهانه
مختصرى ،توأم آنها را چوب زد .اين چوب زدن آنها بهقدرى بر مردم اصفهان مؤثر شد كه حد نداشت .خود كّلنتر و عباسقلى
ميرزا هم در حقيقت از زندگى و مقام افتادند .كّلنتر كه ديگر قد علم ننموده و همينطور بود تا مدقوق شده ،مرحوم شد .عباسقلى
ميرزا چند سالى زنده بود اما از خانه كمتر بيرون مىآمد -از شغل و كار ديوانى ،كليه كناره جسته تا آنكه خيالش از زندگى
خّلص شد.
ترتيب حكومت ظ ّل السلطان با نهايت قدرت و شأنى كه داشت ،اين بود كه اداره مخصوصى براى راپرتچىگرى ترتيب داده بود.
عبد الحسين خان ميرپنجه ،رئيس اين اداره بود .زنهاى فاحشه تماما راپورتچى بودند .گداهاى شهر ،سادات حقير ،زنهاى كلفت،
رخت شورهاى شهر ،تماما در اين اداره بودند .بعّلوه جماعتى را مخصوصا گماشته به عمل تفتيش مشغول بودند و به اين واسطه
عامه اهالى نهايت مّلحظه را از او مىكردند .درضمن اگر دختر خوبى ،زن خوشگلى هم سراغ مىكردند ،اطّلع مىدادند و
آنچه مقتضى بىرحمى آنها بود مىكردند.
اداره قشونى اصفهان خيلى مرتب بود .كارش به صاحب ديوان و جّلل الدوله سپرده شده بود .بروجرد و لرستان با مظفر الملك
بود ،ساير شهرها حكام كافى كاردانى داشت.
بهعنوان نظم ظلم بىاندازه از شاهزادگان و بستگان بر اهالى اصفهان و ساير بلدان كه در تحت نفوذ او بود وارد مىشد،
مخصوصا بر اعيان و وجوه اهالى مملكت كه صاحب مكنتى بودند ،آنها را تمام كردند بدون جهت كسى صاحب چنين ثروتى
نمىشد.
اهالى اصفهان به تنگ آمدند ،وقتى به واسطه تنگى و سختى نان كه يكى از راههاى فوائد حكام است اهالى اصفهان شورش
نمودند .در مسجد شاه و مسجد جامع اجتماع كرده
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص733 :
دكاكين را بستند كه ما اين حاكم را نمىخواهيم .چند روز دكاكين را بسته بودند و تمام علما باهم اتّفاق داشتند .در آن اوقات حاج
شيخ مح ّمد باقر رئيس بود .آقاى مير مح ّمد حسين امامجمعه و ساير آقايان هم با اين دو اتّفاق داشتند .خود آنها هم با قرآن قسم
خورده بودند كه با يكديگر مخالفت نكنند تا ظل السلطان را از حكومت اصفهان عزل نمايند .حاج شيخ مح ّمد باقر بعد از دوسه
روز رفت با شاهزاده ساخت و با رفقا مخالفت كرد و شاهآباد لنجان را كه از دهات خالصه بود از ظل السلطان حقالزحمه
گرفت ،چون رئيس بود .سايرين نتوانستند با او مقاومت نمايند .به گلمالى امر را گذرانيده بازارها را باز كردند .شاهزاده بعد از
اين واقعه ترتيب حكومت اصفهان را تغيير داد .يك ديوانخانه مرتب كرد كه داماد شيخ االسّلم معروف و منجمباشى و جمعى
ديگر در آنجا نشسته حكومت مىكردند و هر كارى مىكردند به دستيارى آنها مىكرد .از آن طرف ّ
مّلپرستى اهالى اصفهان را
فهميد .و يقين كرده بود ،لهذا بنا كرد براى آنها مواجب معين كردن  ....ر .ك .خاطرات سيّد على محمود دولتآبادى ،ص -14
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______________________________
( -)187مؤلف :صاحب" رياض العارفين" نوشته كه شيخ على حضرت امير را به خواب ديده و به او فرمودند كه دختر خود را
به مير شمس الدّين تزويج كن تا فرزندى كه وارث علوم انبيا باشد از او متولّد گردد و شيخ يك دختر خود را به او تزويج نمود و
تشرف به نجف خواب ديد و نسبت به دختر ديگرش
پس از چندى دختر فوت شد ،شيخ متحيّر ماند تا باز آن حضرت را موقع ّ
همين دستور را شنيد و اطاعت نمود پس از چندى مير مح ّمد باقر به وجود آمده و به اين مناسبت ،دامادى مير شمس الدّين گرفت.
تشرف به نجف با شاه صفى ،سنه  1041وفات يافت.
موقع ّ

( -)188مؤلف :از جمله اشعار ميرداماد:
چشمى دارم چو لعل شيرين همه آب

بختى دارم چو چشم خسرو همه خواب

جسمى دارم چو جان مجنون همه درد

جانى دارم چو زلف ليلى همه تاب

و نيز از اوست:
نتوان ز غم تو دل به تدبير بريد

كودك نتوان به جهد از شير بريد

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص734 :

بر من نتوان بست به زنجير دلت

ور نه نتوان دلم به شمشير بريد

و نيز از اوست:
شه ملك دانشم من ،ز جنود آسمانى

كه بود ز فضل ديهيم به تارك معانى

ارنى طلب برآيم به فراز طور سينا

ارنى بگويد آنكس كه بگفت لنترانى

سوى شكل ّاول از من ز نخست رفت اجازت

پس از آن نتيجه ريزد به قياس اقترانى

______________________________
( -)189زمان آقا مح ّمد خان يكصد نفر از نجيبزادگان گرجستان را به ايران كوچاندند از آن جمله حاج فريدون با عيال گرجيه،
مادر اشتها( .مؤلف)
( -)190متابعت ابو اسحاق فارسى را نموده در مطبخ ديوانش از همه آشى حاضر كرده است از توصيف ماكوالت ،سير و از
عشق جوانان ،پير نگشت( .مؤلف)
( -)191به قاضىزاده عباسآباد معروف و به فضائل ظاهرى و باطنى موصوف ،مولد و موطنش اصفهان و از اعيان زمان بود.
در عشر سبعين از مراحل زندگانى اين جهان فانى را بدرود نموده به حظائر قدس ارتحال فرمود اين ابيات از مآثر قلم آن سنجيده
رقم است.
و نيز:
بگذار بود ُمهر خموشى به دهانم

پيداست چو آيينه ز دل راز نهانم

با آنكه ميان من و تو موى نگنجد

چون بهله تهيدست از آن موى ميانم

آوارگيم منزل مقصود ندارد

چون تير هوايى به نظر نيست نشانم

و نيز:
كورانه پى مصلحتانديش نرفتم

از كوى تو هرگز قدمى بيش نرفتم

دورى نتواند به ميان ،پاى گذارد

بىهمرهى ياد تو از خويش نرفتم

ر .ك .تذكره حزين ،ص .28
( -)192پدر و اجدادش منصب كتابدارى سّلطين صفويه را داشتند .مير حسين على ج ّد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص735 :
اعّلى او از منشيان صاحب شأن بوده .مير عماد به مناسبت معاشرت با عماد الملك كه يكى از بزرگان معروف بوده با لقب عماد
مشهور گشت .ابتدا مير عماد در قزوين به اكتساب علوم پرداخت و چون بهره وافى يافت به تعليم خط متوجّه گشت( .مؤلف)
______________________________
( -)193با آنكه كشته شدن مير عماد را از تحريك شاه مىگفتند ،باز چون صبح ،شاه اين خبر بشنيد اظهار تأسّف كرد و فرمود تا
جارچىباشى ندا درداد در كوچه و بازار اصفهان كه كشندگان مير عماد مصون خواهند بود بيايند تا از انعام شاه بهرهياب گردند،
قاتّلن مير عماد به طمع مال افتاده ،حاضر گشتند ،شاهعبّاس حكم داد تا ميرغضب شاهى ،آنها را چهارپارچه نموده ،عبرت
مردمان گردند( .مؤلف)
([ -)194جسد مير را نخست] در قبرستان مرزغان حوالى محلّه طوقچى (تخمچين) به خاك سپردند و پس از او آورده در
محلّه اى كه حاليه مشهور به" ظلمات" است در مسجد مقصود بيك مدفون ساختند .در اين مسجد كه محراب و اطراف محراب او
تمامى با كاشى معرق طّليى بوده است يكتن ديگر مشهور به امامزاده عسكر مدفون است( .مؤلف)
صب
(« -)195دم داشتن» از اصطّلحات زمان صفويه است كه اهل تسنّن را «دمدار» مىناميدند و «دمدراز» عبارت از تع ّ
آنها بوده( .مؤلف)
( -)196از اين قرار كه حاجى خواب ديده بود لباس آلوده به قاذورات دارد و هرچه در آب ،آن را شستوشو مىدهد پاك
نمىشود ،اين خواب را به كسى اظهار نكرده بوده است و مىخواسته است از تعبير آن آگاه شود ،تا موقعى كه عبورا درب
مّل حسن را احضار مىكند جهت توبيخ ّ
مدرسه نيمآورد سواره مىايستد و ّ
مّل حسن ،در بدو مّلقات اظهار مىكند كه تعبير
خوابى كه ديدى اين است كه فّلن مال مخصوص كه مدّتى مىباشد تصرف كردهاى و مىخواهى آن را به يك عنوانى جهت خود
حّلل سازى ،ممكن نيست حّلل شود .حاجى وحشت مىكند و مىگويد :كى اين خبر را براى تو آورده است[ .؟!] (مؤلف)
(« -)197نامش مح ّمد ،لقبش رفيع الدّين ،نام پدرش سيّد حيدر ،او ج ّد مرحومين سيّد حسين
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص736 :
مجمر ،و ميرزا ابو الحسن جلوه حكيم بوده .ر .ك .تذكره سخنوران نايين ،ص .57
______________________________
( -)198يكى از آثار او «شرح كافى» است كه اين كتاب «شرحى است بهعنوان (قوله) بر اصول كافى و حاوى تحقيقات و
تدقيقات است و آن را تمام ننموده.

فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى ،ص .109
و از جمله آثار ديگر وى ،اقسام التشكيك ،حاشيه على مدارك االحكام ،حاشيه على شرح حكمة العين ،شجره الهيه ،رساله فى
الكّلم ،مىباشد.
ر .ك .معجم المؤلفى الشيعة ،ج  ،10ص 358
اين ابيات نيز منصوب به اوست:
در كعبه اگر بادهخورى جرم ندارد

انديشه مكن صاحب اين خانه بزرگ است

رباعى:
اين قوم كه بر خود نگرانند همه

از ديده خويشتن نهانند همه

عالم بحر است و خلق عالم چون موج

بيهوده به هر طرف روانند همه

تذكره سخنوران نايين ،ص 57
( -)199در روزهاى چهارشنبه ذكر رجال و بزرگان علما و حاالت آنها را مىنمود ،پس از ختم مجلس درس ،نظر به اعتقادى
كه به مجلس درس خود داشت و آن را مجلس ذكر و قابل استجابت دعا مىدانست ،همهروزه به دعا و خواستن حاجات مشغول
مىشد( .مؤلف)
( -)200اگر ميرزا عبد الغفار نجم الدوله كتاب شرح صفدى بر الميّه العجم را در آن تاريخ ديده بود كه حقيقتا نسخه اصل
كشكول است ،دچار اشكال نمىشد( .مؤلف)
( -)201مؤلف كتاب" پيدايش خط و خطاطان" وفات او را در سال پانصد و نه ذكر نموده است« .همانجا ،ص »128
( -)202نشاط را جمعى معتقدند به سبب فضائل و ملكات پسنديده از سخاوت و دستگيرى ضعفا و غيره و خطوط متنوعه را
تقرب دربار فتحعلى شاه و داشتن شغل انشا ،او را در پرده
بهتر از اساتيد نوشتن كه از اشخاص نابغه روزگار بوده است ،و فقط ّ
برد( .مؤلف)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص737 :
______________________________
( -)203اصل ايشان از گرجىزادگان و غّلمان صفويه است .سليمان خان قاجار زبان او را بريده به سبب آنكه هجوهاى ركيك
مىگفته است .چندى را بناى جمع اشعار و احوال و قدرى از آن را نوشته ،اجل مهلت تمام كردن به او نداده ،برادرش نشاطى در
مقام برآمده ناتمام مىگذارد( .مؤلف)
( -)204در طفوليت شاگرد زرگرى آقاى مح ّمد حسن زرگر بوده است و به تدريج علوم و عرفان را هم ابتدا از او گرفت و بعد
نزد حاج آقا مح ّمد تربيت يافت( .مؤلف)
( -)205خّلصه ظاهرا و باطنا و قلبا حضورا و غيابا آنى و زمانى از حضور جناب سيّد غايب نبوده و به درجه كمال مقام
تكميل رسيد او را خليفة الخلفاء و المرشدين فرمود و به لقب نور على شاه ملقّب نموده« .طرائق الحقائق ،ص »198
(« -)206قصيدهايست كه از جروح شكايت نموده و از ممدوح براى سفر عتبات فتوحى خواسته بعضى از آن ذكر مىشود:

شب كه زين بارگاه فرخفر

خيمه بركند خسرو خاور

من بىخانمان و بىسامان

گشته حيران و بىكس و مضطر

مسكنى نه به شهر و نه در كوه

مأمنى نه به بحر و نه در بر

آشنايان تمام بيگانه

دوستان جمله دشمنىگستر

مردم روزگار از هر سوى

در خّل و ّ
مّل مّلمتگر

مفتيان بىگنه پى قتلم

جمله فتوانويس بر محضر

واعظان بىسبب پى تكفير

خطبهخوان در مساجد و منبر

سركشان مساجد دنيا

زده دامان كشتنم به كمر

گه به صدر مخالفم خوانند

گاه رانند بىجهت از در

گه به زندانيان سپارندم

گاه بيرون كنندم از كشور

گه ببرند پارهاى ز تنم

گه بدوزند خرقهاى در بر

گه ببندند آب بر رويم

گه فروزند بر تنم اخگر

يك طرف كنده عيال به پا

يك طرف جوش فتنهام بر سر

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص738 :
ر .ك :ديوان نور على شاه ،ص 13
______________________________
( -)207بنا بر آنچه در كتب تذكره از آثار و تصانيف نور على شاه نوشته شده مىتوان آنها را به قرار زير عنوان نمود.1 :
كبرى در منطق .2 .رساله در كيميا .3 .رساله جامه االسرار به طرز گلستان .4 .رساله اصول و فروع .5 .تفسير سوره بقره.
 .6منظومات مس ّمى به روضة الشهداء .7 .ديوان غزليات .8 .مثنوى جنات الوصال .9 .منظومه تفسير.
( -)208در قصص العلماء 107 :نوشته كه :باعث اشتهار او ميرزا باقر نواب گرديد كه به توسط وى مستمرى و دهاتى از
طرف جعفر خان زند به او واگذار شد .انتهى .و يكى از آنها قريه علىآباد در يك ميلى تقريبى قريه حبيبآباد مولد وطن اين فقير
در راه اصفهان است كه آن را تاكنون براى امتياز از ساير دهات موسوم بدين نام علىآباد ّ
مّل على مىگويند« .ر .ك .مكارم
اآلثار ،ج  ،4ص »1264
( -)209علّت نوشتن حاج سيّد حسن اين رساله را هم كه همه مىگفتند به دستور حكومت اصفهان بوده است در مقابل ناله و
فريادهاى حاج سيّد على اكبر فال اسيرى بوده است( .مؤلف)
( -)210در ايّام پيرى زمان سلطنت فتحعلى شاه را درك كرد و در نزد رجال آن دولت به مقام فضل و ادب شهرت و حرمت
داشت .در اين سال  1229وفات كرد و بر در دروازه تخت پوالد اصفهان در تكيهاى كه بنام وى به تكيه واله معروف است و
نخست بنام باغ و الهيه بوده دفن شد.
براى ّ
اطّلع بيشتر ر .ك .مجمع الفصحاء ج  ،2ب  ،1155 ،1تذكره القبور ،ص .16
شمس التواريخ ،ص .78

( -)211مرحوم وحيد كتابهاى چندى تصحيح و تحشيه و چاپ كرده ،و بهجز «ديوان اشعار» و «سرگذشت اردشير» ،كتاب
«انقّلب ادبى»« ،رهآورد وحيد در دو مجلّد»« ،تذكره يخچاليه» نيز از جمله آثار وى بشمار مىرود .ر .ك :سيد مح ّمد باقر
كتابى:
رجال اصفهان ،ص .457
( -)212وفات وحيد دستگردى ،در شب  21ذىالحجه سال  1361در تهران اتفاق افتاد و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص739 :
ّللا مدفون گرديد .ر .ك :سيّد مح ّمد باقر كتابى :رجال اصفهان ،ص .457
در مقبره امامزاده عبد ّ
______________________________
( -)213در ديوان هاتف نرهغولى ،ضبط شده است .ر .ك :ديوان هاتف اصفهانى ،تهران ،نشر مح ّمد ،1370 ،ص .128
قوت روزانه ،ر .ك .لغتنامه دهخدا ،ذيل همين عنوان.
( -)214مئونه :باروگرانى نفقه عيال و كفالت عيال و ّ
( -)215اوال در خصوص لقب كلى اين خانواده كه امامت جمعگى بوده است ،سخنى را مؤلف مكارم اآلثار متذكر مىشود كه
ذكر آن خالى از فايدت نمىباشد:
«قبّل گوييم كه امامجمعه بودن  ...منصبى است كه در هر عصرى براى هر شهرى از طرف پادشاه وقت به يكى از علما داده
مىشود ،و در امامت جمعه شرايطى است كه در امامت جماعت نمىباشد ،ازاينرو مىبينيم در احوال علما ،بعضى را به امامت
جمعه و جماعت هر دو ،و بعضى را به يكى از آن دو ،وصف نمودهاند و شايد فرق آنها اين باشد كه امامت جمعه چون از طرف
پادشاه وقت به كسى واگذار مىشده ،چندان جنبه عدالت در آنكس شرط نبوده و فقط شرط آن واگذار شدن از طرف پادشاه بوده و
امامت جماعت ،شرط آن عدالت بوده و تعيين از طرف پادشاه را الزم نداشته است».
مكارم اآلثار ،ج  ،2ص .317
ثانيا ذكر اين نكته ضرورى است كه مطالب مندرج در ذيل سلسله خاتونآبادىها ،از چندين جنبه ،حائز اهميت خاص مىباشد،
نخست آنكه ،اين نوشتهجات در ح ّد خود بىنظير بوده و در ساير منابع مربوطه ،با اين دقت و روشنى ،بدان پرداخته نشده است.
ديگر آنكه مرحوم مؤلف ،به لحاظ موقعيت خاص علمى ،اجتماعى ،فرهنگى و سياسى و مهمتر از همه ،نزديكى با عصر آخرين
امامجمعهها ،با تكيه بر افكار عمومى زمان و حافظه تاريخى عصر خويش و به دور از هرگونه تعصب و حبّ و بغضى،
اطّلعات ارزشمندى را در خصوص اين خانواده ،ارائه داده است .اين اطّلعات ،صرفنظر از ويژگى نسبشناسى ،تحرير
بخش مهمى از تاريخ سياسى ،اجتماعى و مذهبى اصفهان
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص740 :
است
ثالثا ،آنچه را در خصوص ،پارهاى از افراد اين خانواده بدانها پرداخته ،در ساير منابع مربوط به رجال و مشايخ اصفهان نيز به
اشارت آورده شده است.
از جمله مرحوم مصلح الدّين مهدوى در خصوص حاج ميرزا هاشم امامجمعه مىنويسد:
«و ديگر حاج ميرزا هاشم امامجمعه (بدنامكننده نكونامى چند) كه قبرى منفرد دارد (در بقعه) ،از رؤساى اصفهان بوه و در
زمان او و به واسطه اعمال او .از رونق امام جمعگى كاسته شد .وى از كسانيست كه بنام دين مرتكب بزرگترين جنايات مىشد و
دين را بازيچه خود قرار داده بوده است .از او حداكثر سوءاستفاده را مىنموده .گويند در اوايل امر بسيار زاهد و عابد بوده و
جمعيت كثيره از تمام شهر به نماز او حاضر مىشد لكن در اواخر ،به مناسبت اعمال ناشايسته كه از او و متابعينش سرزده،
ْصار)»
احدى به جماعت او حاضر نمىشد ،حتى خدمه مسجد نيز بدو اقتدا نمىكردند( .فَا ْعت َ ِب ُروا يا أُولِي ْاْلَب ِ
عبد الكريم گزى :رجال اصفهان (تذكرة القبور) ،ص .117

در خصوص همين شخصيت ،مؤلف مكارم اآلثار مىنويسد:
«وى فرزند مير سيد محمد امامجمعه است و خود از جمله علماى اصفهان بود و در آن شهر با كمال استبداد ،رياست ،بلكه
فرمانفرمايى مىنمود  ....بعد از وفات ميرزا محمد على امامجمعه ،امامجمعه اصفهان شد و در نهايت قدرت و استيّل در آن
شهر ،حقيقتا به سلطنت پرداخت .از انرو اشخاص ناشايست از تسلط او سوءاستفاده نموده دور او را گرفتند .و او آخرين
امام جمعه مستبد اصفهان بود ،و پس از وى كه تقريبا چندان تا تأسيس مشروطه فاصله نداشت .رونق و رياست ظاهرى
امامجمعگى اصفهان از بين رفت و آن شهر تا چند سال امامجمعه معنون منصوب از طرف سلطان زمان نداشت».
مكارم اآلثار ،ج  ،4ص 1378
______________________________
( -)216مؤلّف :مير مح ّمد حسين گفته است:
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص741 :

چندانم از نشاط كه گريان نشستهام

جمع است خاطرم كه پريشان نشستهام

تاراج كرده هرچه مرا بود روزگار

در خانه همچو آينه ،عريان نشستهام

______________________________
( -)217مير مح ّمد مهدى كه سلسله امامجمعههاى تهران به او پيوسته مىشود و نخستين كسى كه از اين دودمان در تهران
امامجمعه شد همين آقا مير مح ّمد مهدى است كه او را فتحعلى شاه از اصفهان به تهران خواسته [بود]( .مؤلف)
([ -)218معتمد الدوله] روزى علماى شهر را دعوت نمود ،و اظهار كرد دولت درصدد عزل من برآمده است از شماها خواهش
مىكنم كه به طهران برويد و هر قدر مخارج مسافرت شماهاست نقد مىدهم و مخارج هريك را جداگانه داد و گفت در آنجا
درخواست كنيد كه من را بر حكومت باقى بگذارند .اغلب قبول كردند و رفتند به طهران حتى مير سيّد مح ّمد .ولى حاجى مح ّمد
جعفر متفطن به قضيه گرديد و متعذر شد و نرفت .هنگام ورود علما به طهران معتمد الدوله كاغذى نوشته بود ،با اولياى امور كه
منشاء فتنههاى اصفهان را فرستادم آنجا ،اگر امنيت اصفهان را مىخواهند ،آنها را توقيف در كنيد در همانجا و متوقف شدند.
(مؤلف)
( -)219حاجى مح ّمد چاووش هميشه يك طرف عمامه خود را يشماق بغدادى مىپيچيده و يك طرف عمامه او بيرون بوده است
براى نشانه خودش و يك بيرق كه چند ذرع پارچه بوده است سر دوش مىگرفته و سواره در كوچهها مىگشته است .به عّلوه در
زوار به عتبات حركت دهد چند جفت كجاوه و پالگى هم روى قاطرها گذارده از عقب خود در
مواقعى كه مىخواسته استّ ،
بازارها و كوچهها مىگشته است ،تا مردم از ديدن [اين] وضع به شوق زيارت بيايند ،وقتى كه چندصد نفر مهيّا مىشدهاند تدارك
مال و وسائل حركت آنها را در مقابل يك مبلغى عهدهدار مىشده است و به اين وضع به زيارت مىبرد و مىآورد و گذران
ساليانه او از اين راه مىشد( .مؤلف)
زوار اصفهان
زواركشى مدتها ّ
( -)220حاج مح ّمد چاووش بعد از اين واقعه مورد توجّه مير سيّد مح ّمد شد و بهعنوان چاوش و ّ
را به كربّل و نجف مىبرد و اگر تجاوزى به زوارى در بين راه مىكرد از بركت امامجمعه ،محفوظ از هر پرسش و مجازاتى
بود .پس از او نيز
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص742 :
سالها پسرهاى او حاجى اسماعيل و حاجى هاشم و حاج عبد الباقى ،حاجىهاى اصفهان را به م ّكه مىبردند و مىآوردند( .مؤلف)
______________________________
( -)221حتى وقتى كه ميرزا تقى خان امير اتابك با ناصر الدّين شاه و جمعيّت اردو براى سركوبى اشرار آمد و مأمور در خانه
مير سيّد مح ّمد امامجمعه گذاشت براى مطالبه بيست و هشت هزار تومان ماليات عقبافتاده ،و آمير مح ّمد صادق قنادى نقل نموده
كه جهت مطالبه ماليات چند نفر مأمور هم در منزل من گذارده بودند و مرا صدمه مىزدند.

من رفتم منزل مير سيّد مح ّمد امامجمعه به خيال آنكه سفارشى از او براى امير اتابك بگيرم تا مأمورين معترض من نباشند .در
منزل مير سيّد مح ّمد وقتى رسيدم حالت تشدّد مأمورين و اوضاع آنجا را ديدم كه نسبت به امامجمعه ،مأمورين بىاحترامى
مىكنند .از خيال خود منصرف شده با امامجمعه اظهارى نكرده ،خواستم مراجعت كنم .مير سيّد مح ّمد از من پرسيد :كجا بودى و
چه مطلب داشتى؟ حقيقت را براى او گفتم .در جواب من اظهار داشت قضيه تو مربوط به كار من نيست يك كاغذ و سفارشى
براى اتابك در موضوع كار من و تقاضاى رفع مامور نوشت و به من تأكيد نمود از بردن كاغذ نزد اتابك.
من نيز با حالت ترديدى كه داشتم ،كاغذ را بردم و به آدمهاى اتابك دادم تا به او برسانند و اتابك بعد از خواندن كاغذ ،مرا
خواست و پرسيد چه وقت و در چه حالت امامجمعه اين كاغذ را نوشت؟
من شرح قضيه را براى او نيز بهدرستى بيان كردم .اتابك گفت در جواب چنين شخصى كه با اين حالت خود ،توسط ديگران را
مىكند ،مأمور تو را موقوف مىسازم و مرا آسوده ساخت( .مؤلف)
( -)222پس از او فرزندش مير سيّد على امامت مسجد شاه را داشته كه آخرين اين سلسله بوده است در امامت مسجد شاه .قبل
از هزار و سيصد هجرى در محلّه پاقلعه مسجدى جهت امامت مير سيّد على از طرف حاج شيخ مح ّمد باقر با حاج شيخ مح ّمد تقى
مفوض به نجفىها مىشود( .مؤلف)
نجفى تعمير مىشود و كامّل امامت مسجد شاه ّ
( -)223ميرزا نور الدّين كه از احفاد ميرزا مح ّمد تقى مجلسى است (در سنه هزار و سيصد و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص743 :
چهل و هفت) ،حكايت نمود كه ميرزا مهدى بن ميرزا مح ّمد تقى الماسى ،مسافرتى به هندوستان كرد و ثروتى حاصل نموده به
اصفهان معاودت نمود .پس از فوت او شخصى ارمنى از هند به اصفهان آمد و اظهار داشت مبلغ دوازده هزار تومان به ميرزا
مهدى مديون هستم ،به موجب سندى كه به او سپردهام و مطالبه سند را مىكند .جهت پرداخت وجه ،وراث ميرزا مهدى آنچه
تجسّس مىكنند ،سند پيدا نمىشود و از اين مديون ،مأيوس مىگردند .بعد از مدّت متمادى شخصى از بستگان آنها كاغذى به ّ
خط
ارمنى به پنجره اتاق چسبيده مىبيند ،به سابقه ّ
اطّلعى كه داشته است از سند شخص ارمنى ،ورقپاره را كنده ،نشان ارمنى
مىدهند ،معلوم مىشود همين سند او است و دوازده هزار تومان را دريافت مىدارند .به سبب آنكه وراث از اين وجه ،ابتدا
اطّلعى نداشتند پس از ّ
ّ
اطّلع هم به واسطه فقدان سند مأيوس شده بودند ،از اين دوازده هزار تومان چشم مىپوشند و مدرسه
شمسآباد را بنا مىگذارند .و دو فقره ملك رجان و گياجان لنجان را خريده ،وقف او مىسازند .بعد از فوت بعضى از وراث و
تصرف مىكند.
ظهور اختّلفات ،مرافعه نزد سيّد رشتى مىكشد ،و سيّد رشتى به مناسبت شايسته ندانستن آنها ،امّلك را خود،
ّ
بعد از سيّد رشتى هم هنوز ميانه اوالد او به قسمت ارث باقى است( .مؤلف شجرهنامه)
______________________________
( -)224و يك صبيّه ديگر در حباله عالىحضرت ميرزا مح ّمد تقى بن الفاضل ميرزا ابو القاسم الماسى مىباشد ،و الحال كه در
سنه  1232مىباشد يك پسر مس ّمى به مح ّمد باقر دارند و يك صبيّه .و بعد از وفات ،دو صبيّه از ايشان باقى ماند ،يكى زوجه
مرحوم ميرزا مح ّمد صالح بن ميرزا مح ّمد هادى تكمهدوز در بيدآباد ،و ديگرى زوجه ميرزا مح ّمد على پسر مرحوم آقا ميرزا
مح ّمد امام مسجد حكيم ،كه يك دختر او مانده ،و يكى زوجه مرحوم حاجى سيّد احمد زركش در چهارسوق شيرازىها .و چند پسر
از او مانده :ميرزا مح ّمد على زركش ،آقا سيّد حسن زركش ،آقا سيّد حسين زركش ،آقا سيّد تقى و صبيه اعمى( .مؤلف
شجرهنامه)
( -)225و آميرزا شفيع دخترى داشت مريم بيگمّ ،اول زوجه ميرزا مح ّمد على بن ميرزا بابا
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص744 :
شد ،و از او دخترى باقى ماند زوجه مح ّمد اسماعيل بقال ،و بعد زوجه ميرزا عابد پسر ميرزا محسن الماسى شد و از او دو دختر
باقى ماند ،يكى رقيه سلطان زوجه ميرزا اسكندر يزدى شد و از او دو دختر به هم رسانيد ،و بعد زوجه ميرزا محسن پسر ميرزا
مح ّمد رضا پسر ميرزا مح ّمد تقى پسر ميرزا حيدرعلى شد( .مؤلف شجرهنامه)
______________________________
( -)226و از ميرزا يحيى يك پسر باقى مىباشد مس ّمى به ميرزا شفيع .و از ميرزا بزرگ مرحوم يك پسر و دو دختر .اما پسر
مس ّمى به ميرزا نصير و از ميرزا مح ّمد تقى اوالد ذكور و اناث نامتعدد مىباشد .و از ميرزا رحيم يك پسر دوساله باقىمانده و
ّللا نام بّلعقب وفات كرد ،و يك دختر ميرزا بزرگ
خود به رحمت ايزدى پيوست ،و آقا ميرزا نصير را پسرى بود ميرزا حبيب ّ

زوجه آسيّد مح ّمد قارى در بابا قاسم ،از او دو دختر به هم رسيد :يكى زوجه آقا ّ
مّل هاشم و او دو پسر دارد ،ميرزا اسماعيل نام
محرر مسجد جامع عتيق( .مؤلف شجرهنامه)
( -)227و ميرزا احمد بن ميرزا ابو القاسم در كمال جّللت قدر بودند ،و ايشان را از صبيه ميرزا ابو طالب دو دختر باقىمانده،
يكى زوجه فاضل عالم ميرزا مح ّمد كاظم ابو اسحاقيه ،و از ايشان دو پسر و دو دختر ماند ،ا ّما دو پسر :ميرزا مح ّمد و ميرزا عبد
ّللا ،اما دو صبيّه ايشان يكى زوجه سيّد اورع آقا ميرزا مح ّمد بن ميرزا مح ّمد باقر امام مسجد حكيم ،و يكى زوجه ميرزا مح ّمد
ّ
رضا بن ميرزا مح ّمد باقر ،و يك صبيّه غير مزوجه .و صبيّه ديگر مرحوم ميرزا احمد زوجه مرحوم ميرزا مح ّمد جعفر بن
ميرزا مح ّمد حسين بودهاند ،و از ايشان يك صبيّه باقى ماند ،زوجه ميرزا ابراهيم بن ميرزا ابو القاسم بن ميرزا مح ّمد حسين آقا
ميرزا احمد .از زوجه ديگر كه صبيّه مرحوم ميرزا ابو الحسن كه سادات درب امامزاده اسماعيل [است] دو پسر و يك صبيّه باقى
ماند :يكى ميرزا مح ّمد ،داماد ميرزا مح ّمد صادق ،مرحوم شد ،و از ايشان خلفى نماند ،و يكى آميرزا مهدى كه صبيّه خال خود
ميرزا ابو القاسم را دارد و اوالد چند دارد و يك صبيّه احمد مزبور در حباله ميرزا حسن على ابن ميرزا مح ّمد صادق مىباشد ،و
اوالد چند دارد دو پسر و يك دختر ،اما دو پسر :ميرزا نور الدّين و ميرزا عبد الحسين ،و دختر فاطمه بيگم زوجه ميرزا مح ّمد
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص745 :
پسر آقا مح ّمد ابراهيم شمسآبادى كه نواده ّ
مّل مح ّمد تقى شمسآبادى مىباشد ،و ميرزا نور الدّين را از دختر خالوى خود فاطمه
سلطان بيگم بنت مرحوم حاجى ميرزا مهدى عباسى چهار پسر و يك دختر بودهاند ،ميرزا جّلل الدّين و ميرزا كمال الدّين و
ميرزا جمال الدّين و آقا ضياء الدّين و سكينه بيگم و ميرزا عبد الحسين را تاكنون سه پسر و يك دختر آمده :ميرزا محمود و
ّللا و خانم آغا ،و سكينه بيگم زوجه مرحوم حاجى ميرزا خليل تاجر را يك پسر و يك دختر:
ّللا و ميرزا عطاء ّ
آميرزا هدايت ّ
ناصر الدّين و مريم بيگم و ميرزا جّلل الدّين پسر ميرزا نور الدّين يك پسر و دو دختر دارد :ميرزا مهدى و عذرا خانم و كبرى
خانم و ميرزا مهدى كه والده او ام ولد بود و بختيارى رفت و صبيه شكر خان بختيارى را گرفت و اوالد او در ميان بختيارى
مىباشد( .مؤلف شجرهنامه)
______________________________
( -)228و اآلن كه نسخه از او برمىدارم كه عبارت از دهم ذي قعدة الحرام سنه  1213هجريست ،از زوجه ثانيه كه تاريخ،
ّللا( .مؤلف شجرهنامه)
ّللا و مح ّمد صالح دو صبيّه به هم رسيده ،حفظهم ّ
تاريخ فوت اوست :مح ّمد تقى و عزيز ّ
( -)229كه الحال در حباله ميرزا مح ّمد حسين بن ميرزا ابو طالب الماسى ابن ع ّم خود مىباشد و از او چهار صبيّه و سه پسر
مىباشد :ميرزا مح ّمد جعفر و ميرزا ابو القاسم و ميرزا ابو الحسن و يك صبيّه فاطمه بيگم در حباله آقا مح ّمد حسين نواده ّ
عّلمه
آقا حسين خوانسارى مىباشد و از او چند اوالد است در مسجد لنبان ،و يك صبيّه سكينه بيگم در حباله ع ّمزاده خود ميرزا مح ّمد
صادق بن ميرزا حسين على مولى ميرزا ابو طالب مىباشد .و از ايشان دو پسر :ميرزا حسين على و ميرزا محمد تقى باقىمانده
است( .مؤلف شجرهنامه)
( -)230و اوالد مير مح ّمد مهدى ،عالىجنابان مقدسالقابان آقا مير مح ّمد باقر و آقا مير سيّد مرتضى و اختين ايشان مىباشند.
(مؤلف شجرهنامه)
( -)231امامجمعه دار الخّلفه طهران ّاول از اين سلسله و ايشان را خلفى نماند و آقا ميرزا مح ّمد محسن را دو پسر باقى ماند:
مرحوم ميرزا ابو القاسم امامجمعه دار الخّلفه بعد از آن مرحوم ميرزا مهدى و فرزند ايشان امامجمعه ميرزا زين العابدين
ميرداماد مىباشد ،و
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص746 :
ديگر جناب صدر العلماء ميرزا مرتضى پسر ميرزا محسن مىباشد( .مؤلف شجرهنامه)
______________________________
( -)232و ميرزا هادى و يك صبيّه كه در حباله امير مح ّمد صادق بن امير سيّد مح ّمد بن امير عبد الباقى ،و اوالد بنتين مرحوم
امير مح ّمد حسين والد مرحوم مير عبد الواسع بن الفاضل مير ابو طالب و يكى والده مرحوم مير مح ّمد على بن المرحوم مير
علينقى برادر مير ابو طالب مىباشند( .مؤلف شجرهنامه)
( -)233و از ميرزا مح ّمد على اوالدى نماند ،و حاجى ميرزا مح ّمد حسن امامجمعه در شدّت استقّلل و از ايشان سه پسر و سه
دختر باقى ماند .اما سه پسر يكى مرحوم مير مح ّمد مهدى امامجمعه كه در جوانى وفات كرد و خلفى نداشت ،ديگر مير سيّد مح ّمد
سلطان العلماء امامجمعه ،كه در جّلل و بزرگى وحيد روزگار و ملجا علماى اسّلم ،و از آن مرحوم خلف يگانه باقى ماند وحيد

العصرى آقاى حاجى ميرزا هاشم سلطان العلماء .و خلف سيّم حاجى ميرزا مح ّمد حسن سلطان العلماء جناب وحيد العصرى
امامجمعه آقا مير مح ّمد حسين مىباشد .و اما سه دختر يكى زوجه آميرزا هادى بود و از او خلفى نماند ،و يكى زوجه حاجى
ميرزا مح ّمد على و از ايشان خلفى مانده حاجى مير مح ّمد حسين و ديگر زوجه ميرزا مح ّمد على بن ميرزا مح ّمد جعفر بن آقا
مير سيّد مح ّمد بن مير عبد الباقى ،و چند پسر دارد و حاجى ميرزا جعفر و حاجى ميرزا ابراهيم و از هر دو تا حال تحرير كه
نهم شهر شوال المكرم است سنه  1217يك صبيّه مىباشد( .مؤلف شجرهنامه)
ّللا خان كه الحال در سنه  1232است حيات دارد ،و از او
( -)234ولدى ديگر از رضا خان به هم رسيده مس ّمى است به هيبت ّ
اوالد ذكورا و اناثا در ميان بختيارى و نامدار خان وفات يافت و بّلعقب( .مؤلف شجرهنامه)
( -)235اما از مير مح ّمد باقر يك پسر مس ّمى به مير مح ّمد رضا باقى است .و اما از سيّد ابو تراب اوالدى نمىباشد ،و از ميرزا
عابد اوالد دختر و پسر است( .مؤلف شجرهنامه)
( -)236لطف على خان آذر بيگدلى در" آتشكده" نوشته مهدى قلى بيك خالوزاده فقير مىباشد و تذهيب قبه نجف و تعمير آنجا و
تذهيب گنبد كربّل ،برحسب امر نادر شاه به
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص747 :
اهتمام او مقرر شد( .مؤلف)
______________________________
( -)237حاج ميرزا عبد الحسين بعد از پدرش امامت و تدريس و رياست مسجد شاه را تا ماه رجب يكهزار و سيصد و چهل و
هشت دارا بود ،و چون مصرف خيرات ج ّد او به دست او مىشد در مجلس درس او غالب فضّل و طّلب اصفهان حاضر
مىشدند ،و هركدام را موافق مقامات علميّه خود از وجه خيرات شهريه مىداد ،در حدود پانزده قران الى شش تومان .و به اين
جهت مجلس درس او نسبت به ساير مجالس درس اصفهان اهميتى داشت ،هرچند كليه حاضرين اين محضر دعوى استغناء و عدم
استفاده داشتند .تا در همين ماه رجب بعد از سى و پنج سال عمر وفات نمود( .مؤلف)
ّللا در اوايل سنه هزار و سيصد و چهل و شش كه در اصفهان دولت شروع به گرفتن نظام اجبارى نمود و
( -)238حاج آقا نور ّ
اهالى اصفهان بر مخالفت آن تعطيل عمومى نمود و نهضت بزرگى داشتند (چه قريب دو ماه و نيم زمان تعطيل عمومى امتداد
يافت) ،كليه علماى اصفهان را او وادار ساخت به مهاجرت و تمركز نمودن در قم تا علماى ساير بّلد ايران نيز در آنجا مجتمع
شدند و با دربار طهران مشغول مذاكره گرديدند .نيز به موجب رياست و برترى كه بر سايرين داشت به قم رفت و پس از
مذاكرات بسيار و مساعدت دولت و ترفيه اهالى اصفهان ساير علماى به دربار رفته اظهار تشكر نموده به اصفهان معاودت
ّللا در اينجا مبتّلى به عود امراض سابقه خود از حميات عفنه و حبس البول كه منشاء آن ازدياد گوشت
كردند ،ليكن حاج آقا نور ّ
در مجرى مىشد ،گرديده معالجات سابقه معموله او در اثر تغيير آبوهوا بىنتيجه مانده ،در قم غره شهر رجب هزار و سيصد و
چهل و شش وفات نمود( .مؤلف)
( -)239تولّد سيّد جعفر سنه هزار و نود در اصفهان شده .در ابتداى تكليف مىخواسته است به مجلس درس مجلسى حاضر شود
و به سبب درنيامدن ريش او و سادگى صورتش از ورود ،ممنوع بوده ،تألّم او را از اين بابت ،مريم بيگم شاهزاده خانم صفوى
شنيده قدرى روغن كه از خصايص خانواده سلطنت بوده جهت او مىفرستند ،و پس از ماليدن به چند روز فاصله ،صاحب ريش
مدرس حاضر مىشود .سيّد به
مىشود و در ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص748 :
مراتب علمى مخصوصا ادبيات و حسن خط شهرتى داشته ،در اثر تعليمات و تربيتهاى او در اهل خوانسار ،پس از مهاجرت به
آنجا عامه مردم خوانسار و حدود آن ،داراى كمال ّ
خط خوش مىگردند ،و هنوز اثر آن باقى است .و ديگر از آثار آن در اخّلق
مردم آن حدود و توجّه به شرعيّات و دانستن مسايل است كه در ساير نقاط ايران ،اين وصف بىنظير است .وفات او در سنه
هزار و يكصد و پنجاه و هشت( .مؤلف)
______________________________
صلين محض تي ّمن
( -)240آميرزا مح ّمد باقر از بسيارى علماى آن عصر از ساكنين اصفهان و عراق اجازه داشت .جمعى از مح ّ
از ايشان اجازه گرفتند .تصنيفات بسيارى هم دارد از نظم و نثر ،ليكن از ميانه آنها ،كتاب" روضات الجنات" طبع شده و
معروف گرديده ،به سبب آنكه در اين كتاب اكتفاء [به] اسامى رجال علما و محدّثين فقها نكرده ،بلكه در هر بابى كه به ترتيب
حروف وارد شده در قسمت ّاول ،اسامى مشاهير رجال فقه اماميّه را ذكر مىكند و در قسمت دوم حكما و عرفا و ادبا از عامه و
خاصه با علماى عامه مىنويسد ،و به همين سبب كه اسامى بيشتر اشخاص طبقات مختلف فريقين در آنجا مندرج است ،همهكس

مايل به مطالعه آن مى گردد .تأليف كتاب در هزار و دويست و هشتاد و شش شده و در هزار و سيصد و هشت به توسط ميرزا
فتحعلى خان ،صاحب ديوان شيرازى معروف ،كه در اوان فراغت از تأليف ،حكومت اصفهان را داشته و آشنايى و ارادت با
صاحب ترجمه پيدا كرده ،طبع گرديد( .مؤلف)
آميرزا مح ّمد باقر ،سيّد مّليم با اخّلق و متورع و منزوى ،معروف به قدس و تقوا و مقدم بر تمام علماى زمان خود در اواخر از
حيث احترام بود .مردم بسيارى ،نسبت به او نذرونياز مىكردند براى برآمدن حاجات خودشان .آميرزا مح ّمد باقر داراى اوالد
زيادى [بود] و مؤسس خانواده عظيمى شد.
( -)241در اوايل ورود به اصفهان در سمت احمدآباد منزل داشته ،بعد حاج سيّد مح ّمد باقر رشتى خانهاى در نزديكى خود،
جهت او خريده او را سكونت مىدهد و قروض او را ادا ساخته ،متح ّمل نفقات او مىگردد .سيّد با مراتب فضل و دانشى كه
داشته ،بسيار تندخو بوده ،حتى نسبت به سيّد رشتى هروقت احسانى به او مىكرده ،به جاى تش ّكر اشتلم
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص749 :
مىداده .سيّد صدر الدّين نسبت به مقبره شيخ ابو مسعود نظريه سويى حاصل نموده ،علماى اصفهان را با خود متّفق مىكند و آنجا
را منهدم مىكند .وفات سنه .1263
______________________________
محول به او
( -)242در دولت صفويه يك نفر از بزرگان علما داراى لقب صدر العلماء بوده است كه امور موقوفات مملكت تماما ّ
بوده و در هر شهرى براى ضبط و نسق موقوفات آن شهر يك نفر را معين مىساخته است با لقب نايب الصدرى( .مؤلف)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص751 :
فهرست نامها
آبادهاى ،حاج مح ّمد جعفر59 ،
آخوند فشاركى -فشاركى ،آخوند مّل محمد باقر
آخوند ّ
مّل حسينقلى153 ،
آخوند ّ
مّل على نورى161 ،
آخوند ّ
ّللا110 ،
مّل ولى ّ
آذر بيگدلى ،لطفعلى بيك،581 ،570 ،569 ،559 ،529 ،528 ،500 ،499 ،391 ،384 ،353 ،308 ،63 ،59 ،
746 ،598
آزادانى ،قتيبه بن مهران421 ،
آزاد حبشى61 ،
آشتيانى ،ميرزا يوسف523 ،
آشفته62 ،
آفرين ،زين العابدين62 ،
آقا احمد ،فرزند آقا مح ّمد كرمانشاهى62 ،
آقا تقى (شاعر)63 ،

آقا شريعت -نمازى ،حاج شيخ فتح هللا
آقا مجتهد682 ،68 ،
آقا مح ّمد خان قاجار214 ،
آقا مح ّمد خان قاجار685 ،545 ،537 ،524 ،358 ،337 ،215 ،214 ،
آقا مح ّمد شيخ زين الدّين68 ،
آقا مح ّمد صادق69 ،
آقا نجات على (نصرآبادى)69 ،
آقا نجفى ،شيخ محمد تقى685 ،674 ،673 ،672 ،671 ،670 ،669 ،668 ،667 ،573 ،524 ،455 ،255 ،
آلب ارسّلن سلجوقى706 ،377 ،226 ،225 ،224 ،
آمنه (دختر ّ
مّل مح ّمد تقى مجلسى)479 ،69 ،
آميرزا حسن آميرزا ابراهيم666 ،70 ،
آيتى (شاعر)71 ،
ابدال (شاعر)71 ،
ابراهيم امام92 ،91 ،89 ،84 ،
ابراهيم بن عيسى71 ،
ابراهيم ساغر277 ،
ابن اثير712 ،694 ،78 ،74 ،73 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص752 :
ابن بطوطه395 ،
ابن خلّكان719 ،694 ،360 ،344 ،121 ،94 ،92 ،90 ،89 ،85 ،83 ،80 ،
ابن سينا726 ،76 ،74 ،73 ،
ابن عميد344 ،
ابن عميد (وزير مؤيد الدوله)344 ،342 ،
ابن فارض168 ،
ابن كثير88 ،80 ،
ابن كيسان142 ،

ابن مسكويه719 ،693 ،347 ،76 ،75 ،
ابن منده حافظ ،عبد الرحمن78 ،
ابن منده ،يحيى78 ،77 ،
ابو الحسين على بن حسين اطروش343 ،
ابو العباس79 ،
ابو الغريب ،عبد الواحد79 ،
ابو الفتوح رازى691 ،
ابو الفرج82 ،81 ،80 ،79 ،
ابو الفرج كاتب رازى81 ،
ابو القاسم اسماعيل بن على بن الحسين72 ،
ابو القاسم قشيرى227 ،
ابو ايّوب سليمان بن داود72 ،
ابو بكر اصفهانى73 ،
ابو بكر بن نُ ّ
طاح88 ،87 ،85 ،
ابو بكر مح ّمد بن داود ظاهرى73 ،
ابو دلف عجلى694 ،90 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،
ابو ريحان بيرونى435 ،434 ،
ابو سفيان296 ،
ابو على انبارى82 ،
ابو مسلم695 ،97 ،96 ،95 ،94 ،93 ،92 ،91 ،90 ،89 ،88 ،84 ،
ابو نصر بن ماكوال88 ،
ّللا ماكوال84 ،
ابو نصر على بن هبة ّ
ابو يزيد بسطامى73 ،
ابى بكر بن فورك75 ،
ابى تمام طايى85 ،
ابى وردى اصفهانى ،ابو المظفّر مح ّمد98 ،

اتابك زنگى108 ،
اثرم فابجانى98 ،
احمدآبادى برخوارى ،مير حسيب644 ،
ّللا برقى342 ،
احمد بن ابى عبد ّ
كرانى اصفهانى99 ،
احمد بن علويّه ّ
احمد بن مح ّمد حافظ سلفى99 ،
احمد بن يعقوب برزويه100 ،
اديب الدوله ،مح ّمد حسين خان( ،ناظم دار الفنون)340 ،101 ،
ارباب ،آقا مح ّمد مهدى723 ،101 ،50 ،
اردستانى ،پير جمال103 ،
اردستانى ،پير على103 ،
اردستانى (فدا) ،ميرزا مح ّمد سعيد104 ،
اردستانىّ ،
مّل مح ّمد صادق269 ،195 ،104 ،102 ،69 ،
اژهاىّ ،
مّل على اكبر105 ،
استاد مح ّمد بكرى333 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص753 :
استرآبادىّ ،
مّل مح ّمد شفيع659 ،657 ،
استرآبادىّ ،
مّل مح ّمد صالح520 ،
استرآبادىّ ،
مّل مح ّمد على657 ،656 ،652 ،650 ،642 ،652 ،479 ،424 ،
اسعد ابو الفتوح عجلى72 ،
اسعد بن عبد القاهر105 ،
اسكندر725 ،
اسكندر مقدونى436 ،
اسماعيل بن مح ّمد بن فضل طلحى تيمى105 ،
اسير ،ميرزا جّلل106 ،
اسيرى ،آقا حسين106 ،

اشتهاردى ،ميرزا رحيم188 ،
اشراق فريدنى ،ميرزا عبد الرزاق (شاعر)107 ،
اشرف الكتاب ،ميرزا زين العابدين107 ،
اصفهانى ،آخوند ّ
مّل حيدر110 ،
اصفهانى ،آخوند ّ
مّل علىمحمد112 ،
اصفهانى ،آقا مح ّمد باقر362 ،
اصفهانى ،آقا مح ّمد رضا110 ،
اصفهانى ،آقا مح ّمد على709 ،
اصفهانى ،آقا مير عباس134 ،
اصفهانى ،جمال الدّين جواد107 ،
اصفهانى ،حاج مح ّمد حسين568 ،
اصفهانى ،حاج ميرزا بديع666 ،
اصفهانى ،حاجى مح ّمد حسين خان447 ،
اصفهانى ،حسين بن احمد شبيه198 ،
اصفهانى ،درويش حسينعلى110 ،
اصفهانى ،صفى الدّين113 ،
اصفهانى ،عبد المؤمن113 ،
اصفهانى ،مح ّمد صالح397 ،
اصفهانىّ ،
مّل درويش مح ّمد642 ،
اصفهانىّ ،
مّل على مح ّمد574 ،525 ،519 ،
اصفهانىّ ،
مّل كرمعلى299 ،
اصفهانى ،ميرزا كاظم188 ،
اصفهانى ،ميرزا مح ّمد (ناصر على شاه)111 ،
ّللا خان110 ،
اصفهانى ،ميرزا نصر ّ
اصفهانى ،مير عبد الباقى111 ،
اصفهانى ،مير يحيى محى الدّين113 ،

اصولى اصفهانى ،مح ّمد شمس الدّين114 ،
اطروش ،ابو الحسين على بن حسين465 ،343 ،
اظهر تبريزى114 ،
اعورىزاده ،ميرزا حسين خان116 ،
اعورى ،ميرزا حسن خان114 ،
افسر ،ميرزا عبد الرحيم182 ،118 ،
ّللا119 ،
افشان ،ميرزا عبد ّ
افشهجانى ،آخوند ّ
مّل مهدى54 ،
افطس ،حسن730 ،614 ،613 ،494 ،119 ،
ّللا684 ،484 ،483 ،479 ،119 ،
افندى رجالى ،ميرزا عبد ّ
اقبال الدوله (حاكم اصفهان)670 ،67 ،
اكبر ،ميرزا على اكبر (شاعر)120 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص754 :
366

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص754
الحافظ ابو موسى مح ّمد بن ابى بكر اصفهانى121 ،
الفت ،حاج شيخ مح ّمد باقر661 ،
الفت ،مح ّمد باقر674 ،
الفت ،ميرزا كاظم121 ،
الماسى ،ميرزا ابو طالب660 ،
الماسى ،ميرزا مح ّمد تقى743 ،647 ،630 ،479 ،151 ،122 ،
الماسى ،ميرزا مح ّمد كاظم648 ،
الواثق عباسى83 ،
امام الحرمين227 ،
 366جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

امامجمعه ،آمير مح ّمد حسين685 ،648 ،629 ،619 ،451 ،
امامجمعه ،آمير مح ّمد صادق615 ،
امامجمعه ،حاج ميرزا حسن122 ،
امامجمعه ،حاج ميرزا هاشم668 ،619 ،617 ،616 ،615 ،177 ،70 ،
امامجمعه ،حاجى ميرزا حسن628 ،217 ،
امامجمعه (طهران) ،آميرزا ابو القاسم633 ،632 ،
امامجمعه (طهران) ،ميرزا زين العابدين633 ،
امامجمعه (طهران) ،مير مح ّمد مهدى634 ،
امامجمعه ،ميرزا زين العابدين122 ،
امامجمعه ،ميرزا مح ّمد صادق618 ،
امامجمعه ،ميرزا مرتضى صدر العلماء633 ،
امامجمعه ،مير سيّد مح ّمد،627 ،632 ،626 ،623 ،622 ،621 ،620 ،521 ،519 ،473 ،411 ،294 ،156 ،122 ،
742
امامجمعه ،مير مح ّمد مهدى628 ،627 ،122 ،
امامجمعه طهران ،شيخ مح ّمد حسن634 ،
امامزاده احمد (ع)122 ،
امامزاده اسماعيل ديباج713 ،370 ،123 ،
امامزاده حمزه شاه عبد العظيم370 ،
امامزاده شاه عبد العظيم151 ،
امام موفق نيشابورى224 ،
امامى اصفهانى ،علينقى124 ،
امامى اصفهانى ،مح ّمد رضا123 ،
امامى ،مح ّمد حسن124 ،
امامى ،مح ّمد رضا397 ،124 ،
امامى ،مح ّمد محسن123 ،
امامى هروى125 ،
اميربك (شاعر)125 ،

امير تيمور گوركان708 ،609 ،553 ،
امير شير عليخانى افغانى53 ،
امير مبارز الدّين مح ّمد (پدر شاه شجاع)293 ،134 ،133 ،
امير نوح سامانى73 ،
امين86 ،
امين السلطان65 ،
امين (شاعر)126 ،
امين عباسى83 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص755 :
انجم (شاعر)126 ،
انصارى ،ابو ايّوب220 ،
انصارى (بهار) ،ربيع خان129 ،
انصارى ،شيخ مرتضى( ،صاحب جواهر)665 ،572 ،249 ،154 ،
انصارى ،على مح ّمد خان129 ،
انصارى ،ميرزا موسى126 ،
انيس ،مح ّمد صادق (شاعر)131 ،
اوجى (شاعر)131 ،
اوحدى مراغهاى132 ،131 ،
ايلخانى قشقايى ،داراب خان505 ،
اينجو ،امير مسعود شاه133 ،
اينجو ،شيخ ابو اسحاق133 ،
ايوانكى ،شيخ مح ّمد تقى680 ،430 ،429 ،261 ،
بابادى بختيارى ،ميرزا پرويز خان136 ،134 ،
ّللا خان137 ،134 ،
بابادى بختيارى ،ميرزا يد ّ
باباركنالدين بيضاوى -بيضاوى ،باباركنالدين
بابا شاه اصفهانى549 ،137 ،

باب ميرزا ،على مح ّمد638 ،520 ،519 ،
باقر خان خراسكانى705 ،358 ،138 ،
باقر خان خراسكانى ،ميرزا حسين (سراج الملك)140 ،
باقر خان خراسكانى ،ميرزا حسين (سراج الملك)215 ،214 ،213 ،140 ،138 ،
بحر العلوم نجفى237 ،
بحرانى ،شيخ ميثم105 ،
بحرانى ،شيخ يوسف323 ،
بحرينىّ ،
ّللا480 ،
مّل عبد ّ
بختيارى ،حسين قلى خان576 ،248 ،
ّللا528 ،
برزشآبادى ،سيّد عبد ّ
برسى ،شيخ رجب140 ،
بركيارق229 ،
بروجردى ،آخوند ّ
مّل على192 ،
بروجردى ،آقا جمال192 ،
بروجردى ،آقا منير الدّين666 ،
بروجردى ،آقا ميرزا عبد الرحيم311 ،
بروجردى ،حاج سيّد على141 ،
بروجردى ،مولى مح ّمد حسين520 ،
بروجردى ،مير مح ّمد صادق649 ،
بصير ،مح ّمد ابراهيم141 ،
بقاى خطاط ،آسيّد مح ّمد141 ،
بنّاى اصفهانى ،استاد حسين398 ،
بندار بن عبد الحميد كرجى اصفهانى142 ،
بورينى ،حسن334 ،333 ،
بوشهرى ،حاج ابو القاسم53 ،52 ،
بهار ،مح ّمد على157 ،

بهبهانى ،آقا مح ّمد باقر686 ،661 ،654 ،653 ،589 ،471 ،451 ،450 ،446 ،325 ،151 ،143 ،62 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص756 :
بهجت ،ميرزا مح ّمد باقر (شاعر)144 ،
ّللا -،ملك المتكلمين
بهشتى واعظ ،حاج ميرزا نصر ّ
بهمن بن جادويه435 ،
بهمن لنجانى151 ،
بيخود ،زين العابدين (شاعر)158 ،
بيدآبادى ،آقا مح ّمد638 ،636 ،590 ،544 ،517 ،445 ،325 ،222 ،169 ،151 ،
بيدآبادى ،بابا حسن157 ،
ّللا616 ،541 ،284 ،261 ،258 ،157 ،156 ،155 ،154 ،
بيدآبادى ،حاج سيّد اسد ّ
بيدآبادى ،حاج مح ّمد جواد153 ،
بيدآبادى ،مح ّمد باقر591 ،
بيضاوى ،بابا ركن الدّين159 ،158 ،
ّللا وردى بيك455 ،
بيگدلىّ ،
بيگدلى ،مهدى قلى بيك63 ،
بيگدلى ،ولى مح ّمد خان599 ،
بينوا ،ميرزا داود (شاعر)159 ،
بيهقى ،ابو الفضل719 ،
پادرى ،هانرى مارتن (نصرانى)160 ،
پاسكال فرانسوى676 ،
پاقلعهاى ،آميرزا عبّاس638 ،
پاقلعه ،ميرزا ابو الحسن518 ،
پاقلعه ،مير مح ّمد هادى399 ،161 ،
پرتو ،ميرزا على رضا161 ،
پروانه ،ميرزا مح ّمد حسين163 ،
پريشان119 ،

پونه اصفهانى ،ميرزا ابو تراب163 ،
پير حاجات163 ،
تاج الدوله692 ،691 ،
تاج ،ميرزا حسين519 ،
تاراج ،مح ّمد حسين (شاعر)164 ،
تأثير ،ميرزا مح ّمد حسن (شاعر)163 ،
تبريزىّ ،
مّل رجبعلى520 ،
تبريزىّ ،
مّل كلبعلى520 ،
تبريزىّ ،
مّل مح ّمد زمان520 ،
تخت پوالدى ،حاجى صادق166 ،
تخت پوالدى ،ميرزا حسن166 ،
تركه ،خواجه افضل الدّين مح ّمد167 ،
ّللا (شاعر)167 ،
تركه ،خواجه حبيب ّ
تركه ،خواجه صائن الدّين على168 ،
تسليم169 ،
تفتازانىّ ،
مّل سعد الدّين655 ،
تفرشىّ ،
مّل مراد520 ،
تفرشى ،ميرزا مح ّمد على523 ،495 ،494 ،
تفريشى ،حاجى فاضل423 ،
تفليسىّ ،
مّل حسين169 ،
تقىزاده ،مير سيّد حسن432 ،
تكمهدوز ،ميرزا مح ّمد هادى743 ،
تنكابنى ،عبد الفتّاح402 ،
تونى ،سيّد ابراهيم585 ،
تويسركانى ،حاجى ّ
مّل حسينعلى665 ،170 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص757 :

تويسركانى ،ميرزا عبد الغفّار170 ،
تيغ على شاه247 ،
قهفرخى170 ،
ثابت على
ّ
ثاقب اصفهانى170 ،
ثعالبى349 ،341 ،
ثقفى ،ابراهيم170 ،
ثمر انصارى ،ميرزا حسين خان171 ،
جابرى انصارى ،ميرزا سلمان171 ،
جاجرمى ،بدر الدّين701 ،700 ،173 ،
الرحمن174 ،
جامى ،عبد ّ
جبل عاملى ،آسيّد جعفر بن آسيّد صالح174 ،
جبل عاملى ،سيّد صدر الدّين682 ،681 ،667 ،472 ،328 ،259 ،174 ،
جبل عاملى ،ميرزا على رضا281 ،
جرقويهاى ،آقا صابر على639 ،
جرقويهاى ،مير مح ّمد مهدى179 ،
ّللا483 ،480 ،461 ،334 ،333 ،316 ،235 ،180 ،179 ،
جزايرى ،سيّد نعمت ّ
ّللا483 ،
جزايرى شوشترى ،سيّد عبد ّ
الرحيم182 ،
جزيرى اصفهانى ،عبد ّ
جزىّ ،
مّل عبد الكريم687 ،666 ،518 ،180 ،
جعفر خان زند215 ،214 ،
ّللا182 ،
جّللى ،ميرزا فتح ّ
جلوه زوارهاى ،ميرزا ابو الحسن736 ،184 ،183 ،182 ،
جمال الدّين عبد الرزاق721 ،702 ،487 ،486 ،468 ،353 ،309 ،186 ،
جمالزاده ،سيّد مح ّمد على701 ،
جمالزاده ،مح ّمد على178 ،178 ،
ّللا187 ،
جناب ،ميرزا فتح ّ

جناب ،مير سيّد على730 ،706 ،601 ،132 ،199 ،57 ،52 ،
جناب ،مير سيّد محمد52 ،
جنّتى ،زين الدّين (شاعر)188 ،
جودهبارهاى ،حاجى ميرزا مهدى472 ،
ّللا188 ،
جوزدانى ،عبيد ّ
جوزدانيه ،ام ابراهيم فاطمه188 ،
ّللا72 ،
جوزدانيه ،عبد ّ
جوشقانى ،ميرزا شاه تقى592 ،
جوهرى ،ابراهيم189 ،
جوينى ،خواجه بهاء الدّين371 ،
جوينى ،خواجه شمس الدّين مح ّمد526 ،
جهانگير خان قشقايى666 ،601 ،205 ،190 ،189 ،
جيحون191 ،
جيّلنى ،آقا حسين681 ،191 ،
جيّلنىّ ،
مّل مح ّمد رفيع659 ،
چاووش ،حاجى مح ّمد741 ،621 ،
چغر بيك سلجوقى224 ،
چهارسوقى ،آميرزا مح ّمد باقر583 ،250 ،192 ،
چهارسوقى ،آميرزا مح ّمد هاشم،192 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص758 :
430
چهارسوقى ،سيّد مح ّمد صادق666 ،
چينى ،ميرزا حسن192 ،
حاج آقا منير192 ،
ّللا747 ،678 ،668 ،677 ،669 ،574 ،68 ،
حاج آقا نور ّ
حاج سيّاح697 ،

ّللا
ّللا فقيه بيدآبادى -فقيه بيدآبادى ،حاج سيّد اسد ّ
حاج سيد اسد ّ
حاج سيد محمد باقر رشتى (شفتى) -سيد رشتى
حاج سيّد مح ّمد سعيد292 ،
حاج مح ّمد ولى ميرزا بن فتحعلى شاه387 ،
حاج محمد ابراهيم كرباسى (كلباسى) -حاجى كرباسى
حاج ميرزا آغاسى714 ،709 ،322 ،
حاج ميرزا حسن شيرازى -ميرزاى شيرازى
حاج مير معصوم193 ،
حاج نايب الصدر شيرازى179 ،
حاجى كرباسى،544 ،493 ،451 ،449 ،448 ،445 ،444 ،356 ،324 ،317 ،261 ،259 ،256 ،249 ،151 ،59 ،
727 ،719 ،686 ،685 ،665 ،664 ،663 ،590 ،573 ،565
حاجى كلباسى -حاجى كرباسى
حاجى ميرزا آغاسى473 ،260 ،
حارث همدانى329 ،
حافظ ابو نعيم719 ،712 ،561 ،476 ،378 ،194 ،193 ،
حافظ بن مردويه193 ،
حافظ شيرازى457 ،
حجاب ،ميرزا ابو تراب195 ،
حر عاملى ،شيخ حسين195 ،
ّ
حزين الهيجى ،شيخ مح ّمد على467 ،418 ،353 ،196 ،195 ،
حسابى ،ميرزا سليمان (شاعر)197 ،
حسام السلطنه139 ،138 ،
حسرت ،على خان (شاعر)197 ،
حسن بيك تركمان612 ،
حسن سماغه301 ،72 ،
حسن صبّاح706 ،229 ،227 ،224 ،
حسن على شاه336 ،

حسنى طوسى اصفهانى ،ميرزا مهدى159 ،
حسينآبادى ،ميرزا مح ّمد تقى683 ،
حسين ترياكى198 ،
حسين على شاه704 ،565 ،544 ،369 ،336 ،328 ،202 ،201 ،200 ،111 ،68 ،
حسين قلى خان ايلخانى بختيارى400 ،
حسينى ،ميرزا سيّد رضا353 ،
ح ّكاك ،آقا عبد الغنى645 ،
ح ّكاك ،آقا هادى653 ،
حكيم الهى315 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص759 :
حكيمباشى ،حاج ميرزا مح ّمد باقر202 ،
حكيم بسطامىّ ،
مّل اسماعيل203 ،
حكيم دربكوشكى ،حاج ّ
مّل اسماعيل205 ،
حكيم سلمانى ،ميرزا مح ّمد حسين205 ،
حكيم سنايى298 ،
حكيم شفايى252 ،
حكيمّ ،
مّل رجبعلى202 ،
حلبى موصلى ،مولى520 ،
حلمى206 ،
ح ّمامىّ ،
مّل احمد206 ،
حمزه اصفهانى206 ،
حممه دوسى صحابى207 ،
خاتمى209 ،
خاتونآبادى ،آمير مح ّمد باقر520 ،
خاتونآبادى ،امير اسماعيل520 ،
مدرس ،ميرزا ابو القاسم208 ،151 ،
خاتونآبادى ّ

خاتونآبادى ،ميرزا عبد الحسين338 ،208 ،
خاتونآبادى ،مير عماد208 ،
خاتونآبادى ،مير مح ّمد اسماعيل208 ،
خاتونآبادى ،مير مح ّمد حسين631 ،328 ،208 ،
خاتونآبادى ،مير مح ّمد صالح632 ،631 ،516 ،485 ،479 ،235 ،208 ،
خاتونآبادى ،مير معصوم152 ،
خاتونى ،كمال الدّين208 ،
خادم ،بابا قاسم209 ،
خاقانى ،افضل الدّين486 ،
خاموش ،زين العابدين209 ،
خبوشانى ،مح ّمد على576 ،
خجندى ،صدر الدّين عبد اللّطيف552 ،
خراسانى ،آخوند ّ
مّل عبد الجواد627 ،415 ،372 ،211 ،210 ،202 ،110 ،
خراسانى ،آشيخ مح ّمد212 ،
خراسانى ،آقاخوند ّ
مّل مح ّمد كاظم495 ،
خراسانى ،حاج سيّد يوسف213 ،
خراسانى حكيم ،ميرزا فخر الدّين236 ،
خراسانى ،مح ّمد طاهر212 ،
خراسانىّ ،
مّل مح ّمد جعفر212 ،
خراسگانى ،اميد ميرزا مح ّمد خان215 ،
خرد ،علىمراد خان (شاعر)216 ،
خرم لنبانى ،كربّليى عباسعلى217 ،
ّ
خرم ،ميرزا هاشم (شاعر)216 ،
ّ
خسرو پرويز442 ،
خطاط ،آسيّد مح ّمد باقر218 ،
خطاط اصفهانى ،ابو تراب218 ،

خّلفى اصفهانى ،قاضى ابو طالب219 ،
خلج ،مح ّمد حسين خان622 ،
خليفه سلطان ،سيّد حسين219 ،
خليفه سلطان ،سيّد عّلء الدّين حسين237 ،
خليلى ،غياث الدّين220 ،
خواجو ابو العطايا221 ،
خواجويى ،آخوند ّ
مّل احمد اسماعيل،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص760 :
636 ،533 ،312 ،222 ،213 ،151
خواجويى ،آسيّد عبد الكريم666 ،
خواجه افضل الدّين تركه -تركه ،خواجه افضل ال ّدين
خواجه جّلل (شاعر)223 ،
خواجه صائن الدّين تركه -تركه ،خواجه صائن الدّين
ّللا انصارى133 ،
خواجه عبد ّ
خواجه نصير الدّين طوسى693 ،568 ،371 ،
خواجه نظام الملك706 ،458 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،224 ،
خوانسارى ،آقا جمال707 ،706 ،239 ،233 ،59 ،
خوانسارى ،آقا حسين،561 ،520 ،420 ،418 ،417 ،373 ،281 ،279 ،237 ،236 ،235 ،234 ،233 ،180 ،120 ،
745 ،707 ،563
خوانسارى ،آقا سيّد جعفر237 ،
خوانسارى ،جمال الدّين مح ّمد234 ،
خوانسارى ،سيّد ابو تراب666 ،
خوانسارى ،سيّد جعفر كبير250 ،
خوانسارىّ ،
مّل حيدر236 ،
خوانسارىّ ،
ّللا658 ،
مّل عزيز ّ
خوانسارى ،ميرزا ابو القاسم237 ،
خوزانى ،ميرزا مح ّمد رضا237 ،

خوشنويس ،آغّلمعلى238 ،
خوشنويس ،آقا عبد الحسن239 ،
خوشنويس ،فتحعلى409 ،
خوشنويسّ ،
مّل مح ّمد باقر238 ،
خوشنويس ،ميرزا مح ّمد على238 ،49 ،
خيّاط ،حاجى هادى668 ،
خيال اصفهانى ،ميرزا غياث الدّين مح ّمد239 ،
خيّام نيشابورى224 ،
داركى اصفهانى ،ابو القاسم عبد العزيز239 ،
داركى اصفهانى ،حسن بن مح ّمد198 ،
داركى ،عبد العزيز198 ،
داعىّ ،
مّل ميرك (شاعر)240 ،
دامىّ ،
مّل عبد الواسع (شاعر)240 ،
دانش ،آقا مح ّمد على (شاعر)241 ،
داود اصفهانى242 ،
داود سلجوقى224 ،
داود ظاهرى380 ،
داود ظاهرى ،ابو سليمان381 ،379 ،
درب امامى ،حاج ميرزا بديع242 ،
درب امامى خوشنويس ،ميرزا مح ّمد على243 ،
درب كوشكى ،حاجى ّ
مّل اسماعيل189 ،
درچهاى ،آسيّد مح ّمد باقر243 ،
درويش عبد المجيد553 ،473 ،367 ،313 ،
درويش عبدى مولوى بخارايى391 ،244 ،
درويش كافى429 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص761 :

درويش كافى نجفآبادى680 ،664 ،430 ،429 ،
ّللا244 ،
درياى چهارمحالى ،لطف ّ
درى ،حاج ّ
مّل حسن666 ،
ّ
دكنى ،سيّد رضا على شاه587 ،
دماوندىّ ،
ّللا364 ،
مّل يد ّ
دولتشاه سمرقندى721 ،552 ،
دهقان ،ميرزا ابو الفتح خان245 ،
دهكردى ،آقا سيّد مح ّمد باقر247 ،
دهكردى اصفهانى ،سيّد ابو القاسم248 ،247 ،205 ،
دهكردى ،حاج سيّد احمد248 ،247 ،
ديباچهنگار شعرى ،ميرزا طاهر249 ،
ديلمانىّ ،
مّل حسن250 ،
ذبيحى ،اسماعيل251 ،
ذوقى اردستانى252 ،
رازى ،ميرزا مح ّمد على300 ،
راضى (شاعر)252 ،
راغب اصفهانى اديب ،حسين253 ،
راميان ،ميرزا محمد على253 ،
راهب ،ميرزا جعفر254 ،
ّللا254 ،
رجالى ،موال عنايت ّ
رجايى ،خواجه سيف الدّين محمود254 ،
رحمت على شاه639 ،424 ،369 ،362 ،340 ،314 ،291 ،290 ،272 ،179 ،151 ،111 ،
رستمدارى مازندرانى ،مولى جمشيد590 ،
رستمى اصفهانى ،ابو سعيد341 ،
ّللا632 ،249 ،243 ،70 ،
رشتى ،حاج ميرزا حبيب ّ
رشتى ،مولى سعدى520 ،

رشحه262 ،
رضى (شاعر)263 ،
رفيقّ ،
مّل حسين263 ،
ركن الدوله344 ،341 ،76 ،
ركن الملك ،ميرزا سليمان264 ،
رودبارى ،ابو على268 ،267 ،
رودشتى ،مح ّمد شريف479 ،
روشن اصفهانى300 ،
روشن على ،آمح ّمد صادق269 ،
روضاتى ،سيّد مح ّمد على707 ،
روضهخوان ،حاجى ميرزا احمد269 ،
رونق كرمانى ،ميرزا مح ّمد585 ،
رويدشتى ،مح ّمد شريف الدّين270 ،
رويدشتيه ،حميده270 ،
رويدشتيه ،فاطمه270 ،
رويدشتيه ،مح ّمد شريف270 ،
رهى ،آقا مح ّمد على271 ،
رهى اصفهانى ،مح ّمد ابراهيم607 ،271 ،
ريختهگر ،آقا عبد الغفار658 ،
ريختهگر ،حاجى رجب على658 ،
ريختهگر ،حاجى رمضان658 ،
ريزى ،آشيخ مرتضى611 ،271 ،
زرارة بن اعين684 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص762 :
زرتشت724 ،498 ،441 ،432 ،
زركش ،آقا سيّد حسن743 ،

زركش ،آقا سيّد حسين743 ،
زركش ،حاجى سيّد احمد743 ،
زركش ،ميرزا مح ّمد على743 ،
زرگر اصفهانى ،آقا مح ّمد حسن272 ،
زرگر اصفهانى ،آقا هاشم274 ،
زرگر اصفهانى ،شيخ نجيب الدّين رضا273 ،
زنجانى ،حاج ميرزا على نقى274 ،
زنجيرساز ،اسماعيل274 ،
ّللا قلى خان62 ،
زنگنهّ ،
ّللا قلى خان661 ،
زنگنهّ ،
زنگنهاى ،مح ّمد خان291 ،
زنگنهاى ،نجف قلى خان275 ،
زنگنه ،مهدى قلى خان275 ،
زوارهاىّ ،
مّل على274 ،
ّ
زياد اصفهانى ،كمال الدّين275 ،
زيانى ،مير ابو القاسم276 ،
زينت ،سيّد حسين (شاعر)276 ،
ساكت اصفهانى ،ميرزا مح ّمد حسن277 ،
ساالر الدوله (پسر مظفر الدّين شاه)148 ،
سالك خوشنويس ،ميرزا مح ّمد حسين277 ،
سالم ،ميرزا مح ّمد على278 ،
سبزوارى ،حاج ّ
مّل هادى410 ،203 ،
سبزوارىّ ،
مّل مح ّمد باقر631 ،630 ،420 ،402 ،386 ،325 ،281 ،279 ،278 ،234 ،233 ،180 ،120 ،
سبط الشيخ ،شيخ مهدى667 ،
سبط رشتى ،حاج سيّد مح ّمد باقر284 ،
زوارهاى285 ،
سپهرى ّ

سجزى (سگزى) ،احمد عبد الخليل285 ،
سجستانى ،ابى حاتم99 ،
سحاب ،ميرزا سيّد مح ّمد285 ،61 ،
سخا ،مح ّمد زمان خان286 ،
سدهاى ،حاج ّ
مّل هادى287 ،286 ،56 ،
سدهى اصفهانى ،قنبرعلى711 ،
سرابّ ،
مّل مح ّمد235 ،213 ،
سراج الملك ،رضا قلى خان288 ،
سراج حكاك288 ،
سرجان ملكم انگليسى666 ،358 ،183 ،
قهفرخى289 ،
سرحدى
ّ
سردار اسعد بختيارى172 ،134 ،
سردار اشجع671 ،
سردار ظفر (بختيارى)134 ،67 ،
سررشتهدار ،ميرزا حسين خان290 ،
سروش ،ميرزا مح ّمد على خان (شاعر)291 ،
سعادت على شاه369 ،288 ،269 ،151 ،
سعدى ،شيخ355 ،132 ،125 ،106 ،
سفّاح532 ،96 ،95 ،92 ،
س ّكاكى292 ،
سكوت على شاهّ ،
مّل محسن247 ،
سكوت ،مرحوم حاجى ميرزا ابو القاسم591 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص763 :
367
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص763
سلطانآبادى ،آخوند فتحعلى153 ،
سلطان آقا (دختر كيخسرو شاه اينجو)293 ،
سلطان الكتاب238 ،
سلطان جّلل الدّين خوارزمشاه702 ،
سلطان حسين صفوى242 ،
سلطان سنجر سلجوقى499 ،
سلطان طغرل سلجوقى377 ،
سلطان مح ّمد الجايتو167 ،
سلطان مح ّمد خدابنده614 ،302 ،298 ،
سلطان مح ّمد خدابنده صفوى298 ،
سلطان مح ّمد سلجوقى160 ،
سلطان مح ّمد ميرزاى قاجار298 ،
سلطان محمود499 ،
سلطان محمود سلجوقى499 ،108 ،
سلطان مراد خان چهارم391 ،
سلطان مسعود غزنوى719 ،
سلمان فارسى712 ،297 ،296 ،295 ،294 ،
سليمان بن كثير بن الخزاعى92 ،
سليمان طبرانى194 ،
سميع ،حاج مح ّمد684 ،
سهام الدوله156 ،
سهروردى ،شيخ شهاب الدّين457 ،168 ،
سيّد بحر العلوم630 ،605 ،446 ،370 ،255 ،144 ،
سيد بيدآبادى -سيد رشتى
سيد جمال واعظ -واعظ جبل عاملى

سيّد حسين اخّلطى168 ،
سيّد حسين بن حسن جبل عاملى301 ،
سيد دكنى -معصوم على شاه
سيّد رشتى،447 ،446 ،443 ،430 ،375 ،317 ،316 ،262 ،260 ،259 ،258 ،257 ،255 ،189 ،153 ،59 ،
748 ،743 ،727 ،709 ،682 ،676 ،665 ،664 ،663 ،451 ،450
سيّد رضى343 ،
سيّد معصوم على شاه419 ،
سيد نعمت هللا جزايرى -جزايرى ،سيد نعمت هللا
سيف الدّين غازى بن اتابك108 ،
شاذكونى ،ابو ايوب301 ،
شاردن فرانسوى564 ،563 ،458 ،194 ،157 ،
شاه اسماعيل اول صفوى555 ،546 ،542 ،541 ،532 ،389 ،301 ،111 ،
شاه اسماعيل صفوى711 ،111 ،
شاهزاده پرويز63 ،
شاه سلطان حسين،636 ،631 ،592 ،586 ،578 ،571 ،546 ،529 ،522 ،482 ،372 ،236 ،182 ،123 ،102 ،
706
شاه سليمان صفوى592 ،586 ،567 ،536 ،339 ،338 ،275 ،242 ،237 ،236 ،234 ،124 ،123 ،
شاه شجاع آل مظفر301 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص764 :
شاه صفى صفوى566 ،535 ،532 ،456 ،398 ،303 ،275 ،124 ،
شاهطهماسب اول604 ،546 ،525 ،365 ،330 ،301 ،220 ،167 ،165 ،164 ،
شاهطهماسب ثانى730 ،592 ،500 ،467 ،399 ،188 ،
شاهعبّاس اول،389 ،388 ،366 ،339 ،331 ،319 ،318 ،302 ،264 ،254 ،219 ،171 ،163 ،131 ،124 ،113 ،
،563 ،557 ،556 ،555 ،554 ،551 ،550 ،549 ،547 ،545 ،536 ،534 ،528 ،453 ،452 ،398 ،397 ،396
735 ،706 ،684 ،604 ،600 ،564
شاهعبّاس ثانى542 ،536 ،461 ،398 ،339 ،303 ،283 ،278 ،220 ،202 ،124 ،
شاهكى رنانى303 ،
شاه نظر شاه رضايى304 ،

ّللا ماهانى587 ،
شاه نعمت ّ
ّللا ولى382 ،
شاه نعمت ّ
شجاع الدّين محمود304 ،
الرسول305 ،
شجره ،آقا سيّد عبد ّ
شجره ،سيّد حسين304 ،
شجره واعظ ،آسيّد مح ّمد حسين308 ،307 ،
شرف الدّين شفروه (شاعر)309 ،
شروانى ،حاج ميرزا زين العابدين170 ،
شريطى ،ابو يعقوب381 ،
شعله حكيم الهى ،سيّد مح ّمد308 ،
شفايى ،حكيم شرف الدّين حسن308 ،
شفروهاى ،شرف الدّين486 ،
شفيعى (بيدآبادى) ،حاج ميرزا يحيى310 ،
شقاقى ،مهدى بيك597 ،312 ،
ِشكَر313 ،
شكستهنويس ،آقا مح ّمد هاشم313 ،
شكيب اصفهانى ،ميرزا مح ّمد على314 ،
شكيبى314 ،
شمس االدباء ،ميرزا سيّد مح ّمد315 ،
شمس الدّين فخرى اصفهانى439 ،
شميم ،ميرزا مح ّمد حسين315 ،
شورا (شاعر)316 ،
شوشترى ،آسيّد شفيع317 ،316 ،
شوشترى ،آسيّد مح ّمد317 ،
ّللا132 ،
شوشترى ،قاضى نور ّ
شوشترىّ ،
مّل حسن على713 ،479 ،317 ،

شوشترىّ ،
ّللا563 ،534 ،533 ،478 ،477 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،278 ،254 ،123 ،
مّل عبد ّ
شوشترى ،ميرزا عبد الكريم649 ،
شوشترى ،مير عبد اللطيف خان263 ،
شوكت ،ميرزا حسن خان321 ،
شوكتى ،مح ّمد ابراهيم321 ،
شهاب ،مح ّمد طاهر321 ،
ّللا (شاعر)322 ،
شهاب ،ميرزا نصر ّ
شهرستانى ،آميرزا مح ّمد مهدى323 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص765 :
شهرستانى ،حاج ميرزا مح ّمد حسين323 ،
شهرستانى ،ميرزا هادى323 ،
شهشهانى ،آقا مير سيّد مح ّمد310 ،
شهشهانى ،مير سيّد مح ّمد714 ،685 ،324 ،242 ،237 ،
شهيد ثالث728 ،
شهيد ثانى336 ،
شهيد مشهدى ،ميرزا مهدى325 ،
شهيدى بختيارى326 ،
شهيدى ،شيخ حسين326 ،
شهيدى ،شيخ زين الدّين326 ،
شهيدى ،شيخ على631 ،479 ،336 ،326 ،325 ،280 ،
شيبانى ،محمود خان527 ،
شيخ ابو مسعود رازى327 ،
شيخ االسّلم ،حاج ميرزا على اكبر329 ،282 ،
شيخ االسّلم ،ميرزا حسن329 ،
شيخ االسّلم ،ميرزا رحيم بن شيخ مرتضى329 ،
ّللا329 ،
شيخ االسّلم ،ميرزا رحيم بن ميرزا عبد ّ

شيخ االسّلم ،ميرزا عبد المطلب329 ،
شيخ االسّلم ،ميرزا قاضى329 ،
شيخ االسّلم ،ميرزا مرتضى329 ،
شيخ انصارى311 ،
شيخ بهايى،395 ،360 ،336 ،335 ،334 ،333 ،332 ،331 ،330 ،329 ،319 ،278 ،270 ،254 ،195 ،158 ،
،716 ،715 ،684 ،631 ،577 ،564 ،561 ،558 ،535 ،534 ،533 ،525 ،478 ،457 ،455 ،429 ،428 ،424
717
شيخ حسن بن زين الدّين336 ،
شيخ راضى667 ،
شيخ زاهد گيّلنى336 ،195 ،
شيخ زاهد گيّلنى ثانى704 ،590 ،336 ،
شيخ زين الدّين بن عين على خوانسارى328 ،
شيخ زين الدّين ،حاج مح ّمد حسين161 ،
شيخ زين الدّين عبد السّّلم كاموس431 ،
شيخ صدوق483 ،343 ،342 ،
شيخ صفى195 ،
شيخ ّ
عطار680 ،
ّللا نورى190 ،
شيخ فضل ّ
ّللا ميسى564 ،563 ،398 ،321 ،319 ،
شيخ لطف ّ
ّللا ميسى706 ،
شيخ لطف ّ
شيخ منشار330 ،
شيخ نجم الدّين كبرى223 ،
شيخ يوسف بنّاء719 ،
شيدا ،آمح ّمد على337 ،
شيرازى ،حاجى عبد الكريم665 ،
شيرازىّ ،
مّل على رضا236 ،
شيرازىّ ،
مّل محسن237 ،

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص766 :
شيرازى ،ميرزا مح ّمد حسن492 ،248 ،
شيروانى اصولى ،مولى ميرزا مح ّمد338 ،
شيروانى ،حاج زين العابدين369 ،299 ،
شيروانىّ ،
مّل ميرزا656 ،338 ،235 ،
شيروانى ،مولى حسن338 ،
شيروانى ،مولى ميرزا338 ،
شيروانى ،ميرزا حيدرعلى337 ،
شيشهگر ،استاد غّلمرضا375 ،153 ،
شيندلر691 ،66 ،65 ،
صائب تبريزى ،ميرزا مح ّمد على339 ،
صابر على شاه نصرآبادى424 ،340 ،313 ،
صابى ،ابى اسحاق334 ،
صاحب بن عبّاد731 ،496 ،465 ،361 ،352 ،349 ،348 ،347 ،346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،340 ،80 ،
صادقاى گاو353 ،
صادق ّ
مّل رجب516 ،
صافى ،ميرزا جعفر (شاعر)354 ،
صالح بن امام احمد بن حنبل354 ،
صامت على ،آقا مح ّمد حسن355 ،
صبّاغ ،حاجى ناد على647 ،
صباغ لنجانىّ ،
مّل حيدر189 ،
صباغّ ،
مّل صادق448 ،356 ،
صبوح ،ميرزا مح ّمد على356 ،
صحّاف ،شيخ مح ّمد على647 ،
صدر اصفهانى ،حاج مح ّمد حسين خان359 ،358 ،357 ،356 ،
صدر ،حاج مح ّمد باقر خان359 ،

ّللا491 ،
صدر ،سيّد ميرزا حبيب ّ
صدر عاملى ،حاج سيّد اسماعيل666 ،
ّللا385 ،360 ،
صدر عاملى ،سيّد ميرزا حبيب ّ
صدر قينوى423 ،
صدر نجفى ،حاج سيّد اسماعيل573 ،
صعلوكى عجلى ،ابو سهل360 ،
صفار ،آقا كاظم213 ،
صفا ،ميرزا عبد الواسع361 ،
صفايىّ ،
مّل محمد362 ،
صفى ،صفى الدّين مح ّمد363 ،
صفىعلى شاه ،حاج ميرزا حسن583 ،363 ،362 ،
صّلح الدّين ايوبى499 ،426 ،425 ،
صمصام الدوله76 ،
صمصام السلطنه (بختيارى)67 ،
صوفىّ ،
مّل احمد364 ،
صهبا ،آمح ّمد تقى580 ،501 ،364 ،
ضحاك442 ،441 ،440 ،438 ،435 ،434 ،433 ،
ضرار بن الخطاب435 ،
ضرغام السلطنه (بختيارى)248 ،247 ،67 ،
ضميرى ،كمال الدّين حسين364 ،
ّللا366 ،
ضيا ،ميرزا نور ّ
ضياى اصفهانى ،مح ّمد حسين366 ،
ضياء الدّين خجندى298 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص767 :
ّللا367 ،
طالقانى ،شيخ خليل ّ
طالقانى ،مير سيّد حسن367 ،

طالوى ابو المعالى333 ،
طاوس العرفاء584 ،355 ،
طاوس العرفاء ،حاجى ميرزا كاظم369 ،
طباطبايى ،آسيّد على451 ،
طباطبايى ،ابو الحسن مح ّمد (شاعر)370 ،
طبرانى ،سليمان378 ،
طبرى ،عماد الدّين371 ،
طبسىّ ،
مّل موسى520 ،
طبيب ،آخوند مسيحا373 ،
طبيب اصفهانى ،ميرزا عبد الباقى372 ،
طبيب كرمانى ،حاجى ميرزا حسن163 ،
طبيب گلسرخى ،ميرزا رضا371 ،
طبيب ،منصور (شاعر)371 ،
طبيب ،ميرزا زين العابدين372 ،
طبيب ،ميرزا عبد الباقى (شاعر كّلنتر)372 ،
ّللا253 ،
طبيب ،ميرزا عبد ّ
طبيب ،ميرزا نصير371 ،253 ،
طرب نايينى اصفهانى ،ميرزا مح ّمد جعفر374 ،
طريحى ،شيخ حسين375 ،
طغرايى ،مؤيد الدّين حسين427 ،376 ،
طلعت ،آقا مح ّمد378 ،
طهرانى ،آشيخ هادى492 ،
طهرانى ،آقابزرگ708 ،
طهرانى ،امير قوام الدّين520 ،
طهرانى ،حاج ميرزا حسين663 ،
طهرانى ،حاج ميرزا خليل663 ،

طهرانى ،حاجى مح ّمد اسماعيل300 ،
طهرانى ،مولى مح ّمد على520 ،
طهرانى ،ميرزا رجبعلى422 ،410 ،
طيرى ،مح ّمد ربيع379 ،
ظافر عبيدى99 ،
ظريف ،ميرزا مح ّمد حسن (شاعر)382 ،
ظل السلطان،497 ،495 ،474 ،473 ،428 ،288 ،264 ،204 ،203 ،178 ،177 ،176 ،172 ،147 ،140 ،139 ،
،732 ،731 ،697 ،677 ،669 ،668 ،667 ،666 ،619 ،595 ،576 ،524 ،523 ،511 ،507 ،505 ،504 ،503
733
ظهير الدوله (حاكم كرمان)540 ،
ظهير الدّين فاريابى552 ،
ّللا( ،شاعر)383 ،382 ،
ظهير الدّين ،خواجه عبد ّ
ظهير الدّين فاريابى552 ،223 ،
عارض اصفهانى ،آقا بابا383 ،
عارف اصفهانى ،ميرزا مح ّمد تقى384 ،
عاشق ،آقا مح ّمد384 ،
عاملى ،آقا صدر الدّين386 ،
عاملى ،آمير سيّد حسين520 ،
عاملى ،سيد حيدر386 ،
عاملى ،سيّد ميرزا على رضا385 ،
عاملى ،شيخ زين الدّين على330 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص768 :
عاملىّ ،
مّل مح ّمد طاهر516 ،
عامى386 ،
عبّاد بن احمد بن اسماعيل167 ،
عبّاس قلى ميرزا387 ،
عباسى ،بديع الزمان387 ،

عبد الباقى اصفهانى خوشنويس389 ،
عبد الباقى دانشمند تبريزى397 ،389 ،388 ،
عبد الجبّار391 ،
ّللا بن شاكر معدانى388 ،
عبد ّ
ّللا بن مح ّمد شيخ نجم الدّين اصفهانى388 ،
عبد ّ
عبدان جباليقى207 ،
عذرى ،اسحاق بيك391 ،
عراقى ،حاج آقا محسن677 ،
عرفان ،ميرزا احمد خان392 ،
عز الدوله345 ،
عشرتى ،آقا على393 ،
عضد الدوله708 ،345 ،76 ،
عضد الدوله ديلمى708 ،345 ،344 ،285 ،251 ،250 ،155 ،810 ،76 ،
ّ
عطار ،حاجى مح ّمد657 ،
عقدايى ،آقا مح ّمد652 ،
عقدايى يزدىّ ،
مّل مح ّمد على374 ،
عقيلى ،ابو القاسم عقيل394 ،
عكوك84 ،83 ،
عّلء الدوله (حكمران خوزستان)693 ،692 ،691 ،147 ،146 ،
عّلء الدوله كاكويه ،ابو جعفر73 ،
عّلء الدوله سمنانى ،شيخ ركن الدّين221 ،
عّلء بيك تبريزى165 ،164 ،
علمدار خان زند705 ،
على اردستانى ،پير مرتضى104 ،
على بن جديع كرمانى694 ،
على بن حمزه اصفهانى394 ،

على بن سّلر ،ابو الحسن99 ،
على بن سهل اصفهانى395 ،394 ،
على بن شاذان225 ،224 ،
على بن مح ّمد قاسانى396 ،
على رضا عباسى604 ،556 ،550 ،387 ،398 ،397 ،396 ،124 ،123 ،
على فرنگى399 ،
على مراد خان زند588 ،587 ،419 ،
ّللا499 ،425 ،
عماد كاتب اصفهانى ،ابو عبد ّ
ّللا399 ،
عمان ميرزا نور ّ
ّللا400 ،
عنايت ،ميرزا عنايت ّ
عنقا ،ميرزا جواد400 ،
عيسى بن معقل بن عمير91 ،90 ،
غازى قلندر401 ،
غالب ،ميرزا مح ّمد حسين401 ،
غانم جلودى72 ،
غّلمحسين خان سپهدار156 ،
غيرت ،ميرزا جعفر402 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص769 :
فاضل سراب479 ،472 ،424 ،403 ،402 ،
فاضل هندى657 ،445 ،404 ،223 ،
فاطمى ،حاج ميرزا باقر خان731 ،
فال اسيرى ،حاج سيّد على اكبر738 ،595 ،505 ،
فانى ،سيّد مح ّمد رضا (شاعر)405 ،
فتحعلى شاه قاجار،450 ،447 ،407 ،374 ،359 ،358 ،325 ،299 ،298 ،291 ،285 ،257 ،202 ،170 ،61 ،
،727 ،721 ،711 ،686 ،680 ،664 ،634 ،598 ،590 ،584 ،579 ،524 ،518 ،515 ،509 ،485 ،461 ،451
741 ،738
فتحى405 ،

فخر الدوله ديلمى352 ،351 ،347 ،345 ،
فراهانى ،مح ّمد رضا خان299 ،
فردوسى437 ،434 ،377 ،
فرصت شيرازى582 ،
فروغ الدّين اصفهانى ،ميرزا مح ّمد مهدى (شاعر)405 ،
فروغى ،مح ّمد على723 ،407 ،
فروغى ،ميرزا مح ّمد حسين ذكاء الملك408 ،102 ،
فرهنگ ،آقا مح ّمد على408 ،
فريب ،عبد الغفّار (شاعر)409 ،
ّللا410 ،
فريبى ،ميرزا حبيب ّ
فريد الدّين احول100 ،
فريدنى ،آميرزا عبد المجيد666 ،415 ،
فريدنى ،حاج سيّد مح ّمد410 ،107 ،
فريدنىّ ،
مّل صالح410 ،145 ،
فسايى ،ميرزا كمال479 ،195 ،
فشاركى ،آخوند ّ
مّل مح ّمد باقر416 ،415 ،
فشاركى ،آقا سيّد مح ّمد724 ،416 ،
فشاركى ،شيخ مح ّمد جعفر415 ،
فشاركىّ ،
مّل مح ّمد باقر666 ،248 ،
ّللا153 ،
فقيه بيدآبادى ،حاج سيّد اسد ّ
فقيه خوانسارى ،آقا رضى417 ،
فقيه گيّلنى ،شيخ ابو طالب418 ،
فكرى ،محمد رضا بيك418 ،
فوالد بن مانادر351 ،346 ،345 ،
فيض على شاه587 ،584 ،501 ،419 ،
فيض كاشانىّ ،
مّل محسن326 ،

قاآنى176 ،
قاآنى شيرازى ،ميرزا حبيب300 ،
قابوس وشمگير345 ،
قاسم بن سّلم142 ،
قاسم بن مح ّمد ديمرتى اصفهانى420 ،
قاسم كاسوال301 ،72 ،
قاسمى420 ،
قاضى اصفهانى ،آميرزا ابو القاسم666 ،
قاضى جّلل الدّين قزوينى88 ،
قاضى شيخ االسّلم ،شيخ جعفر520 ،420 ،
ّللا اصفهانى421 ،
ّللا روزبهان بن فضل ّ
قاضى فضل ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص770 :
قاضى كمال الدّين شهرزورى425 ،
قاضى ماربينى خوزانى ،ميرزا ابراهيم421 ،
قاضى نجفآبادى ،ميرزا عبد الرزاق654 ،653 ،
قايينى ،ميرزا طاهر419 ،
قراباغى بيگلربيگى ،فضل على خان621 ،
ّللا422 ،
قرينى ،ميرزا حبيب ّ
قزوينى ،حاجى غفور154 ،
قزوينىّ ،
مّل مح ّمد تقى189 ،
قطب الدّين مودود109 ،
قطره ،ميرزا عبد الوهاب422 ،
قمشهاى ،آمح ّمد رضا422 ،
ّللا423 ،192 ،
قمشهاى ،آميرزا نصر ّ
قمى ،آسيّد صدر الدّين143 ،
قمى ،آميرزا محمود423 ،

قنّاد ،آقا مير مح ّمد على424 ،
قنادى ،آمير مح ّمد صادق742 ،
قوام الدوله (حاكم شيراز)624 ،623 ،
قهپايهاى رجالى ،سيّد قاسم462 ،424 ،
كاتب ،احمد424 ،
كاتب ،شيخ ابو على268 ،
كاشانى ،آخوند ّ
مّل مح ّمد427 ،
كاشانى ،حاج سيّد مح ّمد تقى299 ،
كاشانىّ ،
ّللا710 ،274 ،
مّل فتح ّ
كاشانىّ ،
مّل مح ّمد666 ،
كاظمينى ،آسيّد محسن446 ،255 ،
كاظمينىّ ،
مّل مح ّمد جواد428 ،
كامى ،اسماعيل (شاعر)431 ،
كاوه آهنگر443 ،442 ،441 ،439 ،438 ،431 ،
كتابفروش ،آقا سيّد على495 ،443 ،
كتابفروش ،آمير مح ّمد صادق443 ،202 ،180 ،
كتابفروش ،حاج سيّد مح ّمد444 ،443 ،
كچويهاى ،شيخ مهدى665 ،
كربّليى ،آقا سيّد على450 ،
كربّليى اصفهانى ،آقا سيّد مح ّمد451 ،450 ،
كربّليى عنايت ظريف -كلنات
كركى ،سيّد حسين455 ،333 ،332 ،
كركى ،شيخ حسين455 ،
كركى ،شيخ عبد العالى557 ،
كركى ،شيخ على525 ،274 ،
كركى ،شيخ على بن عبد العالى607 ،532 ،250 ،274 ،

كرمانشاهى ،آقا مح ّمد على687 ،661 ،455 ،63 ،62 ،
كرمانى ،ابراهيم خان540 ،
كرمانىّ ،
مّل حسين456 ،
كريم خان زند690 ،587 ،585 ،582 ،508 ،276 ،111 ،
كّلرى فسايى ،ميرزا كاظم659 ،
كّلمى456 ،
كّلهدوز اصفهانى ،حاجى مرتضى658 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص771 :
كلنات454 ،453 ،452 ،
كمال الدّين اسماعيل721 ،582 ،458 ،457 ،353 ،254 ،186 ،
كمپانى ،حاجى مح ّمد حسن460 ،
كمرهاى ،شيخ على نقى542 ،461 ،
كمرهاى فراهانى ،مح ّمد هاشم طغايى461 ،
كوزهكنانى ،ميرزا مح ّمد461 ،
كوسارى اصفهانى ّ
خطاطّ ،
مّل على462 ،
كوفى ،شيخ كمال الدّين457 ،
گرجى ،حاجى فريدون537 ،
گرجى ،خسرو خان621 ،
گرگ يراق ،مير مح ّمد حسين51 ،50 ،
گزىّ ،
مّل عبد الكريم474 ،
گلپايگانى ،حاجى ّ
مّل على336 ،
گلپايگانىّ ،
مّل ابو القاسم520 ،462 ،
گلزار ،استاد رجبعلى462 ،
گلستانه ،عّلء الدّين مح ّمد647 ،
گلستانه ،ميرزا عّلء الدّين465 ،
گلستانه ،ميرزا على اكبر466 ،

گونابادى ،حاج ّ
مّل سلطان على584 ،410 ،369 ،288 ،
گوهرشاد (دختر مير عماد قزوينى)554 ،466 ،
گيّلنى ،آقا مح ّمد مهدى467 ،
گيّلنى ،شيخ عبد القادر629 ،
گيّلنىّ ،
مّل شمس الدّين520 ،
گيّلنىّ ،
مّل مح ّمد تقى655 ،
گيّلنى ،موال سعيد467 ،
ّللا467 ،
گيّلنى ،موال شيخ عنايت ّ
الريجانى ،حاج سيّد رضى315 ،
لذگه ،ابو على حسن467 ،
لطيف ،ميرزا عبد اللطيف (شاعر)468 ،
لنبانى ،رفيع الدّين468 ،
لنبانى ،ميرزا مح ّمد باقر571 ،469 ،
ليث بن سعد فهمى469 ،
مازندرانى ،آخوند ّ
ّللا310 ،
مّل لطف ّ
مازندرانى ،آقا مح ّمد باقر472 ،421 ،
مازندرانىّ ،
مّل احمد469 ،
مازندرانىّ ،
مّل صالح673 ،
مازندرانىّ ،
مّل مح ّمد صالح،673 ،656 ،655 ،652 ،645 ،641 ،485 ،479 ،475 ،474 ،471 ،470 ،419 ،69 ،
683
مازندرانى ،ميرزا شفيع359 ،
مازندرانى نجفى ،آقا مح ّمد على472 ،
مافروخى ،مفضل بن سعد712 ،352 ،90 ،89 ،
مالك اشتر444 ،
مانى ،ميرزا مح ّمد (شاعر)472 ،
مايل ،شيخ رحيم (شاعر)473 ،
مأمون عباسى86 ،87 ،84 ،83 ،

مباركهاىّ ،
مّل هاشم473 ،
مترجم ،آقا هادى685 ،657 ،654 ،653 ،652 ،474 ،195 ،
متو ّكل عبّاسى529 ،142 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص772 :
متوكلى ،ابراهيم475 ،
مجاهد ،آسيّد مح ّمد59 ،
مجد االسّلم كرمانى ،شيخ احمد176 ،
مجد الدّين همگر شيرازى،701 ،476 ،173 ،
مجذوب على شاه340 ،
ّللا647 ،
مجلسى ،آقا عبد ّ
مجلسىّ ،
مّل مح ّمد باقر،482 ،481 ،480 ،479 ،424 ،421 ،339 ،338 ،333 ،281 ،236 ،234 ،119 ،103 ،
729 ،658 ،657 ،646 ،636 ،632 ،559 ،484
مجلسىّ ،
مّل مح ّمد تقى،533 ،481 ،479 ،478 ،476 ،470 ،420 ،335 ،320 ،236 ،234 ،194 ،158 ،123 ،69 ،
742 ،717 ،657 ،656 ،652 ،647 ،646 ،642 ،637 ،630 ،628 ،559
مجلسى ،ميرزا مح ّمد تقى742 ،
مجمر اردستانى ،آقا سيّد حسين735 ،485 ،
مجير الدّين بيلقانى486 ،
محاسب الدوله67 ،
محاسب الدوله ،آقا خان488 ،67 ،64 ،
ّللا خان488 ،
محاسبزاده ،ميرزا اسد ّ
ّللا381 ،380 ،
محالى ،ابا عبد ّ
محراب بيك488 ،
محقّق حلّى371 ،
محقّق ،شيخ على320 ،
محّلتى ،آقا على شاه362 ،
محّلتى ،شيخ عبد الحسين489 ،
مح ّمد بن احمد المعمورى البيهقى160 ،

ّللا489 ،
مح ّمد بن سليمان بن عبد ّ
ّللا489 ،
ّللا بن مملك ابو عبد ّ
مح ّمد بن عبد ّ
مح ّمد بن معمر حافظ قرشى اصفهانى489 ،
مح ّمد بن يعقوب ناصح490 ،
مح ّمد بن يوسف بناء194 ،
مح ّمد بن يوسف بن سعدان490 ،
مح ّمد رضا پاشا (شاعر)161 ،
محمد رضا امامى -امامى ،محمد رضا
مح ّمد شاه قاجار714 ،711 ،709 ،634 ،621 ،620 ،366 ،299 ،260 ،192 ،170 ،144 ،
مح ّمد على شاه670 ،67 ،
مح ّمد على ميرزاى قاجار248 ،178 ،177 ،150 ،149 ،148 ،134 ،
ّللا491 ،
مح ّمد مهدى بن حبيب ّ
محمود بن جرير491 ،
محمود غلجايى افغان103 ،
مدامى (شاعر)491 ،
مدرس ،آقا ميرزا يحيى601 ،
ّ
مدرس ،آقا مير سيّد حسن492 ،310 ،
ّ
مدرس ،آميرزا ابو القاسم590 ،
ّ
مدرس ،آمير مح ّمد تقى492 ،
ّ
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص773 :
مدرس اسفهاى ،آسيّد حسن491 ،
ّ
مدرس خاتونآبادى ،ميرزا ابو القاسم222 ،
ّ
مدرس محله نوى ،مير سيّد حسن493 ،492 ،
ّ
مدرس ،ميرزا عبد الجواد686 ،
ّ
مدرس ،مير سيّد حسن547 ،447 ،415 ،110 ،
ّ
مدرسى يزدىّ ،
ّللا715 ،
مّل عبد ّ
ّ

مدنى ،مير سيّد حسن494 ،
مديسهاى اصفهانى ،ميرزا ابو الحسن495 ،444 ،
مذهب اصفهانى ،آقا مح ّمد على496 ،
مراغهاى ،عبد الصمد خان392 ،
مرذوقى ،احمد امام496 ،
مرشد ،ميرزا عبد الوهاب خان496 ،
مرشد ،ميرزا مح ّمد اسماعيل497 ،
زوارهاى ،موال مح ّمد497 ،
مرشدى ّ
مروان بن مح ّمد (حمار)95 ،94 ،92 ،
مروزى ،ابى اسحاق240 ،
مروى ،حاجى مح ّمد حسين خان202 ،
مژدك499 ،498 ،
مست على شاه384 ،369 ،272 ،
مستوفى ،احمد عزيز الدّين499 ،
مستوفى ،ميرزا عبد الحسين541 ،156 ،
مستوفى ،ميرزا مح ّمد على171 ،
مسرور ،محمد ولى بيك499 ،
مسكين ،ميرزا (شاعر)627 ،500 ،
مشتاق عليشاه ،ميرزا مح ّمد501 ،
مشتاق ،مير سيّد على500 ،364 ،
مشرب ،ميرزا مح ّمد على502 ،
مشرف اصفهانى ،ميرزا حسين502 ،
مشير الملك انصارى504 ،
ّللا خان511 ،504 ،503 ،171 ،
مشير الملك انصارى ،ميرزا حبيب ّ
مشير الملك (فاطمى نايينى) ،حاج ميرزا باقر خان508 ،
ّللا خان507 ،
مشير الممالك ،ميرزا عبد ّ

مصاحب نايينى514 ،
مظفر الدّين شاه633 ،632 ،472 ،321 ،239 ،148 ،
مظفر الملك (حاكم همدان)178 ،177 ،
مظفر بن احمد طبيب514 ،
مظلوم ،حاجى مح ّمد هاشم خان514 ،
معاصر ،حاج شيخ مح ّمد باقر515 ،
معتصم عباسى83 ،
معتمد الدوله ،حاج فرهاد ميرزا360 ،52 ،
معتمد الدوله (حاكم اصفهان)526 ،502 ،407 ،361 ،321 ،272 ،251 ،244 ،170 ،144 ،
معتمد الدوله ،منوچهر خان (حاكم اصفهان)638 ،422 ،322 ،158 ،154 ،
معز الدوله ديلمى694 ،
معصوم على شاه589 ،588 ،587 ،585 ،584 ،455 ،201 ،200 ،101 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص774 :
معمار ،حاج مح ّمد حسين507 ،
معمايى -يزدى ،موالنا شرف الدّين على مفلح515 ،
مقدّس اردبيلى318 ،
ّ
مّل ابو الحسن الشريف الفقيه العاملى516 ،
مّل اسماعيل خواجويى -خواجويىّ ،
ّ
مّل اسماعيل
ّ
مّلباشى ،ميرزا نصير518 ،
ّ
مّل بديع ّ
الزمان هرندى684 ،
ّ
مّل جعفرى خروسباز218 ،217 ،
ّ
مّل حسين تبريزى550 ،
مّل حسين ّ
ّ
ّللا544 ،520 ،519 ،
مّل ولى ّ
ّ
مّل زعفرانى103 ،
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رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص774
مّل صالح فريدنى -فريدنىّ ،
ّ
مّل صالح مّل صدرا535 ،533 ،
مّل عبد الكريم جزى -جزىّ ،
ّ
مّل عبد الكريم
مّل على نورى -نورى ،آخوند ّ
ّ
مّل على
ّ
مّل مالك ديلمى548 ،
ّ
مّل محراب517 ،223 ،
ّ
مّل مح ّمد اكمل143 ،
مّل مح ّمد حسين ّ
ّ
ّللا518 ،
مّل ولى ّ
ّ
ّللا518 ،374 ،
مّل ولى ّ
ّ
مّل هادى بىدين521 ،
ملك المتكلمين177 ،176 ،150 ،149 ،147 ،146 ،144 ،
ملكشاه سلجوقى514 ،458 ،232 ،231 ،230 ،229 ،228 ،227 ،226 ،208 ،160 ،108 ،
ّللا522 ،
ملولى ،خليفه اسد ّ
منجمباشى اصفهانى ،ميرزا احمد523 ،
منجمباشى الهيجانى ،آمح ّمد مهدى644 ،
منجمباشى ،ميرزا بديع ّ
الزمان524 ،
منجمباشى ،ميرزا عبد الوهاب577 ،525 ،
منجمباشى ،ميرزا مح ّمد حسن524 ،
منجم ،مير مح ّمد صادق523 ،
منشار ،شيخ على525 ،
ي526 ،
منشى اصفهانى ،امير نظام الدّين عبد الح ّ
منشى الممالك ،ميرزا مح ّمد رضا527 ،
منشى ،خواجه جّلل (شاعر)526 ،
منشى ،ميرزا حسن526 ،
منصور دوانيقى613 ،97 ،96 ،
منظر ،ميرزا مح ّمد527 ،

منوچهر بن قابوس وشمگير351 ،345 ،
منور على شاه639 ،583 ،362 ،355 ،110 ،
ّ
موحّدّ ،
مّل شفيعا528 ،
موسى بن عبد الملك اصفهانى528 ،
مولى ،آقا عبد المولى529 ،
مونس ،ميرزا محمد (شاعر)529 ،
مهابادى افضل الدّين ،حسن530 ،
مهجور ،مح ّمد على (شاعر)530 ،
مهرى عرب ،سيّد على530 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص775 :
مهلبى (وزير معز الدوله)694 ،693 ،82 ،81 ،80 ،76 ،
مير ابراهيم (فرزند مير عماد قزوينى)556 ،554 ،531 ،
مير ابو صالح (از سادات بنى مختار اعرجى531 ،
مير افضل هندى111 ،
ميربهاء الدّين ،مح ّمد522 ،
ميرپنجه ،عبد الحسين خان732 ،
ميرداماد733 ،557 ،554 ،535 ،532 ،478 ،319 ،308 ،239 ،76 ،
ميررشيدا (خواهرزاده مير عماد قزوينى)556 ،536 ،448 ،
ميرزا ابراهيم بن خليفه سلطان536 ،
ميرزا ابو تراب (شاگرد مير عماد قزوينى)555 ،554 ،536 ،123 ،
ميرزا ابو طالب (صاحب حاشيه سيوطى)536 ،
ّللا543 ،537 ،
ميرزا اشتها ،ميرزا عبد ّ
ميرزا باقر (شاعر)539 ،
ميرزا جواد شاعر (چهارمحالى)540 ،
ميرزا حسن بن دوست مح ّمد540 ،
ميرزا حسن بن ّ
مّل على نورى541 ،

ميرزا حسينعلى بها192 ،
ميرزا سلمان (شاعر)298 ،
ميرزا سنگّلخ خراسانى238 ،
ميرزا شاه حسين541 ،
ميرزا قاضى شيخ االسّلم542 ،
ميرزا قشمشم ،ميرزا عبد الحسين542 ،
ميرزا قوام الدّين مح ّمد بن مح ّمد  ...قزوينى543 ،
ميرزا مح ّمد سعيد اردستانى103 ،
ميرزا مح ّمد على بن ميرزا مظفّر544 ،
ميرزا نورا (فرزند صدر الشريعة اصفهانى)545 ،
ميرزا هادى (فرزند شاه تقى)546 ،
ميرزاى شيرازى682 ،667 ،573 ،417 ،416 ،
ميرزاى قمى728 ،686 ،680 ،590 ،451 ،446 ،255 ،237 ،201 ،192 ،
مير سيّد رضا (شاعر)546 ،
مير شاه قوام الدّين546 ،
ميرصبرى ،روزبهان546 ،
الرزاق (خواهرزاده مير عماد قزوينى)547 ،
مير عبد ّ
مير عبد المجيد (فرزند مير مح ّمد صادق)547 ،
مير على تبريزى553 ،
مير عماد قزوينى،549 ،548 ،547 ،545 ،531 ،527 ،488 ،466 ،391 ،219 ،124 ،123 ،118 ،114 ،113 ،
735 ،629 ،604 ،560 ،556 ،554 ،553 ،551 ،550
مير فاضل هندى556 ،
ميرفندرسكى ،ابو القاسم،532 ،236 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص776 :
558 ،557 ،549
مير مح ّمد امين (نواده مير عماد قزوينى)562 ،
مير مح ّمد باقر (پدر مؤلف)55 ،52 ،51 ،

مير مح ّمد باقر مير مح ّمد صادقى562 ،
مير مح ّمد على (داماد مير عماد قزوينى)562 ،
مير مح ّمد مير لوحى561 ،
مؤذن خراسانى ،شيخ مح ّمد على273 ،
مؤذّن ،شيخ مح ّمد على528 ،
مؤمن ،حاج مح ّمد520 ،
مؤيد الدوله345 ،344 ،342 ،341 ،
نادر شاه افشار،400 ،399 ،372 ،316 ،315 ،282 ،276 ،251 ،223 ،222 ،196 ،106 ،71 ،69 ،63 ،60 ،
746 ،730 ،662 ،661 ،637 ،631 ،630 ،578 ،508 ،427
ناصح ،احمد100 ،
ناصر الدّين شاه قاجار،291 ،274 ،239 ،238 ،218 ،215 ،206 ،169 ،161 ،157 ،121 ،118 ،107 ،65 ،62 ،
،633 ،623 ،622 ،576 ،574 ،572 ،569 ،523 ،519 ،516 ،506 ،496 ،474 ،406 ،400 ،356 ،322 ،315
742 ،731 ،711 ،698 ،668 ،634
ناصرخسرو علوى567 ،560 ،
ناصر عرب ،شيخ ناصر569 ،
ناصر على شاه568 ،557 ،
ناصر ،مح ّمد على (عارف شاعر)568 ،
ناصرى569 ،
ناطق ،ميرزا صادق569 ،
ناظم االطباء ،ميرزا على اكبر خان163 ،
ناظم العلوم ،على خان56 ،55 ،
نامى ،ميرزا مح ّمد صادق570 ،
نايب الصدر ،حاج مح ّمد حسين685 ،605 ،
نايب الصدر ،حاج مح ّمد رضا686 ،
نايب الصدر ،ميرزا مهدى571 ،
نايب جعفر ورزشكار571 ،
نايينى ،حاج مح ّمد حسن565 ،299 ،
نايينى خوشنويس ،ميرزا مح ّمد على566 ،

نايينىّ ،
مّل حسن565 ،
نايينى ،ميرزا رفيعا636 ،566 ،479 ،180 ،
نايينى ،مير مح ّمد باقر522 ،
نجات ،عبد العالى571 ،
نجفآبادى ،حاج سيّد على713 ،
نجفآبادى ،حاجى ّ
مّل عبد الرحيم572 ،
نجفآبادى ،ميرزا مح ّمد تقى654 ،653 ،
نجفى ،آشيخ مح ّمد باقر621 ،
نجفى ،آقا جّلل573 ،
نجفى ،آقا مح ّمد على572 ،
نجفى ،آميرزا مح ّمد حسن584 ،572 ،518 ،428 ،248 ،180 ،
نجفى ،حاج آقا جمال573 ،
نجفى ،حاج شيخ اسماعيل573 ،
نجفى ،حاج شيخ كمال الدّين573 ،
نجفى ،حاج شيخ مح ّمد باقر،324 ،204 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص777 :
472 ،456 ،415
نجفى ،حاج شيخ مح ّمد تقى742 ،
نجفى ،حاج شيخ مهدى574 ،
ّللا
ّللا -حاج آقا نور ّ
نجفى ،حاج شيخ نور ّ
نجفى ،حاج ميرزا عبد الحسين573 ،
نجفى ،حاجى شيخ مح ّمد باقر237 ،202 ،192 ،
نجفى ،حاجى شيخ مح ّمد على574 ،
نجفى ،شيخ جعفر682 ،662 ،573 ،
نجفى ،شيخ مح ّمد الرضا574 ،
نجفى ،شيخ مح ّمد تقى -آقا نجفى

نجفى ،شيخ مح ّمد حسين573 ،
نجفى ،ميرزا مح ّمد حسن605 ،489 ،189 ،
نجم الدوله ،حاج ميرزا عبد الغفّار577 ،576 ،575 ،525 ،574 ،65 ،56 ،
نجم الدّين اصفهانى ،محمود574 ،
نجم الدّين ايوب499 ،
نجم الدّين رازى79 ،
نجم الدّين كبرى79 ،
نجم الملك ،ميرزا محمود خان577 ،
نحاس اصفهانى ،ابو المعالى577 ،
نحوى ،آميرزا عبّاس684 ،
نديم ،ميرزا زكى578 ،
نراقى ،آسيّد مح ّمد451 ،
نراقى ،حاج ّ
مّل احمد728 ،161 ،
نراقى كاشانىّ ،
مّل مهدى485 ،446 ،222 ،
نسّاج ،آقا حسين654 ،653 ،
نشاط ،آقا مح ّمد580 ،
نشاط ،سيّد عبد الوهاب (معتمد الدوله)578 ،
نشاطى گرجى اصفهانى580 ،
نصر بن حسن بن فيروزان345 ،
نصر بن سيار95 ،
نصر بن سيار ليثى94 ،
نصيب ،آقا مح ّمد581 ،
نصير الدّين ثانى ،مح ّمد582 ،
نطنزىّ ،
مّل درويش مح ّمد476 ،
نطنزى ،نور الدّين عبد الصمد574 ،
نظام اصفهانى582 ،

نقاش زرگر اصفهانى ،آقا مح ّمد حسن583 ،
نقشبندى ،خواجه بهاء الدّين383 ،
نقشبندى ،عّلء الدّين382 ،
نقنهاى ،آخوند ّ
مّل مح ّمد621 ،
ّللا583 ،
نمازى ،حاج شيخ فتح ّ
نمازى ،ميرزا مح ّمد صادق584 ،
نواب ،ميرزا باقر584 ،
نوايى ،رضا قلى خان359 ،
نوح بن منصور سامانى348 ،
نور على شاه738 ،737 ،589 ،588 ،587 ،586 ،585 ،584 ،568 ،201 ،111 ،
نورى ،آخوند ّ
مّل على636 ،590 ،336 ،201 ،151 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص778 :
نورى ،حاج ميرزا حسين484 ،
نورىّ ،
مّل مح ّمد على704 ،
نورى ،ميرزا آقا خان541 ،
نهاوندىّ ،
مّل صادق654 ،
نهاوندىّ ،
مّل يعقوب654 ،
نياز ،سيد حسين592 ،
نيازى ،نواب احمد ميرزا592 ،
نيكى ،زين الدّين مسعود593 ،
واحد العين اصفهانى ،آخوند ّ
مّل اسماعيل590 ،374 ،
واحد ،ميرزا شاه تقى593 ،
واعظ جبل عاملى ،سيّد جمال177 ،176 ،175 ،174 ،174 ،
واعظ كاشى ،حاج سيّد حسن595 ،594 ،
واله ،آمح ّمد كاظم596 ،374 ،262 ،
واله ،على قلى خان598 ،

وامق ،مح ّمد صالح (شاعر)596 ،
واهب ،ميرزا حسن599 ،
ّللا خان507 ،
وثيق الملك ،ميرزا اسد ّ
وحشت بختيارى ،ميرزا امام قلى600 ،
وحيد دستگردىّ ،
مّل حسن738 ،600 ،
ورنوسفادرانىّ ،
مّل مح ّمد طاهر647 ،
وصال شيرازى300 ،
وفاء ،ميرزا مح ّمد على602 ،
هاتف اصفهانى ،سيّد احمد602 ،501 ،285 ،
هادى بيك ساكى718 ،
ّللا بن حسين اصفهانى603 ،
هبت ّ
ّللا بن داود604 ،
هبت ّ
هراتى ،آقا مير على137 ،
هراتى خطاط ،امير خليل604 ،
هراتىّ ،
مّل مح ّمد تقى519 ،
هرندى ،آخوند ّ
مّل مهدى (مجتهد)685 ،
هرندى ،آقا مهدى مدبّر الممالك687 ،
هرندى ،آميرزا عبد العلى (مجتهد)685 ،
هرندى ،بديع الزمان605 ،
هرندى ،حاج ّ
ّللا686 ،
مّل عبد ّ
هرندى ،حاجى ّ
مّل جعفر686 ،
هرندى ،حاجى ّ
ّللا605 ،
مّل عبد ّ
هرندى ،عبد الباقى605 ،
هرندىّ ،
مّل مهدى485 ،
هرندى ،ميرزا عبد الحسين605 ،
هرندى ،ميرزا عبد العلى605 ،

هزارجريبى ،آقا مح ّمد باقر605 ،
هزارجريبى ،آقا مح ّمد على605 ،
هزارجريبىّ ،
مّل كاظم517 ،
هزارجريبىّ ،
مّل مح ّمد قاسم644 ،
هما ،رضا قلى خان606 ،
هماى شيرازى ،ميرزا مح ّمد على606 ،
همايى ،جّلل الدّين711 ،
همدانى ،حاج ّ
مّل رضا161 ،
همدانىّ ،
مّل عبد الصمد585 ،
همدانىّ ،
مّل كلبعلى240 ،
هميون ،عبد العال607 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص779 :
هُويزى قاضى ،شيخ جعفر543 ،
يارى اصفهانى ،ميرزا مح ّمد حسين608 ،
يزدى ،آخوند ّ
مّل مح ّمد كاظم666 ،621 ،57 ،
مدرس ،شيخ على666 ،611 ،
يزدى ّ
يزدى ،موالنا شرف الدّين على609 ،
يعقوب بيك تركمان آققوينلو612 ،328 ،
يعقوب صفار476 ،
يغماى جندقى155 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص780 :
فهرست جايها
آببخشان328 ،260 ،189 ،
آتشكده71 ،
آذربايجان612 ،526 ،500 ،451 ،291 ،196 ،60 ،
آذرجان اردستان714 ،

آرند565 ،
آزادان422 ،
آفريقا226 ،
ابن بابويه423 ،
احمدآباد گجرات748 ،183 ،
اردبيل509 ،
اردستان685 ،567 ،420 ،405 ،104 ،
ارگ طهران175 ،
اژه رويدشت270 ،
استخر341 ،
استرآباد527 ،508 ،
اسكندريه299 ،99 ،
اسّلمبول391 ،299 ،220 ،165 ،
اصفهان،86 ،84 ،78 ،75 ،74 ،73 ،72 ،70 ،68 ،67 ،66 ،62 ،60 ،59 ،58 ،57 ،55 ،54 ،52 ،51 ،50 ،49 ،
،125 ،123 ،122 ،121 ،118 ،114 ،113 ،112 ،107 ،103 ،102 ،101 ،100 ،99 ،98 ،94 ،90 ،89 ،88
،151 ،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143 ،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137 ،134 ،133 ،132 ،129 ،126
،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172 ،171 ،169 ،167 ،165 ،163 ،161 ،160 ،157 ،156 ،155 ،154 ،152
،203 ،200 ،198 ،195 ،194 ،193 ،192 ،191 ،189 ،188 ،187 ،184 ،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178
،232 ،230 ،229 ،227 ،221 ،220 ،218 ،217 ،216 ،215 ،214 ،213 ،212 ،211 ،210 ،207 ،206 ،205
،257 ،256 ،255 ،253 ،252 ،251 ،249 ،248 ،247 ،245 ،243 ،241 ،240 ،239 ،238 ،237 ،236 ،233
،288 ،286 ،285 ،284 ،283 ،278 ،276 ،274 ،273 ،271 ،270 ،269 ،268 ،267 ،264 ،263 ،261 ،260
،318 ،315 ،314 ،313 ،312 ،311 ،310 ،307 ،305 ،304 ،303 ،302 ،301 ،299 ،298 ،294 ،293 ،291
،326 ،325 ،324 ،321 ،319
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص781 :
،354 ،352 ،351 ،349 ،343 ،342 ،341 ،340 ،339 ،338 ،337 ،336 ،335 ،332 ،331 ،330 ،328 ،327
،382 ،379 ،378 ،377 ،375 ،374 ،372 ،371 ،370 ،369 ،367 ،364 ،363 ،361 ،360 ،359 ،358 ،356
،410 ،408 ،404 ،402 ،401 ،400 ،399 ،398 ،397 ،394 ،392 ،391 ،389 ،388 ،387 ،386 ،384 ،383
،449 ،447 ،446 ،445 ،444 ،435 ،434 ،433 ،428 ،427 ،425 ،424 ،422 ،420 ،419 ،418 ،416 ،415
،474 ،473 ،472 ،470 ،467 ،466 ،465 ،462 ،461 ،460 ،459 ،458 ،457 ،456 ،455 ،453 ،452 ،451
494 ،493 ،492 ،491 ،489 ،488 ،487 ،486 ،485 ،483 ،480 ،476
افغانستان481 ،215 ،
امامزاده اسماعيل550 ،
امامزاده باقر221 ،

امامزاده هارون واليت550 ،
امريكا56 ،
انارك512 ،
انگليس679 ،670 ،
اوچ كليسا622 ،
اهواز671 ،442 ،407 ،
ايران،397 ،370 ،339 ،329 ،323 ،312 ،302 ،291 ،269 ،255 ،196 ،183 ،178 ،175 ،148 ،120 ،103 ،
،669 ،666 ،663 ،614 ،532 ،510 ،508 ،498 ،488 ،482 ،481 ،480 ،451 ،442 ،436 ،435 ،416 ،401
725 ،715 ،707 ،690 ،681 ،680 ،679
ايوانكى661 ،
بابل442 ،441 ،
بادكوبه488 ،
بازار بزرگ اصفهان482 ،
بازار بيدآباد155 ،
بازارچه حسنآباد358 ،
صرافها358 ،
بازار ّ
باغ بهادران لنجان163 ،
باغكاران221 ،
بحرين331 ،
بخارا298 ،73 ،
براآن214 ،
برخوار431 ،387 ،
برلن178 ،
برلين701 ،
بروجرد732 ،370 ،192 ،
بعلبك329 ،
بغداد661 ،596 ،467 ،388 ،380 ،344 ،299 ،267 ،240 ،232 ،207 ،113 ،86 ،72 ،

بقعه باباركنالدّين566 ،
بلوچستان508 ،
بلوك فايق94 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص782 :
بندرعبّاس362 ،196 ،
بهبهان654 ،144 ،
بيابانك512 ،508 ،
بيدآباد (محله)743 ،655 ،650 ،647 ،562 ،336 ،286 ،157 ،
بيلقان486 ،
پاىقلعه359 ،
پزوه309 ،
پطرزبورغ175 ،
پل خواجو104 ،
پوده163 ،
پونه163 ،
تاالر طويله214 ،
تاالر عالىقاپو664 ،452 ،
تبريز548 ،396 ،388 ،291 ،164 ،163 ،
تخت پوالد -تخت فوالد
تخت فوالد،367 ،324 ،312 ،292 ،271 ،266 ،260 ،243 ،236 ،190 ،181 ،166 ،165 ،152 ،103 ،59 ،
،666 ،664 ،638 ،636 ،627 ،616 ،597 ،567 ،559 ،549 ،532 ،517 ،506 ،448 ،445 ،428 ،419 ،388
،738 ،727 ،708 ،681
تركستان690 ،301 ،247 ،229 ،
تفليس169 ،
تكيه آميرزا مح ّمد چهارسوقى517 ،
تكيه باباركنالدّين335 ،
تكيه پاىقلعه359 ،

تكيه خاتونآبادى636 ،367 ،
تكيه خاتونآبادىها636 ،
تكيه خوانسارى317 ،
تكيه ظلمات554 ،397 ،
تكيه فيض588 ،584 ،303 ،
تكيه كازرونى708 ،181 ،
تكيه مادر شاهزاده681 ،166 ،
تكيه مير559 ،532 ،367 ،354 ،205 ،
تكيه ميرفندرسكى554 ،
تكيه واله738 ،
توحيدخانه شيخ بهايى331 ،
تيران106 ،86 ،
جبل عامل563 ،530 ،525 ،491 ،477 ،386 ،360 ،330 ،326 ،325 ،301 ،195 ،175 ،
جرجان489 ،
جرقويه عليا625 ،359 ،
جزيره378 ،
جلفا622 ،
جوباره494 ،460 ،
جوب بابا حسن157 ،
جوشقان223 ،
جوالباد685 ،
جى707 ،704 ،214 ،121 ،94 ،
جيحون301 ،
جيّلن152 ،
چارسو على قلى آقا201 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص783 :

چلهخانه شيخ بهايى331 ،
چهارباغ649 ،
چهارسوق شيرازىها743 ،681 ،
چهارمحال540 ،248 ،
چين438 ،
حبيبآباد387 ،
حجاز576 ،295 ،247 ،60 ،56 ،
حسنآباد626 ،625 ،
حلب299 ،
حلّه140 ،
ح ّمام چهارباغ صدرى221 ،
ح ّمام درچه243 ،
ح ّمام شيخ بهايى690 ،
ح ّمام على اكبر445 ،444 ،
ح ّمام ملكآباد طهران57 ،
حمص299 ،
حيدرآباد سند182 ،
حيره96 ،
حيمره346 ،
خراسان،524 ،494 ،444 ،377 ،355 ،325 ،272 ،242 ،230 ،223 ،196 ،173 ،139 ،95 ،94 ،92 ،91 ،85 ،
726 ،719 ،717 ،694 ،620 ،614 ،604 ،586 ،583 ،549 ،531 ،527
خوارزم491 ،302 ،
خوانسار748 ،681 ،680 ،236 ،
خوزان237 ،
خوزان ماربين187 ،
خوزستان671 ،576 ،360 ،172 ،146 ،
خيابان چراغبرق طهران288 ،

خيابان طوقچى396 ،
دار البطيخ233 ،
دامغان303 ،
درب امام312 ،
درب كوشك (محله)157 ،
درچه لنجان243 ،
دردشت174 ،
دروازه طوقچى490 ،352 ،207 ،
دروازه نو256 ،
دزفول683 ،
دستگرد601 ،387 ،
دمشق425 ،333 ،
دولتآباد برخوار513 ،
دهكده ماوانه94 ،
دهكرد248 ،247 ،
دهلى339 ،196 ،
ديار بكر299 ،
َديمرت724 ،
رشت549 ،145 ،
رنان ماربين303 ،
رودبار268 ،267 ،
رودشت671 ،
روس679 ،677 ،668 ،622 ،
روم695 ،549 ،500 ،301 ،229 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص784 :
رويدشت309 ،214 ،105 ،

رى691 ،345 ،188 ،75 ،
ريز709 ،271 ،
زايندهرود336 ،269 ،267 ،
زرينشهر709 ،
زواره602 ،183 ،
ّ
زواره اردستان497 ،285 ،183 ،
ّ
سامره492 ،417 ،248 ،142 ،
سبزوار707 ،423 ،410 ،203 ،
سده ماربين286 ،291 ،253 ،
سر قبر آقا (سر قبر آخوند)629 ،619 ،623 ،618 ،194 ،
سمرقند298 ،247 ،229 ،174 ،
سمنان401 ،
سميرم102 ،50 ،
سنجرد90 ،89 ،
سيچان529 ،141 ،
شام690 ،682 ،514 ،378 ،348 ،334 ،330 ،295 ،114 ،86 ،
شاهآباد لنجان733 ،301 ،
شده267 ،
شط العرب179 ،
شفروه309 ،
شوشتر318 ،247 ،180 ،
شهابآباد لنجان664 ،
شهرستان323 ،
شهرضا424 ،
شهشهان331 ،
شيراز،362 ،315 ،314 ،301 ،293 ،285 ،264 ،263 ،221 ،215 ،189 ،179 ،171 ،146 ،133 ،79 ،52 ،
707 ،624 ،595 ،591 ،587 ،585 ،583 ،582 ،578 ،542 ،533 ،508 ،505 ،494 ،493 ،461 ،368

شيروان486 ،299 ،
شيروانات727 ،
صفه صاحب352 ،
طالقان528 ،367 ،341 ،
طالقان اصفهان341 ،
طالقان خراسان341 ،
طالقان قزوين341 ،
طبرستان722 ،
طبس585 ،419 ،
طرسوس79 ،
طوقچى358 ،331 ،
طهران،172 ،163 ،161 ،151 ،148 ،147 ،145 ،141 ،139 ،136 ،114 ،107 ،101 ،69 ،66 ،64 ،58 ،57 ،
،358 ،355 ،326 ،322 ،321 ،315 ،314 ،299 ،288 ،267 ،261 ،248 ،238 ،214 ،184 ،178 ،177 ،175
،525 ،519 ،518 ،506 ،504 ،492 ،485 ،466 ،460 ،446 ،423 ،408 ،374 ،371 ،370 ،369 ،362 ،360
،663 ،661 ،634 ،633 ،632 ،628 ،627 ،621 ،620 ،601 ،595 ،583 ،579 ،574 ،541 ،527
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص785 :
745 ،741 ،730 ،723 ،714 ،711 ،709 ،698 ،686 ،677 ،671 ،670 ،669 ،668 ،666
عبّاسآباد (محله)195 ،
عثمانى679 ،120 ،
عراق،535 ،531 ،426 ،403 ،378 ،377 ،361 ،255 ،247 ،196 ،167 ،156 ،144 ،143 ،142 ،94 ،60 ،
748 ،695 ،675 ،663 ،661 ،612 ،546
عراق عرب682 ،606 ،596 ،375 ،302 ،
عربستان54 ،
عمارت اشرف303 ،
عمارت صدرى359 ،
عمارت نمكدان620 ،
غار يمگان بدخشان568 ،
غزنه75 ،

فارس612 ،609 ،606 ،586 ،542 ،505 ،360 ،293 ،237 ،205 ،196 ،189 ،134 ،133 ،60 ،
فتحآباد359 ،
فرحآباد58 ،
فرحآباد مازندران303 ،
فروشان ماربين اصفهان119 ،
فريدن694 ،498 ،415 ،410 ،90 ،89 ،
فلوجه661 ،
فندرسك203 ،
فندين89 ،
قبرستان آببخشان194 ،169 ،
قبرستان طوقچى554 ،
قبرستان مرزغان735 ،
قدس333 ،
قراباغ727 ،
قريه جورت494 ،
قريه خاتونآباد615 ،494 ،
قريه شهابآباد665 ،
قريه جز188 ،
قريه سده668 ،
قريه شهابآباد680 ،
قريه گورت637 ،615 ،
قريه مارچى656 ،
قزوين590 ،549 ،548 ،546 ،536 ،531 ،467 ،466 ،451 ،331 ،330 ،203 ،189 ،
قسط473 ،
قسطنطنيه438 ،119 ،
قصر شمسآباد521 ،

قلعه تبرك705 ،293 ،214 ،
قلعه جعبر108 ،
قلعه رز694 ،
قلعه نجف358 ،
قم747 ،711 ،472 ،446 ،394 ،364 ،359 ،303 ،255 ،220 ،171 ،89 ،
قمشه645 ،606 ،423 ،422 ،304 ،264 ،
قندهار644 ،389 ،182 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص786 :
369

رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ؛ ص786
قهاب508 ،
قهپايه724 ،512 ،508 ،254 ،
قيصريه198 ،
كابل215 ،
كازرون653 ،
كاشان602 ،594 ،446 ،427 ،188 ،122 ،89 ،
كاظمين682 ،678 ،659 ،652 ،428 ،358 ،337 ،
كرارج508 ،214 ،
كربّل741 ،663 ،659 ،535 ،533 ،517 ،455 ،451 ،403 ،358 ،323 ،320 ،299 ،202 ،63 ،
كرج694 ،142 ،90 ،89 ،88 ،86 ،
كردستان360 ،148 ،
كرمان540 ،508 ،500 ،371 ،291 ،267 ،221 ،
كرمانشاه129 ،62 ،
كرمانشاهان662 ،661 ،653 ،589 ،455 ،355 ،129 ،
 369جناب ،على ،رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان)1 ،جلد ،سازمان فرهنگى تفريحى شهردارى اصفهان  -ايران  -اصفهان ،چاپ،1 :
 1385ه.ش.

كرند699 ،
كشمير536 ،
كفران رويدشت366 ،
كلكته183 ،
كمالآباد626 ،625 ،
كوچه ساووجيان294 ،
كوچه باقالىفروشها637 ،
كوزهكنان تبريز461 ،
كوفه171 ،170 ،95 ،
كوه دماوند438 ،
كوهكيلويه671 ،
كوه گورت615 ،
گرجستان537 ،302 ،301 ،226 ،
گلپايگان698 ،336 ،140 ،139 ،
گنجه727 ،
گيّلن637 ،593 ،549 ،467 ،299 ،267 ،257 ،197 ،195 ،
الر196 ،60 ،
الرستان196 ،
الهيجان418 ،
لرستان732 ،360 ،
لسان االرض428 ،
لنجان660 ،271 ،269 ،163 ،161 ،
ماربين656 ،
مازندران590 ،518 ،323 ،219 ،145 ،60 ،
ماالواجرد626 ،625 ،
ماوراءالنهر226 ،

مباركه لنجان521 ،
محله جوباره (جودهباره)720 ،614 ،472 ،459 ،226 ،
محلّه چهارسوق شيرازىها681 ،
محلّه خواجو490 ،
محله دربكوشك264 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص787 :
محله دردشت70 ،
محلّه ظلمات397 ،
محلّه نو574 ،532 ،363 ،
محلّه احمدآباد663 ،372 ،360 ،
محلّه باغ همايون279 ،
محلّه بيدآباد682 ،256 ،
محلّه پاقلعه742 ،
محله چهارسوق637 ،313 ،237 ،212 ،
محلّه خواجو222 ،194 ،
محله دار البطيخ478 ،
محلّه دربدشت545 ،
محله دربكوشك248 ،
محله دردشت720 ،352 ،
محله درى459 ،
محله دريه -دشت226 ،
محله دشت459 ،
محله سلطان سنجر614 ،494 ،
محله شهشهان317 ،292 ،
محلّه طوقچى735 ،
محلّه عباسآباد339 ،163 ،161 ،

محله قهوه104 ،
محله گلبار456 ،370 ،
محله لنبان514 ،
محله ميدان مير658 ،
محله نو493 ،
محلّه نيمآورد59 ،
محله يزدآباد526 ،336 ،
مدائن96 ،
مدرسه الماسيه445 ،
مدرسه امير على شير527 ،
مدرسه بابا قاسم331 ،
مدرسه باقريّه512 ،
مدرسه جده597 ،521 ،427 ،
مدرسه جدّه بزرگ51 ،
مدرسه جده كوچك686 ،
مدرسه چهارباغ636 ،635 ،359 ،256 ،182 ،125 ،
مدرسه حاج449 ،
مدرسه خواجه ملك563 ،462 ،234 ،
مدرسه دربكوشك286 ،56 ،
مدرسه دارالشفاء184 ،
مدرسه دار الفنون575 ،574 ،274 ،112 ،101 ،65 ،64 ،
مدرسه سلطانيه649 ،638 ،636 ،
مدرسه شاهزادهها445 ،256 ،210 ،54 ،
مدرسه شيخ عبد الحسين64 ،
مدرسه شيخ لطف هللا564 ،563 ،234 ،
مدرسه صدر564 ،248 ،247 ،212 ،192 ،190 ،189 ،

مدرسه صدر طهران175 ،
مدرسه عربان375 ،
مدرسه على قلى آقا201 ،
مدرسه فحميه449 ،
مدرسه فردوسى684 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص788 :
مدرسه كاسهگران634 ،368 ،184 ،
مدرسه مادر شاه175 ،
مدرسه مباركه445 ،
مدرسه منصوريه179 ،
مدرسه مير اسماعيل637 ،
مدرسه ميرزا حسين بيدآباد542 ،495 ،
مدرسه نظاميه بغداد425 ،
مدرسه نوريّه161 ،
مدرسه نيمآورد735 ،565 ،181 ،104 ،
مدرسه همايونى172 ،
مديسه لنجان495 ،
مدينه614 ،494 ،380 ،296 ،153 ،
مراغه تبريز132 ،
مرشدآباد بنگاله655 ،
مرو275 ،89 ،
مسجد آقا نور545 ،
مسجد بيدآباد284 ،58 ،
مسجد جارچى213 ،
مسجد جامع600 ،165 ،
مسجد جامع تبريز164 ،

مسجد جامع عتيق،535 ،485 ،479 ،478 ،358 ،353 ،352 ،294 ،266 ،224 ،156 ،106 ،86 ،70 ،58 ،57 ،
744 ،732 ،715 ،627 ،622 ،550
مسجد جورجير353 ،352 ،
مسجد حاجى رضا213 ،
مسجد حاجى طالب256 ،
مسجد حكيم743 ،640 ،637 ،635 ،634 ،449 ،353 ،
مسجد خياطها274 ،
مسجد دركوشك141 ،
مسجد ذو الفقار714 ،324 ،
مسجد سرخى264 ،
مسجد سيّد292 ،284 ،
مسجد سيّد كاظم رشتى202 ،
مسجد شاه،478 ،469 ،429 ،398 ،397 ،389 ،328 ،250 ،209 ،204 ،201 ،200 ،148 ،124 ،123 ،57 ،
،732 ،705 ،674 ،670 ،664 ،663 ،636 ،628 ،627 ،621 ،617 ،585 ،563 ،562 ،550 ،547 ،545 ،532
747 ،742
مسجد شاه سليمان123 ،
مسجد شاه (طهران)634 ،632 ،
مسجد شاه قزوين728 ،
ّللا564 ،550 ،398 ،397 ،319 ،124 ،
مسجد شيخ لطف ّ
مسجد شيرهپزها472 ،402 ،
مسجد على544 ،542 ،105 ،
مسجد لنبان745 ،191 ،
مسجد مدينه380 ،108 ،
مسجد مصلّى260 ،
مسجد مقصود بيك735 ،398 ،397 ،
مسجد نو243 ،
مسجد نو بازار415 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص789 :

مسجد وكيل582 ،
مسجد هندى417 ،
مشهد،578 ،563 ،527 ،444 ،335 ،332 ،330 ،325 ،318 ،311 ،304 ،302 ،299 ،242 ،211 ،167 ،60 ،
726 ،717 ،659 ،632 ،631 ،593
مشهد قالىشوران122 ،
مصر469 ،378 ،333 ،299 ،95 ،
مغولستان438 ،
مقبره بابا قاسم331 ،
مقبره شيخ ابو مسعود612 ،
م ّكه،490 ،395 ،388 ،369 ،362 ،299 ،296 ،295 ،280 ،258 ،153 ،145 ،136 ،119 ،109 ،108 ،96 ،
742 ،682 ،536 ،513 ،512 ،511
مورچهخورت698 ،598 ،588 ،541 ،156 ،
موصل585 ،299 ،109 ،108 ،
مهاجرت637 ،
ميدان خواجو358 ،
ميدان شاه629 ،564 ،563 ،554 ،462 ،318 ،234 ،
ميدان كهنه710 ،621 ،544 ،456 ،105 ،
ميدان كهنه اصفهان357 ،
ميدان نقشجهان -ميدان شاه
نايين566 ،565 ،514 ،512 ،510 ،508 ،502 ،370 ،
نجف،447 ،417 ،416 ،370 ،359 ،358 ،338 ،337 ،318 ،311 ،299 ،284 ،255 ،154 ،70 ،63 ،54 ،52 ،
،663 ،662 ،661 ،656 ،646 ،638 ،634 ،633 ،632 ،620 ،591 ،578 ،569 ،535 ،516 ،495 ،493 ،472
741 ،733 ،711 ،699 ،682 ،681 ،676 ،673 ،669 ،667 ،666 ،665
نجفآباد664 ،663 ،654 ،430 ،
نخجوان216 ،
نصرآباد340 ،
نصرآباد جرقويه179 ،
نصرآباد ماربين126 ،

نطنز539 ،477 ،
نور121 ،
نهاوند232 ،
نيشابور720 ،719 ،552 ،490 ،361 ،240 ،230 ،94 ،75 ،
ورامين طهران661 ،
وركان223 ،
هارون واليت710 ،456 ،
هرات726 ،720 ،700 ،549 ،444 ،332 ،331 ،330 ،168 ،
هرند687 ،685 ،
هشتبهشت چهارباغ172 ،
همدان694 ،693 ،692 ،691 ،578 ،343 ،177 ،175 ،90 ،
هندوستان،110 ،107 ،101 ،63 ،60 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص790 :
،481 ،480 ،446 ،404 ،401 ،362 ،339 ،331 ،330 ،324 ،304 ،303 ،301 ،196 ،187 ،183 ،175 ،120
743 ،707 ،655 ،604 ،598 ،558 ،557 ،556 ،545 ،536 ،529 ،525
يزد707 ،659 ،657 ،623 ،600 ،508 ،363 ،362 ،305 ،286 ،168 ،147 ،133 ،103 ،
يمن483 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص791 :
فهرست كتابها
آتشكده آذر746 ،722 ،705 ،691 ،690 ،496 ،456 ،365 ،353 ،100 ،63 ،60 ،
اعيان الشيعة698 ،690 ،
اغانى82 ،81 ،80 ،
االصفهان442 ،279 ،121 ،
الذريعة709 ،707 ،691 ،
المآثر و اآلثار724 ،714 ،705 ،700 ،696 ،323 ،
امل اآلمل386 ،
انوار نعمانى483 ،180 ،

بستان السياحه723 ،589 ،369 ،340 ،267 ،170 ،
پيدايش خط و خطاطان736 ،723 ،708 ،696 ،
تاريخ ادبيات ايران720 ،
تاريخ اصفهان708 ،98 ،77 ،
تاريخ الحكماء160 ،
تاريخ بيهقى719 ،
تاريخ سنى الملوك االرض و االنبياء207 ،
تاريخ كاشان697 ،
تجارب االمم75 ،
تجارب االمم693 ،
تحفه العالم709 ،263 ،722 ،691 ،
تذكره الشعراء713 ،702 ،
تذكره القبور738 ،706 ،702 ،628 ،
تذكره حزين734 ،696 ،
تذكره دولتشاه سمرقندى721 ،
تذكره سامى695 ،
تذكره سخنوران نايين736 ،
تذكره نصرآبادى707 ،706 ،
جرايد و مجّلت723 ،
حبيب السير577 ،224 ،
خاطرات حاج سياح698 ،
خاطرات سيّد على محمود دولتآبادى733 ،
دبستان المذاهب717 ،558 ،
ديوان نور على شاه738 ،
رجال اصفهان739 ،738 ،714 ،708 ،
رجال اصفهان (تذكرة القبور)738 ،

روضات الجنات،709 ،698 ،691 ،632 ،609 ،564 ،563 ،481 ،403 ،338 ،334 ،332 ،250 ،152 ،76 ،72 ،
748 ،731 ،729
روضة الصفا325 ،167 ،
رياض االنساب706 ،
رياض العارفين،557 ،405 ،309 ،168 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص792 :
733 ،709 ،700 ،610
رياض العلماء713 ،707 ،684 ،609 ،339 ،338 ،120 ،
ريحانة االدب721 ،
رؤياى صادقه175 ،147 ،
سخن و سخنوران702 ،
سفرنامه شاردن703 ،
شمس التواريخ738 ،
طبقات اعّلم الشيعة708 ،
طرائق الحقائق267 ،
عالمآرا614 ،555 ،
عتبه الكتبه720 ،
عمده الطالب614 ،613 ،167 ،
فارسنامه ناصرى729 ،
فرهنگ سخنوران700 ،
فرهنگ ناصرى438 ،268 ،267 ،
فوائد الرضويه729 ،706 ،703 ،702 ،
فهرست ابن نديم704 ،
فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى736 ،729 ،724 ،
فيض القدسى637 ،632 ،466 ،338 ،
قصص العلماء738 ،729 ،728 ،628 ،257 ،
گنج شايگان701 ،178 ،

گنجينه آثار تاريخى اصفهان715 ،714 ،690 ،
لغتنامه دهخدا739 ،718 ،696 ،691 ،
مجالس المؤمنين718 ،700 ،693 ،692 ،691 ،343 ،79 ،
مجله يادگار708 ،
مجمع الفصحاء،374 ،372 ،371 ،354 ،326 ،325 ،322 ،316 ،312 ،291 ،277 ،286 ،269 ،158 ،104 ،59 ،
،580 ،569 ،540 ،535 ،530 ،529 ،527 ،473 ،468 ،431 ،409 ،408 ،406 ،405 ،386 ،384 ،382 ،378
738 ،721 ،718 ،714 ،713 ،702 ،700 ،695 ،690 ،608 ،607 ،606 ،596 ،592
محاسن اصفهان89 ،
مرآة االحوال661 ،143 ،62 ،
مرآة البلدان700 ،169 ،
معجم االدباء341 ،82 ،75 ،
معجم البلدان89 ،
معجم المؤلفى الشيعة736 ،
مكارم اآلثار738 ،729 ،724 ،713 ،710 ،709 ،708 ،707 ،702 ،699 ،698 ،691 ،
منتخب التواريخ729 ،
منتظم ناصرى709 ،325 ،
وفيات االعيان360 ،
وقايع السنين و االعوام713 ،338 ،
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص793 :
فهرست منابع و مآخذ (مورد استفاده مصحح
آتشكده آذر :لطفعلى بيك آذر بيگدلى ،تصحيح دكتر سادات ناصرى ،تهران ،اميركبير 1336 ،ش  3جلد
آثار الباقية :ابو ريحان بيرونى ،ترجمه اكبر داناسرشت ،تهران ،اميركبير 1363 ،ش
اطلس خط :حبيب هللا فضايلى ،اصفهان ،انجمن آثار ملى اصفهان 1391 ،ش
اعيان الشيعة :سيد محسن عاملى ،تحقيق حسن امين ،بيروت ،دار التعارف للمطبوعات  1403ه  10جلد
امل اآلمل :محمد بن حسن بن على بن حر عاملى ،تحقيق سيد احمد حسينى ،مطبعه نمونه ،قم
انوار نعمانيه :نعمت هللا الموسوى جزايرى ،تبريز ،بنى هاشم ،حقيقت  1382 -1378ق
بستان السياحه :حاج زين العابدين شيروانى .اصفهان ،طباطبايى نايينى 1415 ،ق

پيدايش خط و خطاطان :ميرزا عبد المحمد ايرانى ،تهران ،بىتا 1346 ،ش
تاريخ ادبيات ايران :ذبيح هللا صفا ،تهران .فردوس 1372 ،ش
تاريخ اصفهان و رى :حاج ميرزا حسن خان جابرى انصارى ،اصفهان ،انتشارات روزنامه و مجله خرد ،مهر ماه .1321
تاريخ الحكماء :ابن القفطى ،به كوشش بهمين دارايى ،دانشگاه تهران 1347 ،ش
تاريخ بيهقى :ابو الفضل بيهقى ،به اهتمام دكتر غنى و دكتر فياض ،خواجو ،بهار .1362
تاريخ جرايد و مجّلت ايران :محمد صدر هاشمى اصفهان ،كمال چاپ دوم1363 ،
تاريخ حبيب السير فى اخبار افراد الشبر :غياث الدّين خواند مير ،مقدمه جّلل ال ّدين همايى ،تهران كتابخانه خيام ،بىتا 4 ،جلد.
تاريخ كاشان :عبد الرحيم كّلنتر ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،اميركبير.1356 ،
تاريخ گزيده :حمد هللا مستوفى ،به اهتمام دكتر عبد الحسين نوايى ،تهران ،اميركبير ،چاپ دوم1362 ،
تاريخ مسعودى :مسعود ميرزا ظل السلطان ،يساولى( ،فرهنگسرا)
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص794 :
تاريخ منتظم ناصرى :محمد حسن خان اعتماد السلطنه :تصحيح محمد اسماعيل رضوانى ،تهران ،دنياى كتاب1363 ،
تحفه العالم فى شرح خطبه العالم :سيد جعفر آل بحر العلوم
فرخ ،تهران :شركت سهامى چاپ و انتشار كتب ايران ،بىتا
تحفه سامى :سام ميرزا صفوى :تصحيح ركن الدّين همايون ّ
تذكره الخطاطين :ميرزا سنگّلخ خراسانى :بىجا ،بىتا ،بىتا.
تذكره الشعراء :عبد الرزاق بن نجف قلى مفتون دنبلى ،به كوشش ع .خيامپور ،تبريز ،نشر تذكرهها1342 ،
تذكره القبور :حاج شيخ عبد الكريم گزى اصفهانى ،به كوشش ناصر باقرى بيدهندى ،قم كتابخانه آيتهللا مرعشى1371 ،
تذكره حزين :شيخ محمد على حزين ،با مقدمه محمد باقر الفت ،چاپ چرم ،تأييد ،اصفهان1334 ،
تذكره سخنوران نايين :جّلل بقايى نايينى ،تهران ،كتابفروشى تاريخ1361 ،
تذكره نصرآبادى :ميرزا محمد طاهر نصرآبادى ،تصحيح وحيد دستگردى ،تهران ،كتابفروشى فروغى ،بىتا.
تذكره شعراى اصفهان :سيد مصلح الدّين مهدوى :اصفهان ،تأييد  1334ش
ترجمه محاسن اصفهان :حسين بن احمد بن آوى ،به كوشش عباس اقبال ،تهران1380 ،
خاطرات حاج سياح «دوره خوف و وحشت) :حاج سياح محّلتى ،به كوشش حميد سياح ،تصحيح سيف هللا گلكار ،تهران ،ابن
سينا 1346
خاطرات سيد محمود دولتآبادى :حسام الدّين دولتآبادى ،تهران ،فردوسى ،ايران و اسّلم1362 ،
دستور الوزراء :غياث الدّين خواند مير ،تصحيح و مقدمه سعيد نفيسى ،تهران ،اقبال چاپ دوم1355 ،
ديوان جمال الدّين عبد الرزاق :با مقدمه وحيد دستگردى ،چاپخانه ارمغان1320 ،

ديوان سروش :با مقدمه استاد همايى ،اصفهان ،ثقفى ،چاپ چرم
ديوان نور عليشاه اصفهانى :به سعى دكتر جواد نوربخش ،فردوسى1349 ،
ديوان هاتف اصفهانى :به تصحيح وحيد دستگردى.
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص795 :
الذريعة :آقابزرگ طهرانى ،اسماعيليان ،قم 26 ،جلد
رجال اصفهان :سيد محمد باقر كتابى ،اصفهان ،گلها 1375 ،ش
رجال اصفهان( :تذكرة القبور) ،با حواشى و ملحقات سيد مصلح الدّين مهدوى ،چاپ دوم 1328 ،ش.
روضات الجنات :مير سيد محمد خوانسارى اصفهانى ،ترجمه شيخ محمد باقر ساعدى خراسانى ،تهران كتابفروشى اسّلميه،
1356 --1360
رياض العارفين :رضا قلى خان هدايت .سعى و اهتمام مّل محمود خوانسارى ،تهران ،دارالطباعه دولتى 1305 ،ش ،چاپ اول.
رياض العلماء و حياض الفضّلء :مّل عبد هللا افندى اصفهانى ،به كوشش سيد محمود مرعشى 1403 ،ق.
ريحانه االدب :محمد على مدرس تبريزى ،تبريز ،شفق ،چاپ سوم.
رؤياى صادقه (حقايقى ناشناخته از تاريخ مشروطيت ايران) :حاج مح ّمد حسن تاجر كاشانى ،به كوشش و مقدمه جمشيد
صداقتنژاد ،تهران ،نشر بهاره1363 ،
سخن و سخنوران :بديع الزمان فروزانفر ،تهران ،خوارزمى ،1369 ،چاپ چهارم 2 ،جلد
سفرنامه شاردن :ترجمه حسن عريضى ،اصفهان1379 ،
سيرى در تاريخ تخت فوالد اصفهان :سيّد مصلح الدّين مهدوى ،انجمن كتابخانههاى عمومى اصفهان.1370 ،
شمس التواريخ :شيخ اسد هللا ايزدگشسب ،اصفهان ،نقشجهان .1346
االصفهان :مير سيد على جناب ،مطبعه فرهنگ ،اصفهان 1303
طرائق الحقائق :نايب الصدر شيرازى ،به تصحيح محمد جعفر محجوب ،سنايى 1339 ،ش 3 ،جلد
عالمآراى عباسى :اسكندر بيك تركمان ،چاپ دوم ،تهران اميركبير 1350 ،ش  20جلد
عتبه الكتبه :تصحيح عباس اقبال ،تهران1329 ،
فرهنگ انجمنآراى ناصرى :رضا قلى خان هدايت ،تهران ،اسّلميه.1288 ،
فرهنگ سخنوران :خيامپور ،طّليه 1372 ،ش
فوائد الرضويه فى احوال علماء المذهب الجعفرية .حاج شيخ عباس قمى ،تهران ،كتابخانه مركزى  1327ش
رجال و مشاهير اصفهان (االصفهان) ،ص796 :
فهرست كتابخانه آستان قدس رضوى

فيض القدسى فى احوال المجلسى :حاج ميرزا حسين نورى ،چاپ امين الضرب.
قصص العلماء :ميرزا محمد تنكابنى ،تهران ،كتابفروشى اسّلميه ،بىتا
الكامل :ابن اثير ،ترجمه على هاشمى ،على ،چاپ چهارم1368 ،
گنج شايگان (اوضاع اقتصادى ايران) محمد على جمالزاده ،تهران ،كتاب تهران1362 ،
گنجينه آثار تاريخى اصفهان :لطف هللا نصر ،اصفهان ،كتابفروشى ثقفى1350 ،
لغتنامه دهخدا :على اكبر دهخدا ،زير نظر محمد معين ،سازمان لغتنامه
مجالس المؤمنين :قاضى نور هللا شوشترى ،اسّلميه 1375 ،ق.
مجمع الفصحاء :رضا قلى خان هدايت ،به كوشش مظاهر مصفا ،تهران ،اميركبير چاپ دوم  6 ،1340جلد
محاسن اصفهان ،مفضل بن سعد مافروخى ،به كوشش سيد جّلل الدّين طهرانى .مطبعه مجلس
مرآة االحوال جهاننما :احمد بن محمد على بهبهانى ،با مقدمه و تصحيح دوانى ،تهران ،اميركبير 1370 ،ش
مرآة البلدان :محمد حسن خان اعتماد السلطنه ،به كوشش عبد الحسين نوايى ،دانشگاه تهران
المآثر و اآلثار :محمد حسن خان اعتماد السلطنه ،كتابخانه سنايى ،بىتا
معجم االدباء :ياقوت حموى ،ترجمه و پيرايش عبد المحمد آيتى ،تهران ،سروش 1381 ،ش
معجم مؤلفي الشيعة :على الفاضل القائينى النجفى ،تهران ،وزارت ارشاد اسّلمى 1405 ،ق
مكارم اآلثار :ميرزا محمد على معلم حبيبآبادى ،اصفهان ،نشر نفاس مخطوطات1337 ،
نصف جهان فى تعريف االصفهان :مح ّمد مهدى بن مح ّمد رضا االصفهانى ،تصحيح دكتر منوچهر ستوده ،تهران ،كتابخانه
اميركبير و تأييد اصفهان.1340 ،
وفيات االعيان :ابن خلكان ،تحقيق احسان عباس ،قم ،منشورات الشريف الرضى ،چاپ دوم.1364 ،
وقايع السنين و االعوام :سيد عبد الحسين حسينى خاتونآبادى ،تصحيح مح ّمد باقر بهبودى ،تهران ،كتابفروشى اسّلميه،
370
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