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چكيده
رساله تذكرة الأئمّة در شهر مشهد و در سده يازدهم هجري نوشته شده است .كتاﺑشناسان و نسخه پژوهان
درﺑاره اين رساله متفاوت سخن گفتهاند .ﺑرخي آن را ﺑه علامه محمد ﺑاقر ﺑن محمد تقي مجلسي نسبت دادهاند و
شماري هم آن را ﺑه محمدﺑاقر ﺑن محمد تقي لاهيجي؛ همچنان كه زمان تأليف آن را هم يكسان ذكر نكردهاند.
نوشتار حاضر دستاورد شناسايي و تهيه نسﺦ خطي و سنگي مختلف اين رساله و تهيه ﺑسياري از آنها و نيز
تصحيح و مقاﺑله آنها ﺑا يكديگر ،علاوه ﺑر ﺑررسي ويژگيهاي اين رساله است .اين نوشتار ﺑا التفات ﺑه شواهد
درون متني و توجه ﺑه نسﺦ خطي ﺑاقيمانده از اين رساله نشان خواهد داد كه مشكل اصلي در اختلاف
كتاﺑشناسان و نسخه پژوهان درﺑاره اين رساله آن ﺑوده است كه احاطه جامع و كافي نسبت ﺑه همه نسﺦ اين
رساله نداشتهاند؛ افزون ﺑر اينكه ﺑه تحليل محتوا و ويژگيهاي اين رساله و شواهد درون متني و ﺑرون متني دال
ﺑر مؤلف و زمان تأليف هم توجه درخوري ننمودهاند .دستاورد تحقيق حاضر آن است كه ما ﺑا دو اثر مواجهيم.
يك اثر اصل رساله تذكرة الأئمّة است كه توسط علامه مجلسي نوشته شده است و اثر ديگر تلخيصي است از آن
كه توسط كسي كه خود را شاگرد علامه ميداند ؛ نوشته شده است كه البته او را هم محمد ﺑاقر ﺑن محمد تقي
لاهيجي خواندهاند .علي رغم اين احتمال كه رساله در  ١٠٧٥هجري نوشته شده ﺑاشد شواهدي در اختيار است
كه رساله ﺑايد در  ١٠٨٥هجري نوشته شده ﺑاشد.

واژه ﻫاي كليدي :تذكرة الأئمّة ،علامه محمد ﺑاقر ﺑن محمد تقي مجلسي ،محمد ﺑاقر ﺑن محمد تقي
لاهيجي ،كتاﺑشناسي.
تاريﺦ دريافت٩٩/٠٢/١٦ :

تاريﺦ پذيرش٩٩/٠٦/١٠ :
*E-mail: e_noei@sbu.ac.ir
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مﻘدمﻪ
تذكرة الائمة عنوان كتاﺑي در تاريﺦ و مناقب پيامبر اسلام وحضرت فاطمه و امامان معصوم شيعه و
شرح حال آن ﺑزرگواران از زمان ولادت تا شهادت است و همچنين رخدادهاي گوناگون زندگي ،كرامات
و فضائل ايشان را در ﺑردارد .مؤلف در اين كتاب تنها در اثبات فضائل اميرالمومنين عليه السلام ،از ٢٠٠
كتاب اهل سنت ﺑهره ﺑرده است .اين كتاب ،شامل يك مقدمه ،چهارده ﺑاب و يك خاتمه است .مقدمه
كتاب درﺑاره كيفيت ولادت حضرت رسول )ص( ﺑراﺑر گزارش مناﺑع يهودي و اسلامي است .چهارده ﺑاب
هم ﺑه ترتيب در ذكر احوال چهارده معصوم عليهم السلام است .خاتمه كتاب در اثبات امامت ائمه اثني
عشر است .اين خاتمه داراي دو مقصد است :مقصد اول :اثبات امامت ائمه شيعه ﺑه دلايل عقلي و قطع
نظر از اقتضاي قوانين حكمت و طريقه متكلمان )ادله روايي منسوب در مناﺑع اماميه م ّد نظر مؤلف
است( .مقصد دوّم :در دلايل نقلي مأخوذ از صحاح ستّه اهل سنت .علي رغم آنكه مسلم است اين رساله
در سده يازپهم هجري ،در شهر مشهد و توسط محمدﺑاقر ﺑن محمدتقي نوشته شده است ،كتاﺑشناسان و
نسخه پژوهان در تعيين دقيق مؤلف اين رساله و زمان تأليف آن ﺑا يكديگر اختلاف دارند .ﺑررسي همين
اختلاف ،مسأله اصلي تحقيق حاضر است كه البته پيش از ﺑررسي ديدگاههاي مختلف در اين ﺑاب و
داوري ميان آنها ،ويژگيهاي اين رساله هم تبيين خواهد شد .فرضيه ما اين است كه اختلاف مزﺑور
ﺑرآمده از عدم تحقيق وتفحص كامل نسخههاي خطي ﺑاقيمانده از اين رساله و درنگ نكردن در
شواهد فراوان درون متني و ﺑرون متني دال ﺑر نام مؤلف و زمان تأليف اين رساله است .پيشينه تحقيق
حاضر در سه زمينه ﺑاعث شده است كه پيش از اين درﺑاره رساله تذكرة الأئمـة تحقيق صورت گيرد.
الف( تحقيق در ﺑاب تعيين مؤلف :شماري تراجم نگاران و كتاﺑشناسان ﺑه اشاراتي درﺑاره نام مؤلف
رساله تذكرة الأئمه ﺑسنده كردهاند .ميرزا حيدر علي مجلسي ) ١٢١٤-١١٤٦ق( و يوسف ﺑحراني )ف.
 ١١٨٦ق( ﺑدون هيچ مناقشهاي اين رساله را ﺑه علامه مجلسي نسبت دادهاند )نك :مجلسي ،حيدر علي،
 ١٢٣٠ق ،ﺑرگ  ٣٦و ﺑحراني ١٤٢٩ ،ق ،ص (٥٦؛ همچنان كه انديشمنداني مانند محمدحسين
خاتونآﺑادي نوه علامه مجلسي و پدر وي محمد صالح خاتونآﺑادي داماد علامه از ذكر اين رساله در
فهرست آثار علامه خودداري كردهاند) .نك :خاتونآﺑادي ١٣٨٩ ،ش ،ص  (٢٥٠در مقاﺑل كساني مانند
خوانساري تلاش كردهاند ﺑا اقامه دلايلي نشان دهند انتساب اين رساله ﺑه علامه مجلسي انتساﺑي نادرست
است) .خوانساري ١٣٩٠ ،ش (٨٢ :٢ ،محدث نوري نيز همرأي ﺑا خوانساري است) .نك :نوري١٣٧٧ ،
ش(١٤٢ ،
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ب( تحقيق درﺑاره زمان تأليف اين رساله :فارغ از گفتوگوهاي فوق درﺑاره تعيين مؤلف اين رساله؛
تعيين زمان تأليف اين رساله هم ﺑاعث التفات ﺑرخي تراجم نگاران و فهرست نويسان نسﺦ خطي ﺑه اين
رساله شده است .مصلح الدين مهدوي ازجمله كساني است كه ﺑر تأليف اين رساله در  ١٠٨٥هجري
شواهدي اقامه كرده است )مهدوي ١٣٧٨ ،ش (١٦٢ :١ ،و درايتي و همكارانش در فهرست تفصيلي
نسﺦ خطي ايران احتمال تأليف رساله تذكرة الأئمة در  ١٠٧٥هجري را مطرح كردهاند) .درايتي١٣٩١ ،
ش ،ج  ،٧ص (٧٨٣
ج( ﺑررسي عقيده تحريف قرآن در ميان شيعيان :گويا نخستين ﺑار جفري آرتور مستشرق در مقاله
"متني متفاوت از سوره فاتحه " )آرتور ١٣٨٥ ،ش ،ج  ،١٠ص  (٤٨٤در مورد تحريف قرآن ﺑه اين رساله
نظر دوخته است .همچنين فتحالله نجار زادگان در مقاله »افسانه سورههاي نورين و ولاية« ﺑه مقاله
جفري آرتور جواب داده و در آن ﺑحث مختصري در مورد تذكرة الائمه انجامشده است) .نجار زادگان،
 ١٣٨٢ش ،ص  ٩تا  (٢٦نوشتار حاضر علاوه ﺑر زدودن اﺑهام درﺑاره مسائل مزﺑور ﺑه معرفي اهم مباحث
كتاﺑشناختي پيرامون اين رساله پرداخته است .مباحثي از قبيل وضعيت نشر كتاب؛ معرفي نسﺦ خطي
ﺑاقيمانده از آن؛ تحليل محتوايي و تبيين ويژگيها؛ ﺑررسي ارزش محتوايي كتاب نزد مؤلف و ديگران؛
ﺑررسي مصادر رساله؛ ﺑررسي ميزان اقبال و توجه ديگران ﺑه اين رساله.
وجود نسﺦ خطي فراوان از رساله تذكرة الأئمة و انتشار آن ﺑهصورت چاپ سنگي در چند نوﺑت
گواه ﺑر اقبال ﺑه آن از سوي عموم شيعيان و اهل علم ﺑوده است .اما وجود اختلافهاي كتاﺑشناختي و
ازجمله اختلاف در ﺑاب تعيين مؤلف آن همواره ﺑاعث شده است كه ﺑا نگاهي ترديدآميز ﺑه اين اثر
نگريسته شود؛ همچنان كه در ﺑاب مسائلي چون تحريف قرآن كساني ﺑا تمسك ﺑه اين رساله و انتساب
آن ﺑه علامه مجلسي ﺑر شيعه خرده ميگيرند و كساني ﺑا نفي انتساب آن ﺑه علامه ميكوشند اين اتهام
را از شيعه دور سازند .آنچه ضرورت تحقيق حاضر را خاطرنشان ميكند التفات ﺑه همين قبيل اختلافها
و يافتن پاسﺦ مناسب نسبت ﺑه اين چالشها است؛ ﺑهويژه آنكه ﺑتوان احاطه كاملي نسبت ﺑه نسﺦ خطي
و چاپهاي سنگي اين رساله داشت و ﺑا تمركز ﺑر شواهد درونمتني و ﺑرونمتني ﺑه داوري درﺑاره اين
اختلافها پرداخت.
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معرفي نشرﻫا و نسخﻪﻫاي خطي كتاب
چاپﻫاي سنگي و سربي رسالﻪ
كتاب تذكرة الأئمة در فاصله نيمه دوم سده سيزده هجري تا نيمه اول سده چهارده هجري ﺑه
صورتهاي سنگي و سرﺑي منتشرشده است .چاپي سنگي از اين رساله وجود دارد كه تاريﺦ چاپ آن
) ١٢٦٠هـ ق(=)١٢٢٢هـ ش( است .اين چاپ ﺑه اهتمام محمدمهدي اﺑن محمد صالح صحاف تبريزي
در تبريز چاپشده است و در آن مؤلف ﺑه نام علامه مجلسي معرفيشده است .البته در آخر همين چاپ
اينگونه آمده است »چون ساﺑق ًا هزار جلد تذكره منطبع شده و نسخه آن منحصر ﺑود و اين نسخه
ﺑعدازآن ﺑه دست افتاد ،از اين نسخه نيز موازي يك هزار جلد نيز مطبوع گشته ﺑه اتمام رسيد« .يكي
ديگر از چاپهاي كتاب ،چاپ سرﺑي است كه در تاريﺦ )١٢٧٧هـ ق( در تهران صورت گرفته است .اين
كتاب ﺑار ديگر ﺑه اهتمام ملأ محمدحسن و مشهدي محمدصادق در تاريﺦ )١٣٠٠هـ ق( در تهران
ﺑهصورت سنگي منتشرشده است .همچنان كه حسب خواهش مير جلالالدين كتابفروش تبريزي در
تاريﺦ )١٣١٢هـ ق( نيز ﺑهصورت سنگي منتشرشده است .نقطهضعف همه اين چاپها آن است كه ﺑر
اساس نسخههايي منتشرشدهاند كه در پايان آنها افتادگي وجود داشته و متن آنها ﺑا متني كه از روي
نسخه مؤلف نوشتهشده است تفاوتهايي دارد .ﺑُعدي ندارد كه اين وضعيت نشر نيز منشأ ﺑرخي شبههها
درﺑاره مؤلف آن و احتمالاً كمتوجهي اهل علم ﺑه آن رساله ﺑوده ﺑاشد.
نسخ خطي رسالﻪ
فهرست دنا )درايتي ١٣٩٠ ،ش ،ج  ،٢ص  ،(١٠٥٤-١٠٥١مجموع ًا  ٩٤نسخه از رساله تذكرة الائمّة
را ﺑه لاهيجي نسبت داده و  ١٦نسخه را هم ﺑه علامه مجلسي منسوب كرده است) .همان ،ج  ،٢ص
 (١٠٥٤در فهرست فنخا نيز  ١٢٣نسخه خطي از اين رساله ﺑه لاهيجي نسبت دادهشده )نك :درايتي،
 ١٣٩١ش (٧٨٣ :٧ ،و هيچ نسخهاي از اين رساله ﺑه علامه مجلسي منسوب نشده است .اين عمل
حكايت از آن دارد كه فهرست نگاران مجموعه فنخا ﺑه اين نتيجه رسيدهاند كه رساله مزﺑور از لاهيجي
است و نه از علامه مجلسي .ضمناً در هر يك از مجموعههاي دنا و فنخا تنها يك نسخه )ﺑه شماره
 ٣٩/٢٥٨ -٧٨٧٨/٥كتاﺑخانه مدرسه آيتالله گلپايگاني قم( ﺑهعنوان تلخيص كتاب تذكرة الائمة
معرفيشده است .ملخص و ماتن هم همان لاهيجي دانسته شده است .ﺑهطوركلي نسخههايي كه از
تذكرة الائمه ﺑاقيمانده است ،ﺑه دودسته كلي تقسيم ميشود.
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دستﻪ اول :نسخﻪﻫاي خطي تلخيص از متن
از نسخههايي كه ﺑهعنوان تلخيص تذكرة در دست است ميتوان ﺑه دو نسخه اشاره كرد :نسخهاي
مكتوب در سال  ١١٢٠هجري قمري كه ﺑا شماره ثبت  ٢٢٣در كتاﺑخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه
سلامالله عليها نگهداري ميشود كه تلخيصي از نسخه اصل است و متعلق ﺑه شخصي غير از علامه
مجلسي است .اين نسخه اشتباهات كمتري نسبت ﺑه نسخه ديگر دارد و تاريﺦ كتاﺑت و كاتب آن قيد
گرديده است .درحاليكه انتهاي نسخه ديگر ناقص ﺑوده است و لذا فاقد اطلاعات تاريﺦ كتاﺑت و كاتب
است كه طبعاً از اعتبار آن ميكاهد.

دستﻪ دوم :نسخ خطي متن تذكرة الائمّة

اين نسﺦ خود ﺑه دو نوع تقسيم ميشود؛ چراكه ﺑرخي از اين نسخهها از روي نسخه مؤلف
نوشتهشده و ﺑرخي ديگر معلوم نيست از روي چه نسخهاي استنساخ شدهاند .در اين ميان نسخه ٨٧٤
مركز احياء التراث الإسلامي مكتوب در  ١٢٢٣هجري ،نسبت ﺑه نسﺦ ديگر داراي مزاياي زير است:
 مزيت اول :اين نسخه از روي نسخهاي كه توسط مؤلف در  ١٠٨٥هجري تأليف و كتاﺑتشده ﺑود ،استنساخ گرديده است .طبعاً احتمال تغيير در الفاظ و عبارات را كمتر كرده و ما را ﺑه واقعيت
نزديكتر ميكند.
 مزيت دوم :اين نسخه ﺑا دقت ﺑسيار نوشته شده است و غلطها و خطاهاي آن اندك است.اين امر نشان از خبره ﺑودن كاتب دارد و خود مي تواندملاكي ﺑراي ترجيح ﺑاشد ،زيرا چه ﺑسا كا تباني كه
از روي نسخه اصلي استنساخ كرده ﺑاشند ولي ﺑه جهت عدم اطلاع و علم كافي و عدم توان تشخيص،
نتوانند نسخه را ﺑه درستي استنساخ كنند و عملاً آن نسخه دچار تغيير و انحراف گرديده ﺑاشد .ضمن ًا
كاتب نسخه مورد ﺑحث در امانت داري تلاش خود را ﺑه نحو كامل انجام داده است .او در ﺑرخي موارد در
گوشهاي از كتاب كلمه يا كلماتي را تصحيح كرده است.
 مزيت سوم :در اﺑتدا و وسط اين نسخه علامت ﺑلاغ ديده ميشود كه از جهت كتاﺑشناسي ونسخه شناسي گواه ﺑر اعتبار ﺑيشتر نسخه است و نشان ميدهد نسخه در اختيار انديشمندان و اهل علم
ﺑوده و ﺑلاغ آنها ﺑه نوعي تأييد نسخه است.
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برخي از ويﮋﮔيﻫاي رسالﻪ
شماري از مهمترين ويژگيهاي محتوايي كتاب را ميتوان اين چنين ﺑرشمرد.
نگارش بﻪ زبان فارسي
رساله تذكرة الأئمه ﺑه زﺑان فارسي نوشته شده است .فارسي نويسي انگيزههاي مختلفي ميتواند
داشته ﺑاشد .از جمله آنها حمايت از زﺑان رسمي يك سرزمين و يا ارتباط ﺑا عموم مردم و تأثير نهادن ﺑر
آنهاست .رساله حاضر هم ظاهر ًا همسان ﺑا رساله جلاء العيون علامه مجلسي در تاريﺦ چهارده معصوم و
ﺑراي عامه مردم نوشته شده است.
خلاصﻪ نويسي و فشرده نگاري
مؤلف در اين كتاب سعي كرده است متني مبتني ﺑر روايات ارائه داده و تنظيمي ﺑراي آنها انجام دهد كه
در عين گويا ﺑودن متن و ارتباط منطقي ﺑين متون ،خلاصهاي از عناوين مهم در مورد هر يك از اهل
ﺑيت عليهم السلام را مطرح كند .لذا در ﺑرخي موارد؛ مانند ﺑاب مخصوص ﺑه امير المومنين اين تلخيص
ﺑه جايي رسيده است كه تنها اشاره ﺑه عنوان روايات شده است.
استفاده از كتب مخالفين
غرض مؤلف از اين نوشتار معرفي اهل ﺑيت عليهم السلام ﺑه مخالفين ﺑوده است؛ اعم از مسلمانان
و غير مسلمانان .مؤلف در مقدمه رساله ﺑه اين مطلب تصريح ميكند كه از مناﺑع غير شيعيان و غير
مسلمانان اعم از مناﺑع يهودي و مسيحي و حتي مناﺑع هندي ﺑراي نوشتن اين رساله استفاده ﺑسيار ﺑرده
است .و حتي در متن هنگام استفاده از آنها نام ﺑرده» :و در انجيل آسماني احمد و در انجيل نصاري
منحرف مهميد است .و در انجيل متّي ماركاره و در انجيل مرقس فارقليط و در انجيل لوقا محيطارنج و
در انجيل فرنكان شنطياب و در انجيل يوحنا كاور «.ميدانيم كه ﺑعضي از انديشمندان مسلمان از جمله
علامه مجلسي ) ١٤٠٤ق ٣٥٥ :٢ ،و  ١٤٠٣ق (٤٧٣ :١٥ ،و قطب راوندي ) ١٤٠٩ق؛ ج  ١ص  (٧٧و
سيد ﺑن طاووس )ﺑي تا :ص  (٦٢هم شماري از ﺑشارتهاي انجيل ﺑه آمدن رسول الله )ص( را ذكر
كردهاند .و مؤلف رساله حاضر چيزي ﺑيشتر از آن نوشتهها را در اين رساله منعكس نكرده است.
استفاده از كتب كم ياب و ناياب:
مؤلف در ﺑاب احوال امام زمان عليه السلام از كتاﺑي ناياب ﺑا عنوان »فرهنگ الملوك« يا
همان »أسرار العجم« و »جاماسب نامه« مطالبي را نقل ميكند .اين كتاب را وزير جليل القدر كرمان
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ﺑراي مؤلف فرستاده و داراي نُه جزء ﺑوده و ﺑر روي پوست نوشته شده ﺑود .مؤلف صريح ًا ميگويد» :تا
حال نشنيده ﺑودم كه كسي از عرب و عجم اين را ديده ﺑاشد ،ﺑلكه نامش را نشنيدهاند« .گفتني است
جاماسب نامه از كتب گذشتگان ايراني و حاوي احكام نجوم و پارهاي پيشگوييها است كه علاوه ﺑر
تحرير عرﺑي آن ،ﺑه زﺑان فارسي هم تحرير )و يا ترجمه( شده و ﺑا نام فرهنگ الملوك و اسرار العجم
شناخته ميشود.
شتاب در تأليف ضمن كثرت اشتغالات در مشهد مﻘدس
مؤلف در پايان كتاب مينويسد »ﺑاينجا ختم شد اين رساله .وقد فرغت من تسويد هذه الرسالة
العاجلة مع وفور الاشتغال و تخلخل الاحوال علي سبيل الاستعجال في مشهد امام المومنين .«..از اين
عبارت استفاده ميشود اين كتاب جزء كارهاي مهم مجلسي نبوده ﺑلكه در كنار كارهاي خود اين كتاب
را نيز نوشته است .لذا اگر در مورد مطلبي ﺑين اين كتاب و كتب ديگر مجلسي تعارضي وجود داشته
ﺑاشد قطعاً ﺑايد ﺑه مطالب كتب ديگر عمل كرد .مساله تحريف قرآن نيز جزء همين مسائل است.
ذكر اقوال ضعيف در برخي موارد
پارهاي از موارد در نسﺦ اصل و نسﺦ تلخيص ﺑا اقوال و آراء ضعيف تاريخي و كلامي مواجه
ميشويم .چنانكه گاه از مقدس ﺑودن مسجدي در اصفهان سخن ميگويد كه امام حسن عليه السلام در
آن مسجد نماز خوانده است و گاهي ديگر از زيارتگاهي در اطراف تهران؛ منسوب ﺑه شهرﺑانو همسر
امام حسين عليه السلام سخن ﺑه ميان ميآورد .البته در پاسﺦ اين اشكال ﺑايد گفت كه در مورد هيچ
يك از اين نقلهاي مشكوك نميتوان آنها را ﺑه معتقدات علامه مجلسي نسبت داد ،ﺑلكه در همه اين
موارد نقل مطالب ﺑه عهده ديگران گذاشته شده است ،ويا مطلب در مقامي نقل شده كه واضح است
مؤلف آن را نپذيرفته است .مثلاً در ﺑاب امام حسن عليه السلام مينويسد »و ﺑعضي از علماي اهل سير و
و تواريﺦ ﺑرآنند «..ويا در ﺑاب امام حسين در مورد زيارتگاه شهرﺑانو ميگويد »و آنچه از احاديث ظاهر
ميشود شهرﺑانويه در كرﺑلاي معلّي نبوده ﺑلكه در واقعه كرﺑلا در حيات نبوده .و اما مذكور ميشود كه در
در شهر طهران كوهي است و شهرﺑانويه در آنجا مدفون است ،و چون آنحضرت شهيد شد شهرﺑانويه
ﺑفرموده آنحضرت ﺑر اسب ذو الجناح سوار شده ﺑطي الأرض ﺑاين ولايت آمده و درآن كوه غايب شده .و
ميگويند زني كه ﺑه پسر حامله ﺑاشد در آن خانه كه شهرﺑانويه آسوده است داخل نميتواند شد .والله
يعلم«.از جمله مواردي كه در نسﺦ متن و تلخيص رساله تذكرة الأئمة قاﺑل توجه است؛ آن است كه
ماتن و ملخص قائل ﺑه تحريف قرآن شدهاند .حتي دو سوره ﺑه نامهاي سورة النورين و سورة الولاية را
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ﺑا همه آيات آنها ذكر كردهاند .مؤلف اين ﺑحث را چنين ميآورد»:و اين قرآن كه الحال در ميان است
ترتيب آنرا عثمان ﺑن عفان  ...نموده است و آنچه مشهور است سه جزو آن را كه در ﺑاب فضيلت
حضرت اميرالمؤمنين ع و اهل ﺑيت رسالت پناه ص و در مذمّت قريش و فضايح ايشان ﺑود آنرا عثمان...
ﺑيرون كرده و اكثر آيات كه حال هست و اسم آنحضرت و اهل ﺑيت او صريحاً ظاهر ﺑود آنرا نيز ﺑيرون
كرد و عثمان ﺑعضي از آيات كه كفر شيخين و مذمّت ايشان صريح ًا ظاهر ﺑود؛ ﺑيرون كرد .ﺑعد از آنكه
در همه ولايات همه قرآن را جمع كرده ﺑودند و عاملان او ﺑمدينه فرستاده ﺑودند قريب ﺑچهل هزار قرآن
قرآن ﺑود فرمود تا همه را سوختند و هفت قرآن نوشت ﺑترتيبي كه حال هست و سنّيان آن قرآنها را امام
ميگويند و مردم از روي آن قرآنها نويساندند و در تفسير گازر و ملا فتح الله عليه الرّحمه اخراج ﺑعضي از
آيات دزديده عثمان و دو سوره از سور قرآني از مصحف عبدالله ﺑن مسعود رضي الله عنه نوشته ﺑود اين
فقير نيز درين رساله ايراد مينمايد«ﺑعيد نيست وجه اعراض اصحاب از اين رساله و نسبت دادن آن ﺑه
لاهيجي و ضعيف شمردن اين رساله ﺑه جهت قول ﺑه تحريف در اين كتاب ﺑاشد؛ چرا كه علامه مجلسي
مجلسي اگرچه در ﺑحار الانوار ﺑه نوعي از تواتر معنوي اخبار تحريف سخن ميگويد ولي نظر نهايي خود
ن الأخبار التي جاءت ﺑذلك أخبار آحاد لا يقطع علي الله تعالي
را صريح ًا اين گونه اعلام ميكند» :إ ّ
ﺑصحّتها) «.مجلسي ١٤٠٣ ،ق ،ج  ٨٩ص  (٧٥و جايي از آثار علامه مجلسي نيز ذكري از اين دو سوره
مجعول ﺑه ميان نيامده است.
البته ﺑايد ﺑه مقامي كه مؤلف در رساله تذكرة و تلخيص آن ﺑه ﺑحث تحريف قرآن ورود
پيدا كرده هم توجه داشت .مؤلف در ﺑاب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ﺑحثي را در مورد ﺑشارت كتب
آسماني در مورد پيامبر ﺑاز كرده است كه همه آنها وعده ﺑه آمدن چنين پيامبري دادهاند .اول جملاتي را
از تورات و ﺑعد از آن جملاتي از انجيل و در ادامه جلماتي از زند و پازند ميآورد .ﺑعد از اين وارد ﺑحثي در
در مورد قرآن ميشود از جمله نزول در ﺑيست و سه سال ،ترتيب نزول آيات ،و آخرين مطلب هم ﺑحث
تحريف قرآن است كه عمده آنها ﺑه آياتي اختصاص دارد كه در آنها تصريح ﺑه نام پيامبر اكرم و امير
المومنين شده است.ظاهر ًا شبههاي در ذهن مؤلف ﺑاعث شده تااين مطلب را مطرح كند و آن شبهه اين
ﺑوده كه چگونه ممكن است در تورات و انجيل و زند و پازند ﺑشارتهايي ذكر شده ﺑاشد ولي در خود
قرآن اين مطلب يافت نشود .لذا مؤلف ﺑه اين سمت رفته كه اثبات كند در قرآن نيز اين مطلب وجود
داشته است.اين نكته هم شايان تذكر است كه در دو كتاب مذكور نيز عقيده ﺑه وجود سور ياد شده و
حذف ﺑعضي از آيات ،ديده نميشود .افزون ﺑر اينكه ﺑه گفته مرحوم محدث ارموي ،عمده تفسير ملا فتح
فتح الله يعني منهج الصادقين ﺑرگرفته از تفسير جلاء الاذهان معروف ﺑه تفسير گازر است) .جرجاني،
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 ١٣٣٧ش ،جلد  ،١مقدمه ،صفحه "ي"( .لذا اگر هم در نسخهاي از اين دو كتاب اشارهاي ﺑه اين موارد
شده ﺑايد توجه شود كه اين دو كتاب استقلالي ندارند كه گفته شود مطلب مزﺑور در كتب مختلف آمده
است.
معرفي مذاﻫب اسلامي
در حاليكه كتب سيره و تذكره ائمه معمول ًا متعرض فرق و مذاهب اسلامي نميشوند؛ مؤلف در
پايان ﺑاب نخست ،ﺑه معرفي فرق و مذاهب اسلامي و فرقه ناجيه ميپردازد .ظاهر ًا مستند اين
دستهﺑنديهاي وي دو كتاب الملل و النحل محمد ﺑن عبدالكريم شهرستاني و تبصرة العوام سيد
مرتضي رازي است؛ هرچند در مواردي ﺑههمريختگي و اختلاط ميان اين فرق هم در اين دستهﺑنديها
مشاهده ميشود .همچنين در مواردي نيز ﺑه مناسبت ،در ميانه كتاب فرقهاي را ﺑا افكارشان توضيح
ميدهد .مثلاً در ﺑاب هشتم مرﺑوط ﺑه امام صادق )ع( ،اسماعيليه را ﺑه تفصيل معرفي ميكند .در نگاه
وي ،فرقه ناجيه ،شيعه اثني عشريه و اماميهاند.
معرفي ملل و اديان ديگر
مؤلف پس از معرفي تعدادي از فرق و مذاهب اسلامي ،ﺑه معرفي گروههايي از ملل و اديان ديگر
نيز مبادرت ورزيده است .اين گروهﺑنديها چندان دقيق هم نيستند و وجهي كه مانع تداخل ﺑرخي از
آنها در ﺑرخي ديگر نشود ،چندان روشن نيست.
ذكر اقوال صوفيﻪ
توجه ﺑه اقوال صوفيه و نقل آنها هم يكي از ويژگيهاي اين رساله است .البته در اين زمينه قدري
تفاوت ميان نسﺦ تلخيص و اصل ديده ميشود؛ چنانكه در نسخه تلخيص ) ١١٢٠آستانه معصوميه(
عبارت تمجيد آميز »و ديگر مشايﺦ ذوي الاحترام تصوف و ﺑزرگوار ايشان چون مولاناي روم شمس
تبريزي و شيﺦ عطار و جنيد ﺑغدادي و ﺑايزيد طيفور ﺑسطامي و غيرهم« را ميﺑينيم .ولي در نسخه اصل
) ٨٧٤مركز إحياء( تعبير »ذوي الاحترام« و »ﺑزرگوار« ديده نميشود .افزودن تعاﺑير مزﺑور از سوي
ملخص؛ نشان از تمايل وي ﺑه تصوف دارد؛ چنانكه عدم ذكر اين تمجيدها ﺑا روحيه علامه مجلسي
سازگاري ﺑيشتري دارد؛ زيرا مخالفت وي ﺑا صوفيه زﺑانزد همه آشنايان ﺑا وي و آثار اوست .او در جاي
ق اليقين ﺑه نكوهش صوفيه و گاه لعن و نفرين آنها ميپردازد.
جاي رساله ح ّ
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بررسي مصادر استفاده شده توسط مؤلف
در مورد اديان و مذاهب ديگر مؤلف از كتب مصدر آنها استفاده كرده است .ﺑه تعبير وي »از كتب
معتبره اهل اسلام و از تواريﺦ و از كتب ﺑراهمه هندوان و حكماي يونان و ملل ﺑاطله« در نوشتن اين
رساله استفاده كرده و البته در اين مسير دچار »تعب ﺑسيار« هم شده است .نامأنوس ﺑودن عناوين اين
كتابها سبب شده كه حتي كاتبان و ناسخان نسﺦ ﺑاقيمانده ازاين رساله ،ﺑه هنگام كتاﺑت آن عناوين
گاه يك اثر را ﺑه نامهاي مختلف ذكر كنند.
 عمده مناﺑع يهودي و مسيحي مورد استفاده مؤلف؛ عهد عتيق ،عهد جديد و رسالههاي
منسوب ﺑه انبياي ﺑني اسراييلي ميﺑاشد.
 اسامي كتب ﺑراهمه هند كه مؤلف از آنها نام ﺑرده عبارتند از :ويدا ،شاكموني ،شاني كليو،
ناسك ،طمطم هندي ،كتاب حكيم ﺑلوهر ،كتاب داهر حكيم واضع شطرنج ،وشن ،هزار نامه ،قنطره،

ﺑختاور و پاتنكل.

 اسامي كتب يوناني مورد استفاده وي عبارتند از :مصحف هرمس الهرامسه ،هياكل ،تماثيل
مغرﺑي ،دو كتاب ﺑلند )يا كتاب ﺑليناس؟( ،منتخب از جالينوس طبيب ،دو كتاب واﺑيل و ماتماسطن
ﺑطميوس ،كتاب مارياقين و نواميس از افلاطون ،كتاب حل و عقد ارسطو ،كتاب ارماطس منسوب ﺑه
پادشاه يونان ،كتاب قوسموس فيثاغورث و كتاب خلاصه جاماسب.
 اسامي كتب مجوسيان نيز چنينند :زند ،پازند و زمزم از تصنيفات زردشت )موسوم ﺑه سياه(،
كتاب جاودان از تصنيفات هوشنگ الملك و يمين پادشاه دنيا )كه فارسيان او را پيغمبر ميدانند( ،كتاب
قسطنطين لوقا ،مزدك ،كتاب زندقه ماني ،فرهنگ الملوك ،فرنكل ،اقليدوس ،ﺑطرقم ،آزادﺑخت ،دساتير
و كتاب دلينا و انباغ )؟( كه مدعياند صحف است.
البته مناﺑعي كه از كتب مذهب شيعه در اين كتاب مورد استفاده قرار داده شده است غثّ و ثمين
دارد .ﺑرخي از مناﺑع جزء مصا در مهم است و ﺑرخي از آنها نه تنها از مصادر نيست ﺑلكه قاﺑل اعتماد هم
نيست .از جمله كتبي كه مصنف از آنها اسم ﺑرده است و جزء مصادر شيعه است ميتوان ﺑه كتب كليني،
صدوق ،شيﺦ مفيد ،شيﺦ طوسي و سيد مرتضي اشاره كرد .پيش از اين هم گذشت كه درﺑاب تحريف
قرآن ﺑه نقيصه؛ مستند مؤلف تفسير گازر يا جلاء الأذهان و تفسير منهج الصادقين ملافتح الله كاشاني
ﺑوده است.
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بررسي اختلاف اقوال درباره مؤلف رسالﻪ
عليرغم اينكه در اﺑتداي اين رساله مؤلف خود را محمدﺑاقر ﺑن محمدتقي معرفي ميكند،
تراجمنگاران و فهرستنويسان نسﺦ خطي گاهي اين رساله را در شمار تاليفات علامه محمدﺑاقر مجلسي
جاي دادهاند و ﺑرههاي هم ﺑه محمدﺑاقر ﺑن محمدتقي لاهيجي منسوب كردهاند:.
انتساب رسالﻪ بﻪ علامﻪ محمد باقر بن محمد تﻘي مجلسي
كساني چون حيدر علي ﺑن عزيز الله مجلسي اصفهاني ) ١٢١٤-١١٤٦ق( از نوادگان علامه؛ در
رساله الإجازة الكبيرة )مجلسي ،حيدر علي ١٢٣٠ ،ق ،ﺑرگ  ،(٣٦و يوسف ﺑحراني متوفاي  ١١٨٦هجري
هم در رساله »لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث« )نك :ﺑحراني ١٤٢٩ ،ق ،ص (٥٦
آخرين نوشته فارسي علامه مجلسي را همين رساله ميدانند.
عدم ذكر اين رسالﻪ در ميان نوشتﻪﻫاي علامﻪ مجلسي
محمدحسين ﺑن محمدصالح حسيني خاتونآﺑادي در فهرست تاليفات علامه مجلسي در فصل اول
اين رساله ،ده كتاب را ﺑه عنوان كتابهاي عرﺑي و در فصل دوم ،چهل و نه كتاب را ﺑه عنوان
كتابهاي فارسي علامه مجلسي ﺑرميشمارد ،ولي در اين ميان نامي از تذكرة الائمه نميﺑرد.
ميرمحمدصالح خاتونآﺑادي )داماد مجلسي( در حدائق المقرﺑين )خاتونآﺑادي ١٣٨٩ ،ش ،ص  (٢٥٠هم
نامي از اين رساله علامه مجلسي ﺑه ميان نميآورد.
تصريح بﻪ نادرستي انتساب اين رسالﻪ بﻪ علامﻪ مجلسي
محمدﺑاقر موسوي خوانساري در روضات الجنات و در مقام ردّ ﺑر ﺑحراني كه تذكرة الائمة را ﺑه
علامه مجلسي نسبت داده ﺑود ﺑرخاسته و صريحاً مينويسد دلايلي در اختيار است كه سخن ﺑحراني را
ﺑاطل ميكند .كوتاهترين و متقن ترين آن دلايل اين است كه داماد علامه مجلسي اين رساله را در
فهرست نوشتههاي علامه ذكر نكرده است .روشن است كه هيچ تراجم نگاري نسبت ﺑه داماد مجلسي
ﺑه وي نزديكتر نبوده است و نميتوان پذيرفت علامه مجلسي كتاﺑي ﺑه اين حجم را نوشته ﺑاشد كه
ديگران ﺑه آن دسترسي داشتهاند ولي دامادش هيچ اطلاعي از آن نداشته است) .خوانساري ١٣٩٠ ،ش،
(٨٢ :٢
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محدث نوري هم انتساب رساله تذكرة الأئمة ﺑه علامه مجلسي را قطعاً نادرست ميداند؛ چرا كه
شاگرد فاضل مجلسي يعني ميرزا عبدالله افندي در فصل پنجم كتاب رياض العلماء كه آن را ﺑه ذكر
كتب مجهول اختصاص داده و آن را در زمان حيات استادش مجلسي نوشته تصريح ميكند كه كتاب
تذكرة الأئمة از تأﺑيفات ﺑرخي از معاصرين ما است كه ﺑه تصوف گرايش دارد و گاهي نيز از تفسير
الصافي فيض كاشاني نقل ميكند« .در حالي كه مي دانيم علامه مجلسي تمايلي ﺑه تصوف نداشته و از
تفسير الصافي فيض هم نقل نميكند .البته ﺑه نظر ميرسد ميرزا عبدالله افندي خود نيز متن تذكرة
الأئمة را نديده ﺑاشد؛ زيرا درﺑاره آن نوشته است كه كتاﺑي در تفسير آيات قرآن كريم است كه در شأن
اهل ﺑيت نازل شده و از همين روست كه از تفسير الصافي فيض كاشاني نقل كرده است) .نك :نوري،
 ١٣٧٧ش(١٤٢ ،
انتساب رسالﻪ بﻪ محمدباقر بن محمد تﻘي لاﻫيجي
آقا ﺑزرگ طهراني در الذريعة ) ١٤٠٣ق (٢٦ :٤،و محسن امين عاملي در اعيان الشيعة )امين
عاملي ١٤٠٦ ،ق ،ج  (١٨٤-١٨٢ :٩هم اين رساله را ﺑه لاهيجي نسبت دادهاند .محمدحسين حسيني
جلالي در فهرس التراث ) ١٤٢٢ق ،ج  ،٢ص  (٢٤اين كتاب را هشتمين كتاب از كتب علامه مجلسي
شمرده است.
داوري نهايي درباره مؤلف
ظاهراً تراجمنگاران مزﺑور ،هم دسترسي تام و كاملي ﺑه نسﺦ خطي ﺑاقيمانده از اين رساله نداشته
و هم درنگ كافي در شواهد درون متني اين رساله نكردهاند .ما از سويي ﺑه فحص نسبت ًا كاملي در
اطراف نسﺦ خطي ﺑاقيمانده از اين رساله موفق شديم و از سوي ديگر ﺑه دقت ﺑه جمعآوري شواهد
درون متني آن پرداختهايم .از ميان شواهد متعدد قاﺑل توجه و پس از تهيه ﺑررسي  ١٥نسخه از كتاب،
روشنترين شاهدي كه در اختيار است ما را ﺑه اين نتيجه جديد و متفاوت درﺑاره اين رساله و مؤلف آن
رسانده كه ﺑا دو اثر روﺑه رو هستيم.
 (١اصل رساله تذكرة الائمّة
 (٢تلخيص آن
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متن را علامه مجلسي و تلخيص را يكي از شاگردان او ﺑعد از رحلت استاد نوشته است .در حالي
كه ﺑرخي از نسﺦ خطي ﺑاقيمانده از اين رساله ،اصل رساله را استنساخ كردهاند و در آنها ردّپايي از
لاهيجي ديده نميشود ،در مواردي نيز مؤلف تصريحاتي دارد كه روشن ميكند متن تذكرة الأئمة از
علامه مجلسي است .در اين مجال ﺑا تمركز ﺑر دو نسخه زير ،شواهد درون متني خود ﺑر اين مطلب را
ارائه ميكنيم.
 نسخه  ١٢٢٣كتاﺑخانه مجلس شوراي اسلامي مكتوب در رمضان  ١٢٨٤هجري كه از روي
نسخه مؤلف كتاﺑت شده است .اين نسخه متعلق ﺑه اصل رساله تذكرة الأئمه و از علامه مجلسي است.
 نسخه  ١١٢٠كتاﺑخانه مجلس شوراي اسلامي ﺑه شماره ثبت  .٦١٣٥٤اين نسخه ،تلخيصي از
نسخه اصل و متعلق ﺑه شخصي غير از علامه مجلسي است.
شاﻫد درون متني اول:
در ﺑاب امير المومنين عليه السلام مؤلف ﺑحثي در مورد قضاوت آن حضرت انجام داده و در آن ،دو
مورد از قضاوتهاي امير المومنين عليه السلام را ﺑدين نحو ﺑيان كرده است» :و مهارت تمام در احكام و
قضايا و سوانح و حوادث ﺑديهي داشت ،ازآنجمله دو مسئله را ﺑيان مينماييم :مسئله اول :ديناريه است
و ركاب نيز ميگويند و شرح آن اين است كه زني آمد ﺑه خدمت حضرت اميرالمومنين )ع( در وقتي كه
پاي مبارك در ركاب ميگذاشت پس گفت :يا اميرالمومنين )ع( ﺑه درستي كه ﺑرادر من فوت شده است
و ششصد اشرفي از او مانده است و از مال او يك اشرفي ﺑه من دادهاند ،پس سؤال ميكنم از تو كه داد
مرا ﺑستاني .حضرت فرمودند در جواب كه :از ﺑرادر تو دو دختر مانده است؟ آن زن گفت :ﺑلي .آن
حضرت فرمود كه :رسد اين دو دختر را دو ثلث مال كه چهارصد اشرفي ﺑاشد .پس فرمود كه :مادر
ﺑرادرت مانده است؟ آن زن گفت :ﺑلي .حضرت فرمودند :سُدس مال كه صد اشرفي است ،رسد مادر
است .پس حضرت فرمود كه :از ﺑرادرت زوجه مانده است؟ گفتي :ﺑلي .فرمود كه :رسد زوجه ثُمن است
كه هفتاد و پنج اشرفي است .پس فرمود كه :دوازده ﺑرادر ﺑا تو هست؟ آن زن گفت :ﺑلي .حضرت فرمود
كه :رسد هر ﺑرادري دو اشرفي است ،رسد تو يك اشرفي است .تو رسد خود را گرفته ﺑروي .آن زن رفت
و حضرت سوار شد.
مسئله دويم :را منبريه ميگويند و شرح اين آن است كه آن حضرت در سر منبر كوفه ﺑود پس
مردي ﺑرپا خاست و گفت :يا اميرالمومنين ﺑه درستي كه شوهر دختر من مرده است و رسد او از
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متروكات شوهرش ثُمن است و تسع دادهاند! پس سوال ميكنم تو را از انصاف .حضرت فرمودند كه :دو
دختر از داماد تو مانده است؟ گفت :ﺑلي .حضرت فرمودند كه :پدر و مادر از داماد تو مانده است؟ گفت:
ﺑلي .حضرت فرمود :ثُمن نصيب او تسع است ،پس طلب ارث سواي اين مكن«.
ﺑعد از اين متن ،عبارت نسخه  ١٢٢٣چنين است» :مؤلف گويد كه اين دو مسئله را اگر چه آن
حضرت ﺑه ﺑديهه فرمودند از راه اعجاز ،ليكن محمول ﺑر تقيه است و تقسيم اين دو ميراث ﺑه طريق
سنيان است كه شريح قاضي كوفه حكم كرده ﺑود و آن حضرت او را معزول كردند .ﺑاز ﺑعد از هفتاد و
پنج روز ﺑه سبب لجاج و الحاح مردمان كه او را ميخواستند و ميگفتند كه او را عمر نصب كرده و عول
و تعصيب را در ميراث او قرار داده ،ما سنت او را ﺑر هم نميزنيم .آن حضرت لاعلاج ديد كه فتنه و
آشوب ميشود او را نصب كرد «.و عبارت نسخه  ١١٢٠چنين است» :حضرت استادي نُوّر الله مضجعه
فرموده درين دو مقام كه اين دو مسئله را اگرچه آنحضرت در ﺑديهه از اعجاز فرمودند لكن محمول ﺑر
تقيه است و تقسيم اين دو ميراث ﺑه طريق سنّيان است كه شريح قاضي فرموده ﺑودهاند و آنحضرت او
را معزول نمود .از قضا و ﺑاز ﺑعد از هفتاد و پنج روز ﺑه سبب لجاج و الحاح مردم كه او را ميخواستند و
ميگفتند كه او را عمر نصب كرده و عول و تعصيب را او در ميراث قرار داده و ما سنت او را ﺑرهم
نميزنيم آنحضرت لاعلاج ديد كه فتنه ميشود او را منصوب كرد «.در اينجا ﺑه وضوح ديده ميشود كه
در نسخه  ١١٢٠كه تلخيص نسخه اصل است اذعان شده كه اين ﺑيان متعلق ﺑه استاد است و اين
مطلب در نسخه  ١٢٢٣از شخص مؤلف صادر شده است.
شاﻫد درون متني دوم
در ﺑاب امام حسين عليه السلام مؤلف ﺑحثي ﺑه اين عنوان دارد »احوالات آن معصوم« كه در آنجا
چنين آمده است» :در كرﺑلا پر ﺑلا ﺑه چند كلمه اختصار مينمايد .كفرة فجرة اهل قبله از كوفيان و
شاميان و مشركان عرب لعنة الله عليهم در آن روز هزار و نهصد زخم ﺑرآنحضرت زدند و جراحات
نمايان او هفتاد و دو زخم ،نيزه سي و سه ﺑوده و زخم شمشير سي و نه و تتمه زخم تير ﺑود و سنگ و
همه در پيش روي آنحضرت ﺑود و چون كار ﺑر آنحضرت تنگ كردند ده نفر ازآن ملاعين عازم قتل
شدند .محمّد و اسحاق اشعث ﺑه طريق مخالفان و ﺑه طريق شيعه قيس و اسحاق پسران اشعث و شيث
ﺑن رﺑعي و خولي ﺑن يزيد اسبحي و سنان ﺑن انس و اﺑوالخندق و حرمله ﺑن كاهل اسدي و شمر ذي
الجوشن و أﺑوالأشرس والي خراسان و حكيم ﺑن طعيل عيلهم اللّعنه و الويل و العذاب و الهاويه اﺑوالحتوق
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اﺑوالحتوق ملعون تيري ﺑر پيشاني آنحضرت زد شيث رﺑعي ملعون سه شعبه زهرآلود ﺑر سينه آنحضرت
زد و صالح ﺑن وهب مزني ملعون نيزه ﺑر پهلوي آن حضرت زد و اﺑو ايّوب غنوي ملعون تيري ﺑر حلقوم
آنحضرت زد و عبدالله ﺑن حصين أزدي ملعون تبري ﺑر حنك آنحضرت زد و حصين ﺑن نمير سكوني
ملعون تيري ﺑر دهان آنحضرت زد و زرعه ﺑن شريك ضرﺑتي ﺑر دست چپ آن حضرت زد و حرمله ﺑن
كاهل اسدي لعنه الله شمشيري ﺑر ﺑازوي آنحضرت زد و شرجيل ذي الكلاع ملعون اسب ﺑر ﺑدن مبارك
مبارك آنحضرت دوانيد تا اﺑن جوشن و غالب ماهل و عبدالله ﺑن اياس سلمي و أﺑوالأشرس والي
خراسان و عبدالرّحمن ﺑن أﺑي عمير ثقفي و عبدالله ﺑن شدّاد چشمي و سائب ﺑن مالك اشعري و ﺑشر ﺑن
سوط همداني و عبدالله ﺑن اسيد جهني و يحيي ﺑن كعب و عروة ﺑن قيس أحمصي و قره ﺑرادرش و
يزيد ﺑن ركاب لعنة الله عليهم .و سنان ملعون خواست پيش دستي كند كه شمر حرامزاده كرد آنچه
ن َو شايعَت َو ﺑا َيعَت عَلي قَت ِل ِه اَللّهم العَنهُم جَميعًا «.ﺑعد از
كرد .اَللّ ُه َّم ال َعنِ العصاﺑة الّتي جا َهدَت الحُسَي َ
اين متن عبارت نسخه  ١٢٢٣چنين است» :وكافراني كه اسباب آن حضرت را غارت نمودند« يعني در
واقع اين قسمت از ﺑحث را تمام كرده و ﺑه ﺑحث ديگري ميپردازد .عبارت نسخه  ١١٢٠نيز چنين است:
»و فقير ميگويد كه حضرت استادي يعني شيﺦ علاء الدّين محمّد قدس الله روحه در ﺑحار الانوار نقلي
فرمود كه آن ملاعين اراده دوانيدن اسب ﺑر ﺑدن مبارك آنحضرت كردند ايشان را ميّسر نشد .و در اين
كتاب تصريح فرموده چنانچه ظاهر عبارت كتاب و ممكن است حمل ﺑر دوانيد همان معني كردن كه در
ﺑحار الانوار فرموده يعني ﺑه جماعت ملاعين اين اراده كردند و اسب خود را ﺑه جولان در آورده تحريص
مينمودند لعن ُة الله عَلَيهِم مِن ال َاوَّلين َو الاخرين «.عبارت »و در اين كتاب تصريح فرموده« نشان
ميدهد كه كتاب تذكرة الائمة متعلق ﺑه استاد لاهيجي ،صاحب ﺑحار الانوار يعني علامه مجلسي است و
و وي يكي از شاگردان علامه مجلسي ﺑه شمار ميرود.
شاﻫد درون متني سوم
در ﺑاب امام زمان عليه السلام قسمتي ﺑه نام ﺑردن از كتب اديان و مذاهب وآئينهاي مختلف
اختصاص داده شده است كه كتب غريبي است و در مورد ظهور حضرت در آنها ﺑحث شده است ،در
آنجا چنين آمده» :تصريح ﺑه اين معني جاماسب كه يكي از حكماي فرس است نموده در كتاب فرهنگ
الملوك كه اسرار العجم نيز ميگويند ،از كتابهاي مخفي مجوس است ،ﺑلكه آن را ﺑه منزله اليا كه
صحف ﺑاشد ميدانند و ﺑه اصطلاح گبران جاماسبنامه ميگويند و احكام ذيج و حوادث و وقايع گذشته
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در آنجا ثبت است .و اين كتاب را وزير جليل القدر كرمان ﺑراي فقير فرستاد و نه جزو ﺑود كه ﺑه پوست
نوشته ﺑودند و اكثر خطوط آن ﺑه خط يوناني و معقلي و قلم داودي ،و ﺑعضي ﺑه خط فارسي ﺑود و
منتسﺦ آن ﺑعضي مندرس شده ﺑود و تا حال نشنيده ﺑودم كه كسي از عرب و عجم اين را ديده ﺑاشد،
ﺑلكه نامش را نشنيدهاند«.
وجه استشهاد ﺑه اين قسمت اين است كه مؤلف ميگويد اين كتاب يكي از كتابهاي مخفي
است و نسخه خطي آن را وزير كرمان ﺑراي ايشان آورده است .ﺑا اندكي تامّل ميتوان دريافت كه مؤلف
كتاب ﺑايد شخصيتي ﺑاشد كه وزير ﺑه جهت شخصيت ايشان ،نسخه را ﺑه او هديه داده ﺑاشد .و پر واضح
است كه در آن زمان كسي كه در حكومت منصب داشت و ﺑالاتر از همه روحانيون ﺑود ،علامه مجلسي
ﺑود ،نه مرحوم لاهيجي كه توصيف زندگاني ايشان را در كتب ﺑه سختي ميتوان يافت و آثار خاصي در
اجتماع از ايشان نقل نشده است .از آن گذشته علامه مجلسي ﺑه جهت تتبع در اين ﺑاب و تلاش ﺑراي
انتقال كتب معتبر ﺑه نسل ﺑعد ،نسخههاي نفيسي در اختيار داشته ولي در مورد مرحوم لاهيجي ،چنين
ويژگي نقل نشده است.
شاﻫد درون متني چهارم
در ﺑاب حضرت فاطمه زهراء سلام الله عليها چنين آمده است» :ﺑاب دويم در احوالات خير مآل
حضرت سيده النساء فاطمه زهرا صلوات الله عليها «.اين عبارت در متن نسخه  ١٢٢٣ﺑدون هيچ
اضافهاي در قبل و ﺑعد از آن وارد شده است .اين عبارت در نسخه  ١١٢٠چنين آمده» :حضرت استادي
نورالله در كتاب مذكور فرموده كه ﺑاب دويم در احوالات خير مال حضرت سيده النساء فاطمه زهرا
صلوات الله عليها«.اين نيز يكي از شواهدي است كه در نسخه  ١١٢٠تصريح ميكند كتاب متعلق ﺑه
استاد ايشان است در حالي كه اين اضافه ﺑه كلي در نسخه  ١٢٢٣ديده نميشود.
شاﻫد درون متني پنجم
در ﺑاب حضرت فاطمه زهراء سلام الله عليها چنين آمده است» :تسبيح حضرت فاطمه )ع( كه
مشهور است در ميان امت متعلق ﺑه آنحضرت است كه حضرت رسالت پناه )ص( ﺑه او شفقت فرموده
كه ﺑخواند چون ﺑسيار محنت ميكشيد از خدمات خانه «.در نسخه  ١٢٢٣قبل از اين عبارت مطلبي
ندارد .در عبارت نسخه  ١١٢٠چنين آمده است» :و حضرت استادي كه در كتاب مذكور فرموده در
خصايص آن حضرت رسالت پناه كه تسبيح حضرت فاطمه )ع( كه مشهور است در ميان امت متعلق ﺑه
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آنحضرت است كه حضرت رسالت پناه )ص( ﺑه او شفقت فرموده كه ﺑخواند چون ﺑسيار محنت
ميكشيد از خدمات خانه«.
بررسي اقوال درباره زمان تاليف
كتب تراجم و فهرست نگاران درﺑاره زمان تاليف رساله تذكرة الأئمة؛ دو تاريﺦ را ذكر كردهاند:
تاليف در  ١٠٨٥قمري
مصلح الدين مهدوي در زندگينامه علامه مجلسي مينويسد» :علامه مجلسي در سالهاي  ١٠٨٥و
 ١٠٨٦ق در مشهد مقدس رضوي ﺑوده است .تاريﺦ اجازه علامه مجلسي جهت أﺑو الحسن استر آﺑادي
مشهدي ١٠ ،جمادي الأولي سال  ١٠٨٥ق وتاريﺦ اجازه حرّ عاملي جهت علامه مجلسي ،اول جمادي
الآخرة  ١٠٨٥ق و تاريﺦ تاليف رساله اعتقادات اواخر محرم  ١٠٨٦ق و تاريﺦ اتمام ترجمه خطبة الرضا
عليه السلام و رساله وجيزه رجب اين سال در مراجعت از سفر خراسان در ﺑين راه ﺑوده است .و تاريﺦ
اجازه مولي محمد طاهر قمي ﺑه جهت علامه مجلسي هفتم ذي قعده اين سال )ظاهر ًا در قم( است .ﺑنا
ﺑر اين مسافرت علامه مجلسي از قبل از جمادي الاولي سال  ١٠٨٥ق ،شروع شده و تا ﺑعد از ذي قعده
 ١٠٨٦ق ﺑه درازا كشيده است) «.مهدوي ١٣٧٨ ،ش (١٦٢ :١ ،در چند نسخه از تذكرة الائمة ،تاريﺦ فراغ
از كتاﺑت  ١٠٨٥ذكر شده و تصريح كرده كه در جوار امام رضا عليه السلام كتاب را تمام كرده است.
البته نگارش اين كتاب از مدتها پيش توسط مجلسي شروع شده ﺑوده ولي اتمام اين كتاب در جوار امام
رضا عليه السلام صورت پذيرفته است .عبارت پاياني رساله چنين است» :وقد فرغت من تسويد هذه
الرسالة العاجلة مع وفور الاشتغال و تخلخل الأحوال علي سبيل الاستعجال في مشهد إمام المومنين«.

تاليف در  ١٠٧٥قمري
ﺑرخي اين احتمال را مطرح كردهاند كه تاريﺦ تاليف اين كتاب مرﺑوط ﺑه سال  ١٠٧٥ق ﺑاشد .در
اين ﺑاره گرد آورندگان كتاب فهرستگان نسخههاي خطي ايران؛ موسوم ﺑه فنخا در معرفي رساله و
نسخههاي خطي تذكرة الائمه ﺑا سخن الذريعة مبني ﺑر تاليف اين رساله در  ١٠٨٥ق مخالفت ميكنند؛
زيرا نسخهاي خطي از اين رساله ﺑه شماره  ٢٩٤٢در كتاﺑخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري ميشود
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كه در  ١٢٥٤ق توسط محمد محسن الخادم اﺑن محمد علي القائني در  ١٠٧٥ق استنساخ شده است.
)نك :درايتي ١٣٩١ ،ش(٧٨٣ :٧ ،
داوري نهايي درباره زمان تاليف
چنانكه گذشت در ﺑيشتر نسﺦ خطي ﺑاقيمانده از اين رساله گفته شده كه اين كتاب در جوار
مضجع مطهر رضوي )ع( نوشته شده است .در حاليكه ﺑه نقلهاي تاريخي علامه مجلسي دو ﺑار ﺑه
زيارت مشهد مقدس مشرف شده كه هيچ يك در سال  ١٠٧٥ق نبوده است .ارجاع ﺑه ﺑحار الانوار در
متن و در تلخيص هم گواه ديگري است ﺑر اين كه تذكرة و تلخيص آن در  ١٠٧٥ق نوشته نشدهاند؛
زيرا مشهور آن است كه علامه مجلسي از  ١٠٧٧ق نوشتن ﺑحار را شروع كرده است.
ﺑر شواهد فوق ﺑايد اين احتمال را هم افزود كه درﺑاره زمان تاليف رساله در نسﺦ خطي موجود ﺑا
دو عبارت مواجهيم» :سنة خمس و ثمانين ﺑعد الألف« يا »سنة خمس و سبعين ﺑعد الألف« .از سوي
ديگر در نسﺦ موجود ﺑا رسم الخط كلماتي مانند »معويه ،اسمعيل ،عليه الصلوة والسلم« هم مواجهيم كه
در آنها حرف الف كلمات ﺑه صورت ممدود نوشته نشده و ﺑه صورت مقصور ضبط شده است .از اين رو
ممكن است كاتب يا كاتباني ترجيح داده ﺑاشند كه سال تاليف اين رساله را ﺑه صورت »سنة خمس و
ثمنين ﺑعد الألف« ﺑنويسند و ناسﺦ نسخه  ٢٩٤٢مجلس هم »ثمنين« را ﺑه اشتباه »سبعين« ضبط كرده
ﺑاشد.
نتيجﻪ
اختلاف كتاﺑشناسان و نسخه پژوهان در تعيين مؤلف رساله تذكرة الأئمّة ،ريشه در آن دارد كه
احاطه كاملي ﺑر نسﺦ خطي متعدد اين رساله نداشتهاند .افزون ﺑر اينكه شواهد درون متني و ﺑرون متني
مع ّين كننده نام نويسنده را هم ﺑه خوﺑي مورد توجه قرار ندادهاند .ما التفات ﺑه همين دو جهت ،ﺑه اين
نتيحه رسيديم كه اين رساله توسط علامه مجلسي در مشهد نوشته شده است .يكي از شاگردان كمتر
شناخته شده وي – كه ﺑرخي تراجم نگاران او را محمدﺑاقر ﺑن محمدتقي لاهيجي خواندهاند -ﺑه
تلخيص اين رساله پرداخت و در مواردي ضمن تلخيص خود ﺑه مقايسه سخنان علامه مجلسي در اين
رساله و در ﺑحار الأنوار هم روي آورد .درﺑاره تاريﺦ تأليف اين رساله هم ﺑايد گفت علي رغم ﺑاور ﺑرخي
مبني ﺑر تأليف اين رساله در  ١٠٧٥هجري در شهر مشهد ،نميتوان پذيرفت اين رساله در اين تاريﺦ
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نوشته شده ﺑاشد؛ چون تاريﺦ مسافرتهاي علامه مجلسي مشخص است و علامه در اين سال ﺑه مشهد
مشهد مشرف نشده است .ارجاعات و مقايسههاي اين رساله ﺑا ﺑحار الأنوار علامه مجلسي از سوي
ملخص اين رساله هم گواه ديگري ﺑر نادرستي تأليف اين رساله در  ١٠٧٥هجري است؛ زيرا علامه در
 ١٠٧٧هجري تأليف ﺑحار الأنوار را آغازيده است .رساله تذكرة الأئمه و تلخيص آن نزد انديشمندان
چندان قرب و ارجي نيافت ﺑه نحوي كه حتي تراجم نگاران تفصيلاً متن آن را ننگريستهاند و از شواهد
درون متني آنها ﺑراي تعيين دقيق مؤلف آن و تفاوت ميان اصل رساله و تلخيصش هم غفلت كردهاند.
نشرهاي متعدد اين رساله از روي نسﺦ ناقص و عدم تصحيح آن ﺑا اعتماد ﺑر نسﺦ خطي كامل رساله
تذكرة الأئمة هم گواه ديگري ﺑر عدم توجه اهل علم ﺑه اين رساله است؛ همچنان كه وجود نسﺦ خطي
فراوان آن رساله و تعدد نشرهاي سنگي و سرﺑي متعدد آن در سده سيزده و چهارده قمري ميتواند
حمل ﺑراقبال عوام و عموم مردم ﺑه اين رساله شود.
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المعارف اسلامي ١٣٨٥ ،ش.
آقا ﺑزرگ طهراني ،الذريعة الي تصانيف الشيعة ،دار الأضواء ،چاپ سوم ،ﺑيروت ١٤٠٣ ،ق.
اﺑن طاووس ،علي ﺑن موسي ،سعد السعود ،قم ،دار الذخائر ،ﺑي تا.
أمين عاملي ،سيد محسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف ،ﺑيروت ١٤٠٦ ،ق.
ﺑحراني ،يوسف ﺑن احمد ،لؤلؤة البحرين في الإجازات و تراجم رجال الحديث ،مكتبة الفخراوي ،ﺑحرين ١٤٢٩ ،ق.

حسيني جلالي ،سيد محمدحسين ،فهرس التراث ،قم ،انتشارات دليل ما ،چا سوم ١٤٢٢ ،ق.
جرجاني ،اﺑوالمحاسن ،جلاءالاذهان و جلاءالاحزان ،تهران ،نشر محدث ارموي ١٣٣٧ .ش.
درايتي ،مصطفي ،دنا )دستنوشت هاي ايران( ،تهران ،انتشارارت كتاﺑخانه ملس شوراي اسلامي ١٣٩٠ ،ش.
 ،...................فنخا )فهرستگان نسﺦ خطي ايران( ،انتشارات كتاﺑخانه ملي ١٣٩١ ،ش.
طارمي ،حسن ،علامه مجلسي ،تهران ،طرح نو ١٣٨٩ ،ش
قطب الدين راوندي ،سعيد ﺑن هبة الله ،الخرائج و الجرائح ،قم ،موسسة الامام المهدي )عج( ١٤٠٩ ،ق.
مجلسي ،محمد ﺑاقر ،ﺑحار الأنوار ،مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم ،ﺑيروت ١٤٠٣ ،ق.
 ،......................عين الحيوة ،تهران ،قائم.
 ،......................ﺑيست و پنج رساله فارسي  ،تحقيق سيدمهدي رجايي ،قم ،كتاﺑخانه آيت اله مرعشي ١٤١٢ ،ق.
 ،...................مرآة العقول ،تهران ،دارالكتب الاسلامية ١٤٠٤ ،ق.
موسوي خوانساري ،محمد ﺑاقر ،روضات الجنات في احوال العلماء و السادات ،اسماعيليان ،چاپ اول ،قم١٣٩٠ ،

ق.
مهدوي ،مصلح الدين ،زندگي نامه علامه مجلسي ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،تهران ١٣٧٨ ،ش.
ميرزا حيدر علي ﺑن عزيز الله مجلسي اصفهاني ) ١٢١٤ق( ،الإجازة الكبيرة ،قم ،كتاﺑخانه مرعشي نجفي ،شماره
 ،٦٠٥٧كاتب اﺑن محمد مقيم محمد تقي الموسوي ،تاريﺦ كتاﺑت  ١٢٣٠ق.
نوري ،ميرزا حسين ﺑن محمد تقي ،الفيض القدسي في ترجمة العلامة المجلسي ،قم ،نشر مرصاد ١٣٧٧ ،ش.

