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در  افندی  عبداهل  میرزا  بی بدیل  نقش  رغم  علی  چکیده: 
شرح حال نگاری علمای شیعه، اطالعات ما درباره زندگی 
خودش  سخنان  اساس  بر  بیشتر  و  کم  او  خود  تألیفات  و 

است. 

درباره  مغفول  البته  و  مهم  سند  یک  معرفی  به  مقاله  این 
فرزند  زین العابدین،  میرزا  دارد.  اختصاص  افندی  تألیفات 
میرزا عبداهل افندی، بعد از وفات او در آغاز یکی از کتابهای 
این  است.  نوشته  را  او  تألیفات  از  فهرستی  پدرش  کی 

ْ
ِمل

درباره  جالبی  اطالعات  خود  اختصار  رغم  علی  فهرست 
افندی به دانسته های ما می افزاید. از جمله نام سه کتاب 
سلطان  شاه  با  او  رابطه  و  او؛  کالمی  عالئق  افندی؛  جدید 

حسین صفوی. 

سرنوشت  درباره  توضیحی  مناسبت  به  همچنین 
کتابخانه افندی ارائه شده است. بنا بر یادداشتهای افندی 
روی نسخه های کتابخانه اش او مدتی پیش از مرگ در حدود 
دو  کرد:  تقسیم  فرزندانش  بین  را  خود  کتابهای  1127ق  سال 
پسرش میرزا احمد و میرزا زین العابدین و دخترش خدیجه 
خانم. در مقاله نمونه هایی از  نسخه های بخشیده شده به 

هر یک از فرزندان افندی معرفی شده است.

صفویه،  دوره  علمای  افندی،  عبداهل  میرزا  گان:  کلیدواژ
صفویه، تألیفات دوره صفویه، کتابخا نه های دوره صفویه.

| سید محمدحسین حکیم

فهرست تألیفات میرزا 
عبداهّلل افندى به قلم 

فرزندش میرزا زین العابدین



List of Works Attributed to Mirzā Abdullah 
Effendi but Written by his Son Mirzā Zein 
al-Abedin
Seyed Mohammad Hussein Hakim

Abstract: Despite the irreplaceable role of Mir-

za Abdullah Effendi in writing the biography of 

Shiite scholars, our knowledge of his own life 

and writings is more or less based on his own 

words.

This article is dedicated to introducing an 

important and of course, overlooked document 

about Effendi’s writings. Mirza Zeina al-Abe-

din, the son of Mirza Abdullah Effendi, wrote 

a list of his father’s writings at the beginning of 

one of his father’s books after his death. This 

list, despite its brevity, adds interesting infor-

mation about Effendi to our knowledge. In-

cluding the names of three new Effendi books; 

His Kalami interests; And his relationship with 

Shah Sultan Hussein Safavi.

An explanation of the fate of the Effendi 

Library is also provided. According to Effendi’s 

notes on his library manuscripts, shortly before 

his death around 1127 AH, he distributed his 

books among his children: his two sons, Mirza 

Ahmad and Mirza Zeina al-Abedin, and his 

daughter, Khadijeh Khanum. In this article, 

examples of copies given to each of Effendi’s 

children are introduced.

Keywords: Mirzā Abdullah Effendi, Safavid 

period scholars, Safavid period, Safavid period 

writings, Safavid period libraries.

يـن  ز زا  املیـر ابنـه  بقلـم  األفنـدي  اهّلل   عبـد  زا  املیـر فـات 
ّ
مؤل فهرسـت 

العابدين
السّيد حمّمد حسني احلكمي

يـد يف  اخلالصـة: رغـم مـا لعبـه امليـرزا عبـد اهّلل  األفنـدي مـن دوٍر فر
ين تراجم علماء الشـيعة، إاّل أّن معلوماتنا عن حياته وتأليفاته  تدو

كثرها يستند إىل أقواله هو. هي معلومات قليلة أ
يـف بأحـد الوثائـق املهّمـة -  لكهّنا جمهولة    التعر

ّ
وهـذه املقالـة تتـوىل

- حول تأليفات األفندي.
يـن العابديـن، وهـو ابن امليرزا عبـد اهّلل  األفندي قام بكتابة  وامليـرزا ز
كانـت يف حيـازة  قامئـة بتأليفـات والـده يف بدايـة أحـد الكتـب الـي 

والده.
وعى الرغم من اختصار هذا الفهرست إاّل أ ّنه ال خيلو من معلومات 
جّذابـة تضـاف إىل مـا نعرفـه عن األفندي من معلومات. ومن ذلك 
كتـب جديـدة لألفنـدي، وميولـه الكامّيـة، وعاقتـه  أمسـاء ثاثـة 

بالشاه سلطان حسني الصفوي.
 عـن مصيـر مكتبـة األفنـدي. 

ً
كمـا تضّمـن النـّص يف سـياقه توضيحـا

 للماحظـات الـي كتهبـا األفنـدي عـى النسـخ املوجـودة يف 
ً
وطبقـا

مكتبته فإّنه قد قام قبل فترٍة من وفاته -  أي يف حوايل سنة 1127 
ّيـة  - بتقسـم كتبـه بـني أبنائـه: وهـم ابنيـه امليـرزا أمحـد وامليـرزا  اهلجر

ين العابدين، وابنته خدجية خامن. ز
 واحـٍد 

ّ
 لنمـاذج مـن النسـخ املهـداة إىل كل

ً
يفـا وتتضّمـن املقالـة تعر

من أبناء األفندي.
املفردات األساسّية: امليرزا عبد اهّلل  األفندي، علماء العهد الصفوي، 

ّية، تأليفات العهد الصفوي، مكتبات العهد الصفوي. الصفو
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کـه  نقـش میـرزا عبـداهّلل افنـدی در شـرح حال نگاری علمـای شـیعه بی بدیـل اسـت؛ امـا تقدیـر چنـان بـود 
دربـاره خـودش کمتـر مطلبـی ثبت شـود و از کتابهای کسـی که اهتمامی جدی در حفـظ و گردآوردن آثار 

امامیه داشت، بسیاری به دست ما نرسد.

یـث شـیعه کامیاب شـد، در باقی مانـدن و حفظ آثار و  هـر انـدازه افنـدی در پی جویـی و دسـتیابی بـه موار
تألیفـات خـود بداقبـال بـود. بخشـی از نوشـته ها و کتابهایـش، قریب یکصد مجلد، در بازگشـت از اولین 
سـفر حجـش از بیـن رفـت. بعضـی دیگـر از آثـارش نصیـب دزدان شـد. دسـته ای در حـوادث مختلـف 
دیگـر تلـف شـد.1 و بخشـی هـم بعـد از مرگـش در طـول زمـان مفقود شـد. او حتـی این اقبال را نداشـت که 
تألیفاتش چه در دوره خودش و چه بعد از آن مورد اسـتقبال قرار بگیرد و نسـخه هایی از آنها تکثیر شـود. 

لذا حتی از آثار به جای مانده اش هم تنها چند نسخه معدود باقی مانده است.

درباره شرح حال و تألیفات او هم شرایط به همین صورت است و در منابع کمتر اطاعی درباره او وجود 
دارد. بیشتر آنچه درباره افندی می دانیم، برگرفته از آثار خود اوست.

یـاض العلمـاء اسـت. عمـوم  مهمتریـن مأخـذ دربـاره تألیفـات افنـدی، شـرح حـال خودنوشـت او در ر
شرح حال نویسـان درباره زندگی و فهرسـت آثار افندی به تکرار اطاعات این بخش پرداخته اند. افندی 
کرده و توضیحاتی درباره هر یک نوشته است. این شرح حال در سال  کتاب خود اشاره  در آن جا به 26 
یم، یک سند  که بگذر کتاب  که او حدودًا چهل سال داشت، قلمی شده است.2 از این  1106ق و زمانی 
کتابهـای  مهـم و البتـه مغفـول  دربـاره تألیفـات افنـدی یادداشـت فرزنـدش میـرزا زین العابدیـن در معرفـی 

پدرش است. این مقاله در صدد معرفی این یادداشت است.

که در تملک میرزا عبداهّلل افندی قرار  این یادداشـت در آغاز نسـخه ای از صحیفه سـجادیه نوشـته شـده 
داشت و او آن را به فرزندش میرزا احمد بخشیده بود.

افندی مدتی پیش از مرگ و در حدود سال 1127ق کتابخانه خود را بین فرزندانش تقسیم کرد.3 توجه به 
این نکته مرهون دقت مرحوم سـید محمدعلی روضاتی اسـت. بنا بر تحقیقات او،  میرزا عبداهّلل افندی 
کتـب و رسـائل و مؤلفاتـش را بیـن دو پسـرش، میـرزا احمـد و  در اواخـر عمـر،  همـه دارایـی خـود از جملـه 

یاض العلماء، ج 3، ص 231-234؛ صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج 1، ص 447. 1. ر
یاض العلماء، ج 3، ص 234-230. 2. ر

یسـد افنـدی مدرسـه ای در کنـار خانـه اش بنیـاد کـرد و کتابخانـه شـخصی اش را بـه مدرسـه اختصـاص  3. رکن الدیـن همایونفـرخ می نو
داد )کتـاب و کتابخانه هـای شاهنشـاهی ایـران، ص 155(. بخـش اول این سـخن درسـت اسـت. به نوشـته حزیـن الهیجی، افندی 
یخ حزین، ص 63(. اما بخش دوم سـخن او نه تنها  زگار می گذراند )تار در جوار منزل خود مدرسـه ای داشـت و در آن جا به افاده رو
هیـچ منبعـی نـدارد، بلکـه شـواهد خـاف آن را ثابـت می کنـد و یادداشـتهای مکرر افندی نشـان می دهد او کتابهایـش را به فرزندانش 
کثـر موارد بـدون هیچ  بخشـیده بـود. همایونفـرخ چـون معتقـد بـود کـه همـه مـدارس کهـن ایـران کتابخانـه ای هـم داشـته اند، الجرم در ا

کرده است. گزارش  کتابخانه های ایران  یخی نام همه مدارس را در شمار  شاهد یا قرینه تار
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یـاض العلمـاء  نیـز  کـرد و بـه آنهـا بخشـید. در ایـن تقسـیم کتابخانـه،  کتـاب ر میـرزا زین العابدیـن،  تقسـیم 
که سـهم میرزا احمد بود بر جای ماند و نیم دیگر مفقود شـد.  دو بخش شـد و به همین دلیل نیمی از آن 
ی نسـخه های در تملـک او نوشـته شـده اسـت.4 ایـن  دسـتخط بخشـش افنـدی بـه فرزندانـش معمـواًل رو
کنده شـده اسـت. برای نمونـه این کتابها را  کنـون در کتابخانه هـا و مجموعه هـای مختلفـی پرا نسـخه ها ا

که او به فرزندش میرزا احمد بخشیده بود: می شناسیم 

- معالـم العلمـاء، مـورخ 983ق در مدینـه، افنـدی در صفحـه عنـوان نـام کتـاب و مؤلـف را بـه خـط خود 
یاض العلماء، ج 1، ص 239-238 یاد کرده اسـت )دانشـگاه تهران،  نوشـته اسـت. او از این نسـخه در ر

ش 3357(.

کرکی، مورخ 1019ق )کتابخانه آستان قدس، ش 14312(.  - جامع المقاصد 

کتابت شده در قرن 12هـ )کتابخانه بروجردى قم، ش 376(.  - مجموعه چند رساله حدیثی، 

گلپایگانـی قـم، ش  ى در 1016ق )کتابخانـه  مـه حلـی، بـه خـط نصـار بـن محمـد حویـزاو
ّ

 - االلفیـن عا
.)128/2

 - المناهج السـویة فی شـرح الروضة البهیة، تألیف فاضل هندى، این نسـخه به نوشـته افندى با نسـخه 
اصل مقابله و تصحیح شده است )کتابخانه آستان قدس، ش 20417(.

کتابت شـده در قرن 12هـ  )کتابخانه ابن  - النجاة فی شـرح الرسـالة فی فرض الصاة از مؤلفی ناشـناس، 
مسکویه اصفهان، ش 384(.

- منهـج المقـال فـی تحقیـق احـوال الرجـال تألیـف محمـد بـن علـی اسـترآبادی )1028ق(، بـا حواشـی 
متعدد از افندی )مدرسه صدر بابل، ش 102(.

- مجلداتی از تفسـیر االئمة لهدایة االمة تألیف محمدرضا بن عبدالحسـین نصیری طوسـی )دانشـگاه 
6536؛  ش  مرعشـی،  36017؛  و   35423 و   35422 ش  ایـران،  ملـی  کتابخانـه  10652؛  ش  تهـران، 
کمال خازن، صاحب  کتابخانه حججی نجف آباد، ش 1(. این مجلدات در محرم 1129ق از سـوی آقا 
جمـع خزانـه شـاه سـلطان حسـین صفـوی، بـر مدرسـه سـلطانیه واقـع در محلـه عباس آبـاد اصفهـان وقف 

شده است. 

یخ فوت  کـه نشـان می دهد افنـدی قبل از ایـن تار یـخ وقـف ایـن نسـخه ها از آن رو حائـز اهمیـت اسـت  تار

یعة الی تصانیف الشیعة، ج 1، ص 461؛ صفویه در عرصه  4. برای تفصیل بیشتر رک: نخستین دو گفتار، ص 116-117؛ تکملة الذر
دین فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 750-749.
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کردند.5 کنده  کتابهای او را پرا کوتاه زمانی بعد از مرگ پدر  کرده بود و فرزندانش 

- جلـد اول بحـار االنـوار، دارای دسـتخط عامـه مجلسـی. از بخشـش نامه این نسـخه مشـخص می شـود 
میـرزا عبـداهّلل افنـدی دربـاره کتابخانـه اش توصیه هایـی هـم به فرزندانش کرده اسـت که البتـه تفصیل آن 
را نمی دانیم. این عبارت در دیگر بخشـش نامه های افندی دیده نشـد: »بسـم اهّلل. به فرزندی میرزا احمد 
که به او سـفارش شـده اسـت. حرره الجانی عبداهّلل بن عیسـی  گذارده شـده، به شـرحی  طّول اهّلل عمره وا

االصفهانی« )کتابخانه مجلس، ش 1427 طباطبایی(.

و این کتابها هم سهم  میرزا زین العابدین شد که البته بیشتر نسخه هایی که من دیده ام به همو بخشیده 
شده است:

کاتب نسخه را بر   - نهج الباغه، به خط حسین بن حسن بن حسین مؤدب در ذیقعده 499 یا 469ق، 
کرده است.  محمد بن علی بن احمد بن بندار خوانده و او در جمادى الخر 499ق این قرائت را تأیید 

این نسخه در سال 1406ق به صورت عکسی منتشر شده است )کتابخانه مرعشی، ش 3827(.

 - وقـوف القـرآن، تألیـف محمـد بـن طیفـور سـجاوندى، کتابت شـده در قـرن 6هــ  )کتابخانـه مجلس، ش 
.)2725

ى خط مؤلف،   - اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات شیخ حر عاملی، جلد دوم، مورخ 1099ق از رو
بعد از میرزا زین العابدین نسـخه در رمضان 1136ق )یا 1146؟، به خاطر پارگی عدد سـوم دقیق خوانده 
گذاری این  یخ وا نمی شود( در دارالسلطنه اصفهان به تملك عبداهّلل بن صالح بحرانی درآمده است. تار
یادی  نسـخه نشـان می دهـد کـه فرزنـدان افنـدی دسـت کم در نگهداری بخشـی از میراث او مـدت زمان ز
درنگ نکرده اند و بعضی از کتابها را مدتی بعد از درگذشت او فروخته اند )کتابخانه مجلس، ش 9600(.

 - مجموعـه، شـامل: دو تفسـیر قمـی و امـام حسـن عسـکرى)ع(، مـورخ 939ق )کتابخانـه مرعشـی، ش 
.)464

 - انوار القرآن و مصباح االیمان فی تفسیر القرآن، تألیف علی بن مراد )کتابخانه مجلس، ش 12143(.

 - حاشیة الشفاء، تألیف ماصدرا )کتابخانه مرعشی، ش 914(.

کتابت شده در قرن 12هـ )دانشگاه تهران، ش 6914(.  - مجموعه رسائل شریف مرتضی، 

کتـاب دیـات )کتابخانـه مرعشـی، ش   - بحـار االنـوار، پیشـنویس مؤلـف، شـامل بـاب لقطـه و ضالـه تـا 
.)10538

یخ دقیق فوت افندی مشـخص نیسـت. سـخن حزین الهیجی تنها منبع در این موضوع بود. ولی آن هم دقیق نیسـت و  حزین  5. تار
یخ حزین، ص 63(. کرد )تار که افندی چندی پیش از آشوب اصفهان )حمله افغانها( رحلت  تنها نوشته است 
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 - التفسـیر الرحمانـی، اصـل نسـخه هنـدى اسـت و در آغـاز آن سـطرى بـه خط سانسـکریت نوشـته شـده 
کتـاب تفسـیر الرحمانـی علـی طریقـة  کتـاب در آغـاز: »هـذا  اسـت. بـا ایـن یادداشـت افنـدى در معرفـی 

الصوفیة و العامة من اوایل تفسیر سورة الحمد الی آخر القرآن« )کتابخانه مرعشی، ش 409(.

 - المبسـوط شـیخ طوسـی، بـرگ نخسـت ایـن نسـخه از قـرن ششـم و شـامل اجـازه ابومحمـد حسـن بـن 
کاشان است؛ اما بقیه نسخه در سال  یستی به ابوالحسن وارانی در شوال 584ق در  حسین بن علی دور
1038ق به خط علی بن احمد حسـینی کتابت شـده اسـت. سـعی کرده اند دسـتخط افندى در صفحه 

کنند )کتابخانه مرعشی، ش 12772(. عنوان مبنی بر بخشش نسخه به فرزندش را مخدوش 

 - مجموعـه، شـامل: بیـان االدیـان و عمـدة المقـال فـی کفـر اهـل الضـال، افنـدى در چهـار سـطر در آغـاز 
کرده است )کتابخانه مرعشی، ش 13037(. نسخه رساله هاى موجود در نسخه را به خط خود معرفی 

یـة تألیـف علـی بـن حجـةاهّلل طباطبایـی، مـورخ 1057ق )کتابخانـه آسـتان قـدس، ش   - الفوائـد الغرو
.)2506

یـخ االئمـة تألیـف محمـد بـن محمدرضا قمی مشـهدى )کتابخانه مرعشـی، ش   - کاشـف الغمـة فـی تار
.)14357

 - مجموعه، شامل کتابهاى: 1. النزهة فی علم الغبار تألیف احمد بن محمد بن عماد بن علی مقدسی 
ابن هائم )815ق(؛ 2. شرح النزهة فی الحساب بقلم الغبار تألیف محمد بن محمد بن احمد دمشقی، 
سبط ماردینی )912ق(؛ 3.  الفرائد الجلیلة فی حل الفاظ الوسیلة تألیف ابن هائم مقدسی. نوشته شده 
در 11 رمضان 925ق به خط علی نورالدین بن علی بن رمضان عبادى ازهرى )کتابخانه ملی ایران، ش 

.)28205

- مجموعـه چنـد رسـاله در اسـتخاره، شـامل: 1. البشـارة لطـاب االسـتخارة تألیـف احمـد بـن صالـح 
گردان ابن متوج بحرانی و حرز بن حسین بحرانی و از  بحرانی؛ 2. رسالة فی االستخارة تألیف یکی از شا
معاصران شـیخ مفلح صیمری؛ 3. رسـالة فی االسـتخارة تألیف احمد بن صالح بحرانی؛ 4. رسـالة فی 
حکمة االستخارة و المنع من مخالفة االستخارة و من تکرارها و ما یناسب ذلک تألیف همو؛ 5. مفاتح 
الغیب تألیف محمدباقر مجلسی؛ مورخ 1119ق. افندی در صفحه عنوان و در آغاز هر رساله یادداشتی 

کتاب و مؤلف آن نوشته است )کتابخانه شخصی مرحوم عامه روضاتی(. در معرفی 

کتابهایـش را بـه دختـرش  کـه افنـدی بخشـی از  امـا بـه سـخن مرحـوم روضاتـی بایـد ایـن نکتـه را هـم افـزود 
خدیجـه خانـم بخشـیده اسـت. یـک نسـخه از ایـن بخشـش افنـدی می شناسـیم. مجموعـه ای از رسـائل 
شـامل البدایـة شـهید ثانـی، مسـئلة فـی قبلـة خراسـان و رسـالة القبلة و رسـالة صاة الجمعـة و جواز اخذ 
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که   ی از شـیخ بهایی،  جوائز الحکام از حسـین بن عبدالصمد عاملی، حل عبارت تفسـیر قاضی بیضاو
کتـاب بـه دختـرش در بـرگ اول نوشـته شـده اسـت: »بـه فرزنـدی خدیجـه  یادداشـت او مبنـی بـر بخشـش 
خانـم وّفقهـا اهّلل تعالـی بخشـیده شـد. حـرره الجانـی« و زیـر آن مهـر بیضـوی افنـدی نقـش بسـته اسـت: 
»الراجـی لعفـو اهّلل عبـداهّلل 1114«. ایـن نسـخه سـه جا دسـتخط شـیخ بهایـی را دارد، از جملـه انهای او در 
کاتب نسخه یعنی عبدالکریم بن سلطان محمد تبریزی.6 این نسخه در شهریور 1398 به  994ق برای 

کتابخانه آستان قدس رضوی منتقل شد.

کتاب صحیفه سجادیه به روایت ابوعلی  کتابخانه افندی، نسخه ای از  به هر حال نسخه مورد نظر ما از 
حسن بن محمد بن اسماعیل بن اشناس بزاز )439-359ق( است.7

کرده است. او در شرح حال ابن اشناس 4 نسخه از روایت  یاض العلماء به این نسخه اشاره  افندی در ر
کهن در شهر ادرنه از باد روم، نسخه دیگری در تبریز، نسخه سوم در الر8،  او را معرفی می کند: نسخه ای 

ی نسخه ای بسیار عتیق در تبریز استنساخ شده بود.9 که به سفارش او از رو و نسخه ای از آِن خودش 

کنون در کتابخانه آیت اهّلل خادمی  یم؛ اما نسخه خود افندی ا از سرنوشت 3 نسخه نخست اطاعی ندار
اصفهان نگهداری می شود )شماره 152(.10

در صفحـه عنـوان ایـن نسـخه سـه یادداشـت و دو مهـر از افنـدى دیـده می شـود. در نخسـتین یادداشـت 
کتابت شـده اسـت: »بسـم اهّلل الرحمن الرحیم.  که این نسـخه به سـفارش او تهیه و  کرده اسـت  او اشـاره 
دخـل فـی ملکـی باالسـتکتاب و الیـه المرجـع فـی کل بـاب و انا العبـد المفتاق الی رحمـة اهّلل عبداهّلل« با 

کوفته شده است. که زیر آن  مهر مستطیل او به نقش: »قال انی عبداهّلل اتانی الکتاب« 

یادداشـت دیگر او درباره معرفی مندرجات نسـخه اسـت. دو سـطر نخسـت این یادداشـت به خط میرزا 
عبداهّلل است و ادامه آن را فرزندش میرزا زین العابدین نوشته است:

کتـاب الصحیفـة الکاملـة السـجادیة علیـه السـام بروایـة ابن اشـناس البـّزاز رحمـه اهّلل11 مـع 
کتاب الملحمة المنسوب الی الصادق علیه السام، و فائدة فی ذکر اسامی شهور الفرس و 

یر خطوط شیخ بهایی روی این نسخه رک: گنجینه خطوط علما و دانشمندان، ج 1، ص 531-530. 6. برای تصو
7. دربـاره ایـن روایـت و نسـخه های آن رک: مقدمـه الصحیفـة السـجادیة الکاملـة، نسـخه برگردان دسـتخط ابراهیـم بـن علـی کفعمـی، 

ص 34-29.
کلمـه رک: همـان، ص  یـاض العلمـاء بـه اشـتباه آمـار ضبـط شـده اسـت. بـرای توضیـح دربـاره ضبـط درسـت ایـن  8. در متـن چاپـی ر

.30-29
یاض العلماء، ج 1، ص 312. افندى همچنین در الصحیفة السجادیة الثالثة، ص 12-11 به هنگام ذکر طرق مختلف صحیفه  9. ر

کرده است.  و در ص 67 و 77 دو دعا از این روایت نقل 
10. در معرفـی بسـیار کوتـاه ایـن نسـخه در فهـرس مخطوطـات آیـة  اهّلل الخادمی االصفهانی، ص 199 به تملـک و مهر افندی و هیچ یک 

از یادداشتهای روی نسخه اشاره نشده است.
ین العابدین است. 11. از این جا به خط ز
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ر میرزا عبداهّلل رحمه اهّلل و عدد ابیاتها  غیرهـا12، و تفصیـل کتـب الـذى صّنفه المرحوم المبرو
ین العابدین بن المرحوم عبداهّلل رحمه اهّلل. و اسمائها. جامعه الحقیر الفقیر ز

ایـن نسـخه در تقسـیم کتابخانـه سـهمیه میـرزا احمـد شـد و بنـا بـر یادداشـت سـوم، افنـدى کتـاب را بـه او 
بخشیده بود: »به فرزندى میرزا احمد وفقه اهّلل بخشیده شد. حرره عبداهّلل«. با مهر بیضوى اش: »الراجی 

لعفو اهّلل عبداهّلل 1114«.

یادداشـت منحصـر بـه فـرد و مهـم ایـن نسـخه، نـه از افنـدى و نـه از مالک نسـخه میرزا احمد، بلکه از پسـر 
دیگرش میرزا زین العابدین است.

کرده  کرده و نام و مشخصات تألیفات پدرش را سیاهه  میرزا زین العابدین برگی در آغاز نسخه ضمیمه 
اسـت. همـان طـور کـه گذشـت او زیـر یادداشـت پـدرش در صفحه عنـوان این مطلب را به عنـوان یکی از 
کتب الذى صّنفه المرحوم المبرور میرزا عبداهّلل رحمه  کرده اسـت: »و تفصیل  بخشـهای نسـخه معرفی 

اهّلل و عدد ابیاتها و اسمائها. جامعه الحقیر الفقیر زین العابدین بن المرحوم عبداهّلل«.

کـرده بـود: کتابهـاى عربـی و کتابهاى فارسـی.   میـرزا زین العابدیـن کتابهـاى پـدرش را در دو بـاب معرفـی 
کتابهاى فارسی  متأسفانه از این یادداشت مهم بخش اول مفقود شده و تنها نصف صفحه در توضیح 
میـرزا عبـداهّلل افنـدى باقیمانـده اسـت. هـر چند این معرفی بسـیار مختصر و تنها شـامل 7 کتاب افندی 

است؛ اما همین سطرهاى محدود هم اطاعات جالبی درباره افندی به دانسته های ما می افزاید.

کاغذ از بین رفته  کوتاه میرزا زین العابدین به دلیل برش نامناسب لبه  کلماتی از همین نوشته  متأسفانه 
است. با این تفاصیل متن بخش برجای مانده به قلم او درباره تألیفات پدرش چنین است:

کتابهاى فارسی و آنها: باب دویم در بیان 
کتاب بشارة المؤمنین و خسارة الکافرین اول. 

که مرحوم  ى و یهود و سایر اصناف ملحدین نوشته است. و سبب تألیف آن بود  رد بر نصار
کشیشـان و علمـاء ایشـان بحـث نمـوده و  ى در جلفـاى دارالسـلطنه اصفهـان بـا  ز مغفـور رو
ایشان را به جواب الزام داده و به این جهت کیفیت بحث و جواب و الزام ایشان ]را حسب[ 

االمر االعلی ]نوشته[ است و آن تقریبًا شش هزار بیت است.

کفعمی کتاب ترجمه مصباح  دویم. 
که حسب االمر االعلی نوشته است. تخمینًا... )از بین رفته( بیت است.

12. این دو رساله از نسخه مفقود شده اند.
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یه سیم. رساله فیروز
درباره عید و احوال بابا شجاع الدین قاتل عمر بن الخطاب که حسب االمر  ]االعلی نوشته[ 

است. تخمینًا پنج هزار بیت است.13

کتاب مراثی چهارم. 
کـه در مرثیـه حضـرت امـام حسـین و غیـره نوشـته اسـت...14 بـه عربـی و بعضـی بـه فارسـی. 

تخمینًا سه هزار و پانصد بیت است.15

کتاب ترجمه جاماسب نامه حکیم پنجم. 
که حسب االمر االعلی... جاماسب نامه مزبور را جمع و ترجمه نموده است و تقریبًا پانزده 

هزار بیت می شود.16

ششم. ترجمه مزار17 شیخ شهید
کـه حسـب االمـر... نمـوده اسـت و تقریبـًا آنچه ترجمه شـده اسـت... )به اندازه نصف سـطر 

خالی مانده است(.

یـس علی نبینا  یـس نبـی و احـواالت کلـی و جزئـی حضرت ادر هفتـم. ]ترجمـه[ صحیفـه ادر
و علیه السـلم نقل نموده اسـت. و او را هم حسـب... ترجمه نموده اسـت. تقریبًا شـش هزار 

بیت است.18

کتاب... )بقیه متن نانوشته مانده است(. هشتم. 

یه شـجاعیه به جهت سـّده سـنیه سـلطان حسـینیه اسـت. نسـخه اصلی این کتاب به خط مؤلف در  13. نام دقیق کتاب تحفه فیروز
ى می شـود )شـماره 114(. برای مشـخصات این نسـخه رک: فهرسـت نسـخه هاى خطی مرکز  مرکز احیاء میراث اسـامی قم نگهدار

احیاء میراث اسامی، ج 1، ص 159-160.
یه افندی«، در  ز ره صفـوی: گزارش کتاب تحفـه فیرو یـخ مذهـب، فرهنگ و کتاب در دو گزارشـی از ایـن کتـاب منتشـر شـده اسـت: »تار

صفویه در عرصه دین فرهنگ و سیاست، ج 1، ص 481-411.
کلمه از بین رفته است. 14. به اندازه یکی دو 

که در 12 باب به سه زبان عربی و ترکی و فارسی  یاض العلماء، ج 3، ص 232  است   همان روضة الشهدای مذکور در ر
ً

15. احتماال
نوشته شده بود.

کتابهاى فارسـی، ج 4، ص 2898-2897 و فنخا، ج 9، ص 758-761 با  16. نسـخه هایی از ترجمه جاماسـب نامه در فهرسـتواره 
گزارش افندی است.  کدام یک از آنها ترجمه و  انتساب به افندی معرفی شده است؛ اما به سبب نداشتن خطبه مشخص نیست 
یسـی و اشـارات مکرر او به تألیفـات خودش و دیگران، به نظر می رسـد هیچ یک از  یـه افنـدی در خطبه نو بلکـه بالعکـس بـا توجـه بـه رو

کتاب افندی مفصل بود )حدود پانزده هزار بیت(. گزارش باال حجم  که با توجه به  این نسخه ها تألیف افندی نباشد. مخصوصًا 
که خوانده نمی شود. کلمه ای نوشته شده  کلمه »مزار«  17.  باالی 

یخ تحریر  ى می شـود. تار 18. نسـخه اصـل ایـن کتـاب بـه خـط خـود افنـدى به شـماره 2055 در کتابخانه مرکزى دانشـگاه تهـران نگهدار
کلمات ناخواناى اخیر  کرده بود و  کتاب را به درخواسـت شـاه سـلطان حسـین صفوى ترجمه  آن نسـخه سـال 1122ق اسـت. او این 
می بایـد بـه ایـن موضـوع پرداختـه باشـد. نـام کتـاب هـم با توجـه به همین امر انتخاب شـده اسـت: تحفه حسـینیه در ترجمه صحیفه 

کتابخانه مرکزى دانشگاه تهران، ج 8، 683-685. یسیه. رك: فهرست  ادر
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کـه بعـد از درگذشـت  کتابهایـی اسـت  کتـاب، ایـن لیسـت شـامل  بـا توجـه بـه ذکـر حجـم هـر 
افندی باقی مانده بودند. به همین دلیل نامی از کتابهای ضایع شده او از قبیل شرح الشافیه 

ابن حاجب19 در آن نیست.

بنـا بـر ایـن یادداشـت بـه نـام 3 تألیـف افندی پی می بریم که پیشـتر کسـی از آنها اطاعی به دسـت نداده 
کفعمی، ترجمه مزار شـیخ شـهید. متأسـفانه از  بود: بشـارة المؤمنین و خسـارة الکافرین، ترجمه مصباح 

کنون شناسایی نشده است. کتاب نسخه ای تا هر سه 

قابل توجه اسـت که افندی 6 کتاب خود را به درخواسـت شـاه سـلطان حسـین صفوی )1105-1135ق( 
که بدانیم  نوشته است. جایگاه افندی در دوران اخیر حکومت صفوی از این نکته بهتر آشکار می شود 
کـه در مظـاّن انتخـاب بـه عنـوان شیخ االسـام قـرار داشـت.20  در سـال 1115ق او یکـی از چهـار نفـری بـود 
کـه از ایـن میـان 4 کتـاب ترجمه متونـی همچون مصباح کفعمی و مزار شـهید و  همچنیـن جالـب اسـت 
که به خواست شاه به فارسی برگردانده شده اند. عاقه شاه  یس نبی است  جاماسب نامه و صحیفه ادر
سـلطان حسـین بـه برگـردان متـون مختلـف مذهبی به فارسـی بسـیار دامنه دار بود و غالـب کتابهای مهم 

شیعه در این دوره به فارسی ترجمه شدند.  

کشیشـان جلفاى اصفهان درباره اسـام و سـایر  نکته قابل تأّمل و بدیع دیگر مناظره و محاّجه افندى با 
ئق کامی افنـدی دارد که به دلیل کمبـود منابع این بخش  ادیـان اسـت. تألیـف ایـن کتـاب نشـان از عا
کتاب وثیقة النجاة من ورطة الهلکات را هم به  یده شـده اسـت. او بخشـی از  کاو کمتر  از شـخصیت او 

کامی با ادیان توحیدی و غیرتوحیدی اختصاص داده است.21 بحثهای 

به درسـتی مشـخص نیسـت چرا فهرسـت تألیفات فارسـی افندی ناقص مانده و فرزندش زین العابدین 
کـرده اسـت. امـا بـه هـر صورت افزون بـر این کتابها از چند کتاب فارسـی دیگر افندی  آن را نیمه تمـام رهـا 

که اسمشان در این لیست نیامده است. گاهیم  هم آ

یکی رساله ای است با نام آزادی خواجه سرایان یا التنکیل و التمثیل که درباره حکم شرعی خواجه کردن 
بندگان و غامان در پاسـخ به پرسـش شـاه سـلطان حسـین نوشـته اسـت. این رسـاله در فاصله سـالهای 

1105-1108 تألیف شده و نسخه های چندی از آن باقی مانده است.22

کتـاب دیگـر او تحفـة الصفیـة فـی علمـاء الدولـة الصفویـة اسـت کـه بـه شـرح حـال علمـای عصـر صفـوی 

یاض العلماء، ج 3، ص 231. 19.  ر
20. وقایع السنین و االعوام، ص 555.

یاض العلماء، ج 3، ص 233. 21. ر
22. منتشرشـده با تحقیق سـید حمید سـیدی در مجموعه رسـائل فارسـی، مشـهد، بنیاد پژوهشهای اسامی آستان قدس رضوی، ج 

4، ص 259-323، 1374ش.
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کنـون نسـخه ای بـه دسـت نیامـده و اطـاع از آن بـه دلیل اشـاره خود  اختصـاص داشـت. از ایـن کتـاب تا
یه است.23 کتاب تحفه فیروز افندی در 

یم  همچنیـن از دو کتـاب تفسـیر سـوره واقعـه و رسـاله در رسـم خطـوط سـاعات بـر سـطوح دوائـر اطـاع دار
کرده  که در شـرح حال خودنوشـت افندی به آنها اشـاره شـده اسـت.24 او در شـرح حال خودنوشـتش آرزو 

که از انجام آن هم بی اطاعیم.25 که شرحی فارسی بر حدیث چهلم خصال شیخ صدوق بنویسد  بود 
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خادمی اصفهان، ش 152، برگ 2ر.
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کتابخانه آیت اهّلل بروجردی قم، ش 376. نسخه. مجموعه چند رساله حدیثی، 
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کتابخانه آستان قدس رضوی. حسین بن عبدالصمد عاملی و شیخ بهایی. 




