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چکیده :میرزا ابوصالح رضوی فرزند میرزا محسن نواب
دختری شاه عباس اول است .او و پدرش هر دو
و نوادهء
ِ
متولی آستان قدس رضوی بودند.جز این ،میرزا ابوصالح
بانی مدرسهء صالحیهء ّنواب و نیز ایوان مصال در مشهد
مقدس است.وی در ۱۰۹۰ق وفات یافت .محمد صالح
رضوی فرزند میرزا محمدباقر متولی و برادرِ میرشاه تقی
الدین محمد متولی است و تالیفاتی چون لطایف الخیال،
جواهرالخیال ،دقایق الخیال و معارج الخیال دارد .از دیرباز،
شرح حال این دو ،با یکدیگر آمیختگی یافته و باعث بروز
معرفی مولف جواهرالخیال  ،لطایف
باب
اشت�باههایی در ِ
ِ
الخیال و دقایق الخیال شده است .در این مقاله ،ضمن
بررسی سرچشمه های این اشت�باه ،حقیقت مساله بیان
شده است.
کلیدواژه :محمدصالح رضوی ،جواهرالخیال،
لطایف الخیال ،میرزا ابوصالح نواب رضوی،
مدرسهءصالحیهءنواب ،ایوان مصالی مشهد مقدس

Muḥammad Ṣāliḥ or Mirzā (Abū) Ṣāliḥ?
Recognition of the author of Laṭāif al-Khiyāl
and Jawāhir Al-Khiyāl
Farzad Ziaei Habibabadi
Abstract: Mirzā Abū Sāliḥ Razavi is the son of
Mirzā Muhsen Nawāb and the granddaughter
of Shah Abbas I. Both he and his father were
the custodians of Astan Quds Razavi. Also,
Mirzā Abu Saleh was the founder of the school
of Ṣālehiyeh and Muṣallā Porch in Mashhad.
Mohammad Sāliḥ Razavi is the son of Mirzā
Mohammad Bāqir Motavli and the brother of
Mir Shāh Taqi al-Din Mohammad Motavli
and the author of the works Laṭāif al-Khiyāl,
Jawāhir al-Khiyāl, Daqāiq al-Khiyāl and Ma›ārij
al-Khiyāl. The biographies of the two have long
been intertwined and have led to errors in the
introduction of the author of Jawāhir al-Khayal,
Laṭāif al-Khayal, and Daqāiq al-Khayal. In this
article, while examining the sources of this confusion, the truth of the matter is stated.
Keywords: Mohammad Sāliḥ Razavi, Jawāhir
al-Khayal, Laṭāif al-Khayal, Mirzā Abu Sāliḥ
Nawāb Razavi, Sālehiya Nawab School, Holy
Muṣallaā porch of Mashhad

ّ
حممد صالح أم امليرزا (أبو) صالح ؟
ّ
ّ
ّ
التعرف عىل هو ية مؤلف لطائف اخليال وجواهر اخليال
فرزاد ضيايئ حبيب آبادي
 امليـرزا أبـو صالـح الرضـوي هـو ابـن امليـرزا حمسـن ّنـواب:اخلالصـة
ً ّ
ّ وسـبط الشـاه
 وكان هـو وأبـوه كالمهـا متوليـا للعتبـة،عبـاس األّول
ّ الرضو ّيـة
ّ
 وكان امليـرزا أبـو صالـح هـو املؤسـس ملدرسـة،املقدسـة
ّ
ّ
ّ
ّ
 وقد توف،صاحلية ّنواب وإليوان املصل يف مدينة مشـهد املقدسـة
ّ
. اهلجر ية1090 يف سنة
ّ
ّ حممـد صالـح الرضـوي فهو ابن امليرزا
ّ ّأمـا
 وشـقيق،حممد باقر املتول
ّ
ّ
ّ
، وله تأليفات مهنا لطائف اخليال،مير شـاه تيق الدين حممد املتول

. دقائق اخليال ومعارج اخليال،جواهر اخليال
ّ
 ّممـا ّأدى إىل،الشـخصيتني ببعضهمـا
وقـد تداخلـت ترمجتـا هاتين
ّ
،حصـول االشـتباه واالرتبـاك عنـد تعر يـف مؤلـف جواهـر اخليـال
.لطائف اخليال و دقائق اخليال
وهـذه املقالـة ضمـن حبهثـا عـن منشـأ هـذا االلتبـاس تسـعى لبيـان
.حقيقة األمر يف هذا املجال
ّ :األساسـية
ّ
 لطائـف، جواهـر اخليـال،حممـد صالـح الرضـوي
املفـردات
ّ
ّ
ّ
، مدرسـة صاحليـة نـواب، امليـرزا أبـو صالـح نـواب الرضـوي،اخليـال
ّ
ّ مصل املشهد
.املقدس
إيوان
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پیشکش به سیدعلی میر افضلی
به پاس مهرها که میورزد
جواهرالخیال محمدصالح
در ایامی که مشـغول کار بر روی رسـالۀ اجتهادیۀ خویش با عنوان تصحیح
ِ
ِ
رضـوی بـودم ،بـه هنـگام تحقیـق در بـارۀ ترجمـۀ حـال مؤلـف دریافتـم کـه در نـام و نشـان و مشـخصات
وی نوعـی دوگانگـی پدیـد آمـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر شـرح احـوال و آثـار وی را بـا شـخص دیگـری
درآمیختهانـد .بنابرایـن در مقدمـۀ رسـالۀ اجتهادیـه (صفحـات «ن» تـا «ص») ایـن مسـئله را بـه شـرح
بازنمودم ،اما از آنجا که این مطلب در کمال اهمیت است ،پیش از چاپ رساله نیز در قالب مقالهای
مسـتقل عرضه میشـود .باشـد که در تحقیقات محققان سـودمند افتد و مانع از بروز اشـتباهات بعدی
شود.
 .1دو شخصیتی که در این موضوع ،ترجمۀ حالشان با هم درآمیخته است از این قرارند:
 .1-1محمدصالح رضوی که صاحب تألیفاتی چون لطایف الخیال (برگزیدۀ غزلیات شـاعرانی از عهد
صفویه) و سه رباعینامه به نامهای جواهرالخیال ،دقایق الخیال و معارج الخیال است.
 .1-2میـرزا صالـح یـا میـرزا ابوصالـح رضـوی که متولی آسـتان قـدس رضوی و بانی مدرسـۀ صالحیۀ نواب
بوده است.
اکنون سیر تاریخی این اشتباه را بررسی میکنیم:
ً ُ
 .2قدیمترین منبعی که در این باب تخلیط کرده ،ظاهرا الکنی و االلقاب مرحوم حاج شیخ عباس قمی
است و این ،همۀ آن چیزی است که وی در اینباره نوشته است:
صدرالممالـک :میـرزا صالـح رضوی نقیباالشـراف رضویه در مشـهد مقدس رضوی ،سلام
َ
اهلل علـی ُمش ّـرِ ِف ِه ،مصـدر امـور خیر یـه بـود و از آثـار او مدرسـۀ صالحیـه معـروف بـه مدرسـۀ
نـواب مشـهد رضـوی اسـت .سـال  1086آن را سـاخت و املا ک بسـیاری بـر آن وقـف کـرد و
اثـر دیگـرش ایـوان مصلـی در مشـهد مقدس اسـت .سـال  1087بـه فرمان پادشـاهان صفویه
آن را سـاخت و کتب بسـیاری بر طالب مدرسـۀ نامبرده وقف کرد و رسـالهای به نام دقایق
الخیـال تألیـف کـرد کـه رباعیـات فارسـی را در آن آورد و مـن آن را مختصـر کـردم و منتخـب
دقایق الخیال نامیدم .در حدود سال  1090فوت کرد.

1

 .3میـرزا محمدعلـی مـدرس نیـز چنانکـه خود یادآور شـده ،نوشـتۀ حاج شـیخ عباس قمـی را در ریحانة
ُ
االلقاب حاج شیخ عباس قمی)؛ محمدباقر کمرهای؛ انتشارات کتابفروشی اسالمیه،
 . 1مشاهیر دانشمندان اسالم (ترجمۀ الکنی و
ِ
تهران ،1351 ،ج  ،3ص .406
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االدب نقل کرده است:
صدرالممالک :میرزا صالح رضوی در مشهد مقدس رضوی ،نقیب اشراف رضویه و مصدر
خیرات و ّ
مبرات بود .مدرسـۀ صالحیۀ آن بلدۀ شـریفه که به مدرسـۀ نواب معروف اسـت ،از
آثار خیریۀ او میباشد که در سال هزاروهشتادوششم هجرت بنایش نهاده و امال ک و کتب
بسـیاری وقـف آن نمـوده اسـت .ایـوان مصلـی مشـهد مقـدس نیـز از آثـار خیریـۀ او بـه شـمار
مـیرود کـه یـک سـال بعـد از آن بـه امر سلاطین صفویه تأسـیس داده اسـت .از آثـار قلمی او
کتـاب دقایـق الخیـال میباشـد کـه رباعیـات فارسـی شـعرا را در آن جمـع کـرده اسـت و در
حدود یکهزارونود تمام از هجرت درگذشت.

2

 .4پـس از منبـع مذکـور  ،نوبـت بـه کتـاب شـجرۀ طیبه میرسـد که مسـئله را با تفصیل بیشـتری بیان کرده
است .اکنون ما بهگونهای که مطلب اصلی فوت نشود ،خالصۀ آن را نقل میکنیم:
سـومی از اوالد میـرزا محسـن ،نـواب مسـتطاب ،میـرزا ابوصالـح بانـی مدرسـۀ نـواب و مصالی
ارض اقدس در دروازۀ پایین خیابان اسـت و در سـنۀ هزاروهشـتادوهفت به حکم سلاطین
صفویه سـاخته و پرداخته و مدرسـۀ صالحیه را که معروف به مدرسـۀ نواب اسـت ،در سـنۀ
هزاروهشتادوشش بنیاد کرده و امال ک کثیره وقف بر مصارف آن و طالب علوم دینیه نموده
است .در سردرِ مدرسه کتیبهای است در سنگ ،خوشخط به خط نستعلیق .در خط ّاول
بـه خـط خفـی مرقـوم اسـت« :بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم .بعـد حمداهلل سـبحانه» .بعـد به خط
جلی نوشـته شـده« :قد ّاتفق اتمام بناء هذه المدرسـة الرفیعة الصالحیة فی ایام خالفة []...
شـاه سـلیمان الحسـینی الموسـوی الصفوی [ ]...من مال خالص نواب مسـتطاب [ ]...میرزا
کتبـه محمدصالـح سـنۀ ّ
ُ
3
سـت و ثمانیـن بعـد الـف» و این اشـعار
صالـح النقیـب الرضـوی،
هم در آنجا مسطور است:
به عهد شاه سلیمان ،شهنشه دوران/که زنگ کفر ز مرآت کائنات زدود []...
سپـهرِ ع ّـز و شرف ،میـرزا ابوصـالح/محیط مکرمت و علم و فضل و بخشش و جود
َ
مدارِ عالم و صدر ممالک ایران/همای اوج سعادت ،عزیز مصر وجود

بنای مدرسهای ،خالصا لوجه اهلل/ز بهر طالب علم و عمل تمام نمود []...

 . 2ریحانة االدب؛ عالمه محمدعلی مدرس تبریزی؛ انتشارات خیام ،تهران ،1374 ،ج  ،3ص .434
ً
 . 3ظاهرا میرزا صالح سـهوالقلم اسـت و صحیح «میرزا ابوصالح [ ]...اسـت؛ چنانکه در سـابق و در اشـعار بعد هم میرزا ابوصالح ذکر
ّ
شده»(.شجرۀ طیبه ،ص )461
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به سعی مصدر خیرات ،میرزا صدرا/تمام گشت به وقت و به ساعت مسعود []...
بالجمله ،نواب میرزا ابوصالح مصدر خیرات و ّ
مبرات بود؛ به لقب صدرالممالکی مشتهر و مفتخر و از
وی عقبی نماند ،ولی رسالهای تألیف کرده ّ
مسمی به دقایق الخیال که تمام رباعیات شعراء متقدمین
و متأخرین را به ترتیب قوافی بر حروف ّ
تهجی درج کرده و هر رباعی را نسبت به قائلش داده [.]...

4

 .5کتاب بعدی که این اشـتباه در آن دیده میشـود ،اعیان الشـیعه اسـت .البته مؤلف آن از خود چیزی
نیـاورده ،بلکـه ابتـدا عیـن مطالـب کتـاب مطلـع الشـمس در بـاب «میـرزا ابوصالـح» را نقل کرده اسـت که
ّ
رضویـۀ مشـهد بـود .گوینـد مـادرش دختـر شـاه عباس ماضی بـود و خود در زمان شـاه
میگو یـد از اشـراف
عبـاس ثانـی صدرالممالـک کل ایـران شـد و مدرسـۀ صالحیـه و مصلای ارض اقـدس از آثـار اوسـت.
سپس همان عبارات شجرۀ ّ
طیبه را بدان افزوده است ،بدین ترتیب:

5

ّ
الـف رسـالة س ّـماها دقایـق الخیـال اورد فیهـا رباعیـات الشـعراء المتقدمیـن و المتأخریـن
بترتیب حروف الهجا منسوبة لقایلها( 6.قس :پایانبخش )3
 .6تا اینجا دربارۀ اینکه بانی مدرسۀ صالحیۀ نواب و پسر میرزا محسن نواب «میرزا (ابو )صالح» است،
در میـان منابـع اختالفـی نیسـت ،اما ناگهان در «فهرسـت سپهسـاالر» چنین میخوانیـم« :امیر «محمد»
صالـح نـواب رضـوی پسـر میـرزا محسـن نـواب میباشـد  7،»...در حالی که معلوم نیسـت ایـن «محمد» از
کجا به «صالح» افزوده شـده! جالب اسـت که مرحوم ابن یوسـف شـیرازی در ادامۀ همین مطلب اشـاره
میکنـد کـه« :بـر کتیبـۀ آن مدرسـه ،بانـی را به نثر «میـرزا صالح» و به نظم «میرزا ابوصالـح» معرفی نموده»،
امـا چنانکـه دیدیـم ،خـود (ابـن یوسـف) ،میـرزا صالـح و میـرزا ابوصالـح را به «امیـر محمدصالـح» تبدیل
کرده است.
 .7شـادروان احمـد گلچینمعانـی هـم در مقالـۀ خو یـش با نـام «جواهرالخیال ،تألیـف امیر محمدصالح
رضـوی مشـهدی در اواخـر قـرن یازدهـم هجـری» ،ایـن «امیـر محمدصالـح» را از قـول مرحـوم ابـن یوسـف
شـیرازی بانـی مدرسـۀ صالحیـه معرفـی کـرده و دو کتـاب لطایـف الخیـال و جواهرالخیـال را نیـز جزء آثار
او قلم داده است.

8

ّ
طیبـه (در انسـاب سـادات ّ
 . 4شـجرۀ ّ
رضویـه)؛ میـرزا محمدباقـر الرضـوی؛ بـ ه اهتمـام سـیدمحمدتقی مدرسرضـوی؛ چاپخانـۀ
علویـۀ
حیدری ،تهران ،1352 ،ص .234 -232
 . 5مطلع الشـمس؛ محمدحسـنخان اعتمادالسـلطنه؛ بهاهتمام تیمور برهان لیمودهی؛ تهران ،انتشـارات فرهنگسـرا ،زمسـتان ،1362
ص .700
 . 6اعیان الشیعه؛ محسن امین؛ محقق حسن امین؛ دارالتعارف للمطبوعات ،لبنان ،بیروت1403 ،ق ،ج  ،2ص .362
 . 7فهرست کتابخانۀ مدرسۀ عالی سپهساالر ؛ ض – حدائق (ابن یوسف شیرازی)؛ چاپخانۀ مجلس ،دیماه  ،1318ص .479
 . 8جواهرالخیـال؛ احمـد گلچیـن معانـی؛ نامـۀ آسـتان قـدس ،آذر  ،1343شـمارۀ  ،19ص ( .96 -90توجـه :از عجایـب اینکـه این مقاله
عنوان «کشـور اسلامی لیبی» ثبت شـده اسـت! بنابراین ممکن اسـت پیداکردنش
در پایگاه مجالت تخصصی نور (نور مگز ) ،ذیل
ِ
غیرممکن یا بسیار دشوار باشد).
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کمی بعدتر عبدالحمید مولوی در مقالهای به نام «مدرسۀ دینیۀ قدیمۀ نواب» مینویسد:
بانـی و واقـف اوقـاف صالحیـۀ نـواب ،دو کتـاب به نـام جواهرالخیال و لطایـف الخیال دارد
و این دو کتاب ،هر یک مجموعهای اسـت از اشـعار و رباعیات شـعرای معاصر مؤلف که
ً
اتفاقا غالب آن شـعرا نامشـان در هیچ یک از تذاکر شـعرا نیامده و ازین جهت بسـیار مورد
توجه و مطلوب است [.]...

9

بـاری ،ایـن مسـئله بـه تحقیقـات جدیدتـر نیز راه یافته و همۀ کسـانی که مقاالتی در این باب نوشـتهاند،
بانی مدرسۀ صالحیۀ نواب را «محمد»صالح نامیدهاند و چون صاحب لطایف
پسرِ میرزا محسن نواب ِ

الخیـال ،جواهرالخیـال ،دقایـق الخیـال و معـارج الخیـال نیـز «محمدصالـح» اسـت ،ایـن دو را یکـی
انگاشتهاند .منابع مذکور بدین قرارند:
 .9مهرداد چترایی (عزیزآبادی) نوشته است:
میـرزا محمدصالـح رضـوی فرزنـد میـرزا محسـن نـواب رضـوی کـه هـم خـود وی و هـم پدرش،
یعنـی میـرزا محسـن نـواب ،در زمان شـاه عباس ّاول صفوی تولیت آسـتان قـدس رضوی را بر
عهده داشتهاند ،سه جنگ شعر تدوین کرده است.

10

 .10فردوس مرادی و حمید رضایی در مقالهای «مشترک» به نام «معرفی ُجنگ لطایف الخیال» که گویا
به صورت کنفرانس ارائه شـده و متن آن در
آرشـیو  SIDموجود اسـت 11نوشـتهاند« :میرزا «محمد»صالح
ِ

رضـوی ملقـب بـه صدرالممالـک در قـرن یازدهـم میزیسـته» 12.سـپس مطالـب ریحانـة االدب را نقـل
کردهاند( .ر .ک به :شمارۀ  3در متن مقالۀ راقم این حروف) البته در میانۀ قول ریحانة االدب نیز مطالبی
از منابـع دیگـر آوردهانـد ،از جملـه اینکـه صاحـب ترجمـه کـه بـه گمـان ایشـان صاحـب کتـاب لطایـف
الخیـال نیـز هسـت ،پسـر میـرزا محسـن نـواب بـوده و این هـر دو  ،متولی آسـتان قدس رضـوی بودهاند .نیز
13
دختری شاه عباس ّاول بوده است.
اینکه صاحب لطایف الخیال نوۀ
ِ
 .11همین دو نویسـنده ،باز هم با یکدیگر کاری مشـترک انجام داده و مقالهای با عنوان «شـاعران ایرانی
مقیـم هنـد در تذکـرۀ لطایـف الخیـال» ترتیـب دادهانـد 14و پیداسـت کـه در ایـن مقالـه نیـز همـان مطالب
 . 9مدرسـۀ قدیمۀ دینیۀ نواب (معرفی ابنیۀ تاریخی خراسـان) ،عبدالحمید مولوی ،نامۀ آسـتان قدس ،بهمن  ،1344شـمارۀ  22و ،23
ص .212
 . 10سیوسـه رباعی تازۀ منسـوب به کمال اسـماعیل در دو جنگ رباعی؛ مهرداد چترایی؛ گزارش میراث ،شـمارۀ  ،40مرداد و شـهریور
 ،1389ص .4
 . 11هشتمین همایش بینالمللی انجمن زبان و ادب فارسی ،ایران ،دانشگاه زنجان 15-13 ،شهریور .1392
 . 12همان ،ص .2
 . 13همان.
 . 14شـاعران ایرانی مقیم هند در تذکرۀ لطایف الخیال؛ حمید رضایی ـ فردوس مرادی؛ نامۀ فرهنگسـتان (ویژۀ شـبهقاره) ،سـال دوم،
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مقالۀ پیشـین را تکرار کردهاند .البته در اینجا مطلبی را نیز از کتاب مطلع الشـمس آورد ه و نوشـتهاند در
کتاب مطلع الشمس دربارۀ «میرزا محمدصالح» چنین آمده است:
ً
محمدصالـح اصلا تربتـی اسـت ،ولکـن بعـد از تحصیـل و تکمیل علوم شـرعیه در عتبات
ائمۀ عراق(علیهم السالم )،مجاورت مشهد مقدس رضوی اختیار کرد و پس از فوتش او را
در قبرستان قتلگاه به خاک سپردهاند( .اعتمادالسلطنه ،ج  ،2ص .»)706

15

 .11-1آنچه در اینجا مایۀ حیرت است« ،جعل و تحریف»ی است که نویسندگان این مقاله« ،مشترکا»!
در قول اعتمادالسلطنه کردهاند! عین کلمات اعتمادالسلطنه در این باب چنین است:
ً
حاج مولی محمدصالح اصال تربتی است ،ولکن بعد از تحصیل و تکمیل علوم شرعیه در
عتبـات ائمـۀ عـراق علیهـم السـلم ،مجـاورت مشـهد مقـدس رضـوی اختیـار کـرد و در هزار و
دویست و چهلوشش[!] برحمت ایزدی پیوسته در قبرستان قتلگاه به خاک سپرده شده.

16

ً
یعنـی ایـن «حـاج مولـی محمدصالـح» اساسـا شـخصی دیگر اسـت که حدود  150سـال پـس از صاحب
لطایف الخیال وفات یافته است ،اما بر راقم معلوم نشد که چرا نویسندگان این مقاله ،تاریخ 1246ق را
از سخن اعتمادالسلطنه زدودهاند!
 .12آخر یـن مطلبـی کـه تـا لحظـۀ نگارش این سـطور در ما نحن فیه نگاشـته آمده ،مقالهای اسـت ّ
ممتع و
فاضالنه از دوست مهربانم ،دانشمند رباعیپژوه ،استاد ّ
سیدعلی میرافضلی 17که من در اثنای تصحیح
ً
تحقیق جواهرالخیال حقیقة به الطاف ایشان بسیار مسعود بودهام و از این پس نیز به نواختهایشان
و
ِ
امیدوارم.
امـا چـه میتـوان کـرد؟ اسـتاد میرافضلـی نیـز چـارهای جـز ایـن نداشـتهاند کـه بـرای یافتـن احـوال و آثـار
صاحـب لطایـف الخیـال و سـه رباعینامـۀ او  ،بـه منابعـی چون اعیان الشـیعه ،قصـص الخاقانی ،تاریخ
عالمآرای عباسـی ،شـجرۀ ّ
طیبه ،تاریخ شـاه صفی ،وقایع السـنین و االعوام ،مشـاهیر دانشمندان اسالم و
 ...مراجعه کنند و ترجمۀ احوال «میرزا ابوصالح» و «محمدصالح» را که در منابع مذکور آمیختگی یافته
است ،در مقالۀ خویش نقل کنند.

18

اکنون که سرچشـمههای تخلیط این دو شـخصیت ،یعنی «میرزا ابوصالح» متولی آسـتان قدس رضوی
شمارۀ  ،3پاییز و زمستان  ،1393ص .114-85
 . 15همان ،ص .87
 . 16مطلع الشمس ،همان ،ص .706
 . 17محمدصالح رضوی و رباعینامههای او؛ ّ
سیدعلی میرافضلی؛ در جشننامۀ دکتر سیروس شمیسا؛ بهکوشش دکتر یاسر دالوند؛
چاپ اول ،کتاب سده ،تهران ،1398 ،ص .914-905
 . 18همان ،ص .907-906
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و بانی مدرسۀ صالحیۀ نواب و «محمدصالح» صاحب لطایف الخیال و سه رباعینامۀ مشهور آشکار
شد ،به بیان حقیقت مسئله میپردازیم.
 .13پیشتر گفتیم که یکی از نخستین کسانی که مرتکب این اشتباه شده ،مؤلف کتاب شجرۀ طیبه»،
یعنـی میـرزا محمدباقـر مـدرس رضـوی بـوده اسـت .شـجرۀ طیبـه را پـس از فـوت مؤلفـش ،فرزنـد نامـدار
وی محمدتقـی مـدرس رضـوی تصحیـح و تکمیـل میکنـد و در سـال 1352ش بـه چـاپ میرسـاند .آن
ـاب پـدر (از صفحـۀ  451به بعد) مسـتدرکات و توضیحاتی نیـز میافزاید .از جملۀ
شـادروان در پایـان کت ِ

این مستدرکات یکی هم دربارۀ بحث ماست.

ـارت پـدر کـه میرزا ابوصالح «رسـالهای تألیف کرده مسـمی بدقایق الخیال»
 .13-1در اس
ـتدراک ایـن عب ِ
ِ
مینویسد:
دقایـق الخیـال و همچنیـن لطایـف الخیـال تألیـف میـرزا [محمد]صالـح رضـوی اسـت ،نه
میـرزا ابوصالـح رضـوی و بـه امـر میـرزا [محمد]صالـح رضـوی ،محمدنصیر بـن محمدجعفر
بصـری [صـح :نصیـری] متخلـص بـه نصـرت ،اشـعار جمعشـده را بـه ترتیـب حـروف اواخـر
منظـم نمـوده ،رباعیـات را در جـزوی گـرد کـرده و نامـش را دقایـق الخیـال نهـاده و بقیـه را در
دفتـر دیگـر بـه نـام لطایـف الخیـال مرتـب کـرده و این نظم و ترتیـب در سـال [1104ق] انجام
یافته .و خالصاء استرآبادی در تاریخ تنظیم و ترتیب آن ،این قطعه را سروده:
خالـ ـ ـ ــص! ایـ ـ ـ ــن تحفـ ـ ـ ــۀ تمامعیــــــــار

هســــــــت مجموعــــــــۀ بهشــــــــت و بهــــــــار

خواهـ ـ ـ ــی ار ز یـ ـ ـ ــن کتـ ـ ـ ــاب ،تاریخــــــــش

«گل انتخاب» تاریخــــــــش ()1104
شــــــــد ِ

نصرت در مقدمۀ خویش از جامع با مدح و ستایش بسیار چنین یاد کرده:
جناب مقدس القاب ،خلف الصدق دودمان مصطفوی و ساللۀ امجاد خاندان مرتضوی،
َ
امیر محمدصالح الرضوی ادام اهلل تعالی ظال ل اقبا ِله الی یوم الدین.
و ظاهـر اسـت کـه در تار یـخ منظـم و مرتبکـردن دقایـق الخیـال [صـح :لطایف الخیال] جامع اشـعار [=
19
بانـی مدرسـۀ صالحیـۀ
محمدصالـح رضـوی] در قیـد حیـات بـوده و میـرزا ابوصالـح صدرالممالـک [= ِ

نواب] (چنانکه از کتاب وقایع السنین خاتونآبادی نقل شد) در تاریخ  1098درگذشته است .بنابراین

جامـع و گردآورنـدۀ ایـن اثـر بدیـع« ،میـرزا [محمد]صالـح» رضـوی اسـت کـه بسـیاری از اشـعارش در ایـن
کتاب ذکر شده.
 . 19به دلیل دعای «ادام اهلل تعالی ظالل اقباله الی یوم الدین» که در حق زندگان کنند.
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و این میرزا محمدصالح رضوی ،فرزند میرزا محمدباقر متولی و برادر میرشاه تقیالدین محمد متولی است.
ایـن س ّـید جلیلالقـدر از اعاظـم سـادات عالـی درجات ارض اقـدس و جامع علوم معقـول و منقول بوده
اسـت .شـیخ ُح ّـر عاملـی قـدس سـره اجـازۀ ّ
غرایـی در بـارۀ وی صـادر نمـوده کـه داللـت بـر بزرگـی قـدر او
مینماید و برای نمودن جاللت و بلندی مقام علمی او  ،چند سـطر از ابتدای آن اجازه به عین عبارت
در اینجا ایراد میشود:
الحمد هّلل علی افضاله و الصلوة و السالم علی محمد و آله و بعد فإن العلم اشرف الخصال
و اکمل الکمال و احسن الخالل ...
ّ
ّ
ّ
العلمـة ّ
المولـی الجلیـل الفاضـل النبیـل الحسـیب و النسـیب النقیـب
الفهامـة المحقـق المدقق جامع
المعقـول و المنقـول حـاوی الفـروع و االصـول العالـم الفاضـل و االوحـد الکامـل میـرزا محمدصالـح ولـد
َ
مجده و زاد ّ
عزه قرأ عندی
المرحوم المبرور المقدس المغفور میرزا محمدباقر الرضوی المتولی حرس اهلل
ما ّ
تیسر من کتاب من الیحضره الفقیه الخ.

تاریخ تحریرِ اجازه ،سـال  1085اسـت (شـمارۀ  32کتب رجال و انسـاب کتابخانۀ آسـتانۀ مقدسـه وقفی

نادرشـاه افشـار  .تاریخ وقف  .)1145این ابیات از اشـعار اوسـت که از سـفینۀ نصرت نقل شـد [4( 20.]...
بیت)

اکنون برای تتمیم فایده میافزاییم که شادروان محمدتقی مدرس رضوی در مستدرکات کتاب شجرۀ
ّ
طیبه در دو موضع دیگر نیز از محمدصالح رضوی نام برده است:
 .13-2یکجا مینویسد:
میرزا محمد صالح رضوی یا صالحاء رضوی در سفینۀ نصرت ،مکرر نامش آمده و محتمال
[؟!] وی همان اسـت که اشـعار تذکره را فراهم کرده و بعد ،نصرت آنها را مرتب نموده اسـت
[.]...

21

با وجود توضیح ّ
مفصلی که آن مرحوم ،خود پیشتر در این باب داده است معلوم نیست که چرا اینجا
ً
اصل این دو یادداشـت فاصلۀ زمانی زیادی واقع شـده
قید «محتمال » را به کار گرفته اسـت .شـاید میان ِ
بوده و ایشان تصریح پیشین خویش را از یاد برده بودهاند.
ّ
مصرحا نوشتهاند:
 .13-3در صفحۀ بعد نیز

 . 20شجرۀ ّ
طیبه ،ص .463-461
 . 21همان ،ص .476-475

هلاــــــــــــــــــقم
ا
؟حلص )وبا( ازریم ای  حلاصدّمحم

190

آینۀپژوهش 189
سال سیودوم ،شمـــارۀسوم ،مـــــــردادوشهـریـــور1400

در سـفینۀ لطایـف الخیـال کـه جمـع آن از میرمحمدصالحـای رضـوی و ترتیـب آن از محمدنصیـر بـن
محمدجعفـر بصـری [صـح :نصیـری] متخلـص بـه نصـرت اسـت ،نـام عـدهای از سـادات رضـوی مقیـم
مشهد مقدس با اشعاری از آنها درج است [.]...

22

فرجام سخن
تاریخی مسـتقل ،یعنی «میرزا
در این مقاله بازنمودیم که نام و نشـان و شـرح احوال و آثار دو شـخصیت
ِ
ُ
ً
ابوصالـح رضـوی» و «محمدصالـح رضـوی» ظاهـرا نخسـتینبار در کتـاب الکنـی و االلقـاب مرحوم حاج
شـیخ عبـاس قمـی (متوفـای  1319شمسـی) آمیخته شـده اسـت .از آن پـس نیز مؤلفانی دیگـر  ،یا خود در
شناسایی این دو نفر به خطا میروند یا آن را از حاج شیخ وام میگیرند تا اینکه در سال  1352شمسی
شـادروان محمدتقی مدرس رضوی در مسـتدرکاتی که بر کتاب شـجرۀ ّ
طیبۀ پدرش مینویسـد ،خطای
پـدر را اصلاح میکنـد و معلـوم مـیدارد کـه میـرزا ابوصالـح نـواب رضـوی ،بانـی مدرسـۀ صالحیـۀ نـواب و
مصالی ارض اقدس و متولی آستان قدس رضوی که فرزند میرزا محسن نواب بوده و بنا بر قولی در 0901ق
وفـات یافتـه ،دیگـر اسـت و محمدصالـح رضـوی ،صاحـب آثـاری چـون لطایـف الخیـال ،جواهـر الخیـال،
دقایـق الخیـال و معـارج الخیـال کـه فرزنـد میـرزا محمدباقـر متولـی و بـرادر میرشـاه تقیالدیـن محمـد متول ِـی
شـاعر بوده و در سـال 4011ق نیز حیات داشـته اسـت دیگر ،اما از آنجا که کتاب ارجمند شـجرۀ ّ
طیبه به
َ
شکلی بسیار َبدوی و بدون هیچگونه نمایه و فهرستی (حتی فهرست مطالب!) چاپ شده ،هیچ یک
از نویسندگان یا محققان پس از وی نیز بدان راه نبردند و چراغی که شادروان محمدتقی مدرس رضوی
افروختـه بـود ،تـا زمسـتان سـال  1399شمسـی از چشـمها پنهـان مانـد! اینجاسـت کـه روشـن میشـود هـر
قـدر هـم موضـوع و متـن کتابـی سـودمند و پراهمیت باشـد ،چاپ آن بدون تهیۀ فهرسـتها و نمایههای
متعدد ،نویسندگان را به کار نیاید و اهل تحقیق را زحمت افزاید.
آنچه در این مقاله در باب محمدصالح رضوی صاحب لطایف الخیال و سه رباعینامۀ مشهور  ،از دو
طیبـه نقل کردیم ،اگرچه مختصـر مینماید ،تا روزی که شـرح حال ّ
سـه موضـع کتـاب شـجرۀ ّ
مفصلتری
از وی به دسـت آید بسـیار مغتنم اسـت .اکنون دامن سـخن را با یاد سـاقی مسـکیننواز خویش ،اسـتاد
جمشید مظاهری (سروشیار ) فراهم میچینم .ذکرش به خیر بادا!
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