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نقدی بر دایرة املعارف شجرة آل رسول نقد و برریسکتاب

دايرة المعارف شجرۀ آل رسول؟ص؟

ش���جرۀ طّيب���ه در انس���اب سلس���له س���ادات ش���يخ ش���بان در اي���ران و 

ي���ۀ امام���زاده ميربهاءالدين محم���د؟ع؟ و امامزاده سيدميراس���حاق  ذر

ين الدين؟ع؟؛ به كوش���ش س���يدعلى موس���وى نژاد سوق؛ ج 7، قم:  ز

كومه، 1387.

مقدمه
اثر فوق در هشت باب در 386 صفحه تنظيم شده است. در ابتداى 

كت���اب، تقريظ آقاى س���يدمحمد رجايى مدير پژوهش���كده انس���اب 

س���ادات كشور درج گرديده است. در بخش���ى از تقريظ فوق، چنين 

آمده است: »اين كتاب شجرۀ طيبۀ سادات شيخ شبان در ايران كه 

از اعقاب دو امامزادۀ واالمقام، سّيدبهاءالدين محمد و سيد اسحاق 

زين الدين؟امهع؟ فرزندان على بهاءالدين )قتله خوارزم شاه بمرو سنه 

536 ه� .ق( مى باشند، منتسب به حضرت امام موسى كاظم؟ع؟ و 

از جمله سادات صحيح النسب مى باشند«.

س���پس در دو صفحه ش���جرۀ طيبه س���ادات ش���يخ ش���بان در ايران 

ارائه ش���ده اس���ت. صفحه اول ش���جرۀ طيبه از حركت امام موس���ى 

كه با  كاظ���م؟ع؟ ت���ا امام���زاده س���يدبهاءالدين محمد؟ع؟ مى باش���د 

كاظم؟ع؟ مى رس���د و  هش���ت واس���طه امامزاده فوق به امام موس���ى 

در بخش دوم نيز ش���جرۀ طيبه امامزاده س���يدبهاءالدين محمد؟ع؟ 

تا 26 نس���ل ديگر و ش���جرۀ امام���زاده سيداس���حاق زين الدين؟ع؟ تا 

گشته است. شانزده نسل ديگر، بيان 

گش���ته اس���ت: ب���اب اول در  كت���اب ف���وق در هش���ت ب���اب تنظي���م 

خصوص بيان اصطالحات و مبس���وطات انس���ابى است؛ باب دوم 

در بيان ريشه ها و نشانه هاى تشيع و مهاجرت سادات و امامزادگان 

به چهارمحال و بختيارى و اصفهان و دامنۀ ش���مال و شرق جبال 

زاگ���رس؛ ب���اب س���وم در بي���ان ريش���ه ها و نش���انه هايى از جغرافياى 

تاريخى و شاهراه هاى مس���ير ورود امامزاده سيدبهاءالدين محمد؛ 

باب چهارم در بيان روند پيدايى و س���ير تحوالت معمارى آس���تان 

مباركه س���يد بهاءالدين محمد؛ باب پنجم به بيان پيش���ينه و سير 

كنون پرداخته  تحوالت روس���تاى ش���يخ چوپان )ش���بان( از آغاز تا 

اس���ت؛ ب���اب شش���م در بيان آث���ار و نش���انه هايى از كرام���ت امامزاده 

س���يدبهاءالدين محمد مى باشد؛ باب هفتم در بيان شجرۀ طيبه و 

شرح آباء و اجداد سادات شيخ شبان است و باب هشتم، در بيان 

كتاب مى باشد.  مستدركات، توضيحات و تعليقات 

نقدی بر دايرة المعارف 
شجرۀ آل رسول؟ص؟

حميدرضا ميرمحمدى

چکي���ده: دایرة المع���ارف ش���جره آل رس���ول؟ص؟ به بیان ش���جرۀ 
طیبه در انس���اب سلسله سادات ش���یخ شبان در ایران و ذریه امامزاده 
می���ر بهاء الدین محم���د؟ص؟ و امامزاده سیدمیراس���حاق زین الدین؟ع؟ 
م���ی  پ���ردازد. نویس���نده در مقاله حاضر ابتدا کت���اب و بخش های آن را 
کتاب و نقطه قوت  معرفی می نماید. سپس با بیان باب های مختلف 
کتاب، در بوته  کار، مشکالت تنظیم و ارائه مطالب را از سوی نویسنده 

نقد و بررسی قرار می دهد.

کتاب. کليدواژه: دایرةالمعارف شجره آل رسول، نقد 

نــقـــــــــــد و بـــــــریس کـــتـــــــاب
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نقد و برریسکتابنقدی بر دایرة املعارف شجرة آل رسول

مؤل���ف در بخش���ى از پيش���گفتار هف���ت صفح���ه اى خ���ود، چني���ن 

آورده اس���ت: »كتاب حاضر جلد هفتم از دايره المعارف ش���جرۀ آل 

رسول؟ص؟ كه اندوخته و تراوش فكرى و اعتقادى بيش از يك سال 

تحقيق و تفحص نگارنده اس���ت. نقطه آمال آن در س���ال 1386 در 

مكه مكرمه شروع و آمين آن يك سال بعد در مدينه به پايان رسيد. 

اگرچ���ه اين س���ادات اصيل و صحيح االنس���ب ]النس���ب[ در عين 

معروف بودن و اشتهارش���ان در بين آن بالد، در كتب انس���اب نامى 

از آنان به ميان نيامده است و نيز اگرچه در اين زمينه مدارك اندك 

ب���ود، اما به اندازۀ توان تالش ش���د از كتب���ى كه مطالب مورد نياز در 

گم���ان مى رفت ب���ه جمع و تدوي���ن آن پرداخ���ت و از طرفى از  آنه���ا 

كتاب ه���اى تخصصى انس���اب در اي���ران و برخ���ى از كتابخانه هاى 

بمبئ���ى در هن���د و نجف اش���رف در عراق و هرات در افغانس���تان و 

كمك جست«. پژوهش هاى ميدانى و اوراق خطى خانوادگى 

گردآورى و تألي���ف اثر فوق  آنچه مس���لم اس���ت، مؤلف محت���رم در 

و س���اير مجلدات دايرة المعارف ش���جرۀ آل رسول؟ص؟ تالشى درخور 

تحس���ين و زحمات بس���يارى متحمل ش���ده اس���ت؛ به وي���ژه آنكه 

اس���ناد موجود در خصوص اماك���ن متبركه مورد بحث در مجموعۀ 

ف���وق بس���يار ان���دك و س���فرهاى ميدان���ى نگارن���ده در دامنه ه���اى 

كارى قاب���ل  كوهس���تان هاى صعب العب���ور مناط���ق م���ورد اش���اره، 

تحس���ين اس���ت. آنچه در اكثر كتب مربوطه جاى آن خالى اس���ت، 

ك���ه ارزش و اهمي���ت علمى اثر را  انج���ام مطالعات ميدانى اس���ت 

دوچن���دان مى نمايد و نگارندۀ محترم، موفق به انجام چنين امرى 

با تمام مشكالت آن گشته است. اميد است در به سامان رساندن 

ساير مجلدات ديگر نيز موفق باشد.

ب���ا اين هم���ه باي���د گف���ت، ت���الش و كوش���ش ارزن���ده مؤل���ف ب���ر اث���ر 

شتابزدگى در تحقيق و تأليف اثر طى يك سال -براساس آنچه در 

مقدمه كتاب آمده اس���ت-، موجب گش���ته است در تنظيم و ارائۀ 

 مورد 
ً
كه برخى از اين موارد، مختصرا تى رخ نمايد  مطالب، مشكال

بحث قرار مى گيرد:

▪ س���خن را از مت���ن درج ش���ده ب���ر روى جل���د اث���ر آغ���از مى كنيم كه 

مؤلف مدعى اس���ت س���ابقۀ س���ى س���ال تحقيق و پژوهش در علوم 

انس���اب و رجال، منجر ب���ه ارائۀ دايره المعارف 24 جلدى »ش���جرۀ 

كتب  آل رس���ول؟ص؟«، »دانشنامه آش���نايى با ترتب پاكان« و سلسله 

كه در مقدمۀ جلد  »ش���اهدان بزم الست« ش���ده اس���ت؛ در صورتى 

ك���ه م���ورد بحث اس���ت - مدعى ش���ده اس���ت اثر فوق  هفت���م آن - 

حاص���ل تحقيق و پژوهش در س���ال 1386 اس���ت؛ بنابراين س���ابقۀ 

س���ى ساله و تنظيم اطالعات فوق در 24 جلد مورد سؤال است. از 

 در آينده انجام پذيرد نه در گذشته كه 
ً
اين رو ساير مجلدات ظاهرا

گرفته است؟! ادعاى تحقيق آن صورت 

▪ در مقدم���ۀ اث���ر ف���وق آم���ده اس���ت: جل���د اول ت���ا شش���م مجموعه 

ب���ه ذك���ر اح���وال امام���زادگان  دايره المع���ارف ش���جرۀ آل رس���ول؟ص؟ 

كرانه هاى جنوبى خليج فارس و دامنه هاى ش���مال و ش���رق جبال 

زاگرس و بخش���ى از فارس اختصاص دارد. به نظر مى رس���د مؤلف 

محترم موقعيت هاى جغرافيايى را اش���تباه درج نموده اس���ت؛ چرا 

كرانه هاى جنوبى خليج فارس ش���امل كشورهاى عربى امارات  كه 

متحده، بحرين و عربستان مى باشد و شامل كشور ايران نمى باشد؛ 

از س���ويى ديگر در جلد س���وم نيز كه مختص امامزادگان كهكيلويه 

و بويراحمد اس���ت، اصطالح فوق بر روى جلد آن مجدد ذكر ش���ده 

است: »در ذكر احوال امامزادگان كرانۀ جنوبى خليج فارس و دامنۀ 

ش���مال و شرق جبال زاگرس«؛ در صورتى كه منطقۀ مورد بحث نه 

كران���ۀ جنوب���ى خليج فارس واقع اس���ت و نه در ش���مال زاگرس؛  در 

كرمانش���اه، كردستان، لرستان  چرا كه ش���مال زاگرس، اس���تان هاى 

و چهارمح���ال و بختي���ارى اس���ت و از س���ويى ديگ���ر در صفح���ه 21 

كرانه ه���اى جنوبى ايران، داخ���ل پرانتز چهارمحال و  پ���س از عنوان 

كه اشتباهى آشكار است. گرديده  بختيارى درج 

▪ ن���ام اثر فوق، دايره المعارف ش���جرۀ آل رس���ول؟ص؟: ش���جرۀ طيبه در 

انس���اب سادات ش���يخ شبان اس���ت؛ يعنى آل رس���ول؟ص؟. در باب 

كت���اب نيز آيات و احاديثى در اين زمينه مورد اس���تناد و بحث  اول 

واق���ع گرديده اس���ت، ولى در سرتاس���ر كت���اب، در مقابل ن���ام مبارك 

پيامبر اكرم؟ص؟ به بيان »صلى اهلل  عليه و سلم« اكتفا شده است؛ در 

صورتى كه موضوع كتاب، آل رسول اهلل  است؛ آن هم در بزرگ ترين 

 صلوات بر 
ً
پاي���گاه تش���يع در جه���ان اس���الم، يعنى اي���ران؛ لذا قطع���ا

پيامبر؟ص؟ بدون ذكر »آل« در اين اثر اشتباهى بزرگ است.

▪ در صفح���ه 24 بن���د 5 چني���ن آم���ده اس���ت: »مص���ادر و مآخذ اين 

كه در برخ���ى تذكره نامه هاى هر اوالد  وه بر مصادرى  مش���جرها عال

ي���اد ش���ده اند، صده���ا جلد كتاب خط���ى و چاپ���ى و مجموعه هاى 

علمى و بياض ها و نامه هاى ش���خصى، اجازات علما و تذكره هاى 

اوالد ياد شده اند، صدها جلد كتاب خطى و چاپى و مجموعه هاى 

علم���ى و بياض ها و نامه هاى ش���خصى، اجازات علم���ا و تذكره ها 

و دواوي���ن ش���عرا و يادداش���ت هاى معتب���ر در اثن���ا و پش���ت برخى از 

كتاب ه���اى جل���د چرمى قدي���م و طومارهاى عصر صفوي���ه و زنديه 

گاه خود از  ك���ه معاص���ران ب���ا اط���الع از پ���دران آ و قبالج���ات قدي���م 

جمل���ه سيدعبدالحس���ين مرتض���وى و... در اختي���ار ما گذاش���ته اند 

و ه���ر مطلب���ى را نس���بت ب���ه مص���در آن داده و خ���ود را از ضمانت و 

مسئوليت آن خارج ساخته و به عهدۀ مصادر مربوطه گذاشته ايم«.

 اگ���ر مؤل���ف از چنين مجموعه ه���اى معتبرى بهره برده اس���ت، 
ً
اوال

لزوم بيان جملۀ »خود را از ضمانت صحت و مسئوليت آن خارج 
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گذاشته ايم«، وجود ندارد؛ ساخته و به  هدۀ مصادر مربوطه 

 
ً
كت���اب صرفا  ب���ر خالف اين بي���ان، در فهرس���ت منابع پايانى 

ً
 ثاني���ا

كتاب اكتفا ش���ده اس���ت اكث���ر آنها، فاقد  به بيان ناقص 97 عنوان 

شماره جلد، نويسنده، ناشر و ساير ويژگى هاى اثر است. همچنين 

آمده اس���ت: در بيان »بياض ها، نامه ها، اجازات، تذكره ها، طومارها 

 مهرنامه و مصالحه 
ً
 24 س���ند عمدتا

ً
و قبالجات مورد اش���اره، صرفا

گرديد«؛ بنابراي���ن از صدها عنوان اثر خط���ى و چاپى و  نام���ه اش���اره 

مجموعه هاى معتبر و مانند آنها اثرى نيست.

▪ آنچه بيش از همه در اثر فوق بدان نياز اس���ت، ويراس���تارى دقيق 

وه بر جمله بندى هاى ناقص، غلط هاى  متن اس���ت؛ چه اينكه عال

كلمۀ »هامش«  ئى بس���يارى در متن به چش���م مى خورد؛ مث���ال  امال

در سرتاس���ر كت���اب ب���ه دو صورت »هامش« و »حامش« آمده اس���ت 

 »حامش« غلط فاحش اس���ت و ي���ا جمع ش���جره نام ها را 
ً
ك���ه قطع���ا

»مش���جرها« آورده اس���ت؛ يعن���ى كلم���ۀ عربى را به صورت فارس���ى 

جمع بسته است، و ده ها نمونۀ ديگر.

كليۀ »تاى تأنيث«ها بدون نقطه آمده است. ▪ در سرتاسر اثر 

كه  ▪ بسيارى از پاورقى هاى صفحات در منابع پايانى وجود ندارد 

در صفح���ات مربوطه بدان اش���اره مى گ���ردد؛ البته به علت تكرار به 

گرديده، زيرنويس  كه از منابع رونويس���ى  نظر مى رس���د از صفحاتى 

صفحات نيز رونويسى شده است و منبع مؤلف نبوده است.

▪ عدم توجه به تقسيمات كشورى به ويژه نقاط روستايى و شهرى. 

براى مثال مؤلف ش���هر سامان در استان چهارمحال و بختيارى را 

با عنوان روس���تاى س���امان ذكر نموده است و يا در صفحه 22 شهر 

راء 
ُ
چ���ادگان مركز شهرس���تان چادگان در اس���تان اصفه���ان را جزء ق

محس���وب نموده، نيز ش���هر باغ به���ادران )باغبه���ادران( را جزء قراء 

كرده، نام آن را نيز به غلط به صورت »باغ بدران«  لنجان محسوب 

درج نم���وده اس���ت؛ همچنين در همين صفح���ه 22 مدفن امامزاده 

 »ِبن« 
ً
احم���د را در باغ���ات قريه بن از مح���ال اربعه آورده اس���ت: اوال

ش���هر اس���ت نه قريه و در شهرستان شهركرد در اس���تان چهارمحال 

 در 
ً
و بختي���ارى واق���ع اس���ت و اصط���الح »محال اربع���ه« نيز ظاه���را

كنونى ايران جايگاهى ندارد و اصطالح چهار - محال  جغرافي���اى 

 در پاورقى 
ً
ي���ا محال - اربعه مربوط به عهد گذش���ته اس���ت؛ ضمن���ا

كيد دارد. ش���هر »روزوه«  صفحه 177 نيز مؤلف بر ش���هربودن »بن« تأ

در شهرس���تان چادگان نيز از پاورقى قراء محس���وب ش���ده است كه 

گشته است. گفت نام آن به غلط »دوزوه« درج  بايد 

▪ تف���اوت در ارج���اع پاورقى ه���اى صفح���ات. حت���ى در برخ���ى از 

صفحات يك مأخذ يكسان عنوان نشده است.

▪ تف���اوت مباح���ث مورد بح���ث در متن و ارجاع���ات و پاورقى هاى 

صفحات. براى مثال در متن اثر، سخن ياقوت حموى مورد بررسى 

ق���رار گرفته اس���ت؛ اما پاورق���ى صفحه به نق���ل از جغرافياى تاريخى 

كه منبع اوليۀ نقل نيست. سرزمين هاى خالفت شرقى است 

▪ كارب���رد اصطالح���ات و الق���اب و عناوي���ن در ميان نق���ل قول ها يا 

مناب���ع كه در م���واردى موضوع را از حالت علم���ى خارج مى نمايد. 

تعابي���رى همچون تأليف عال���م ربانى و فقيه فاض���ل صمدانى و يا 

���َدر... در صفح���ه 34 و م���وارد ديگر كه در ذك���ر منابع يا 
َ
دانش���مند ق

پاورقى ها معمول نيست.

كوچكى از  كتاب بخش  ▪ در صفحه 26 عنوان نموده اس���ت: اين 

اوالد پيغمبر)ص( و دّزارى ائمه اطهار ؟مهع؟ را در زمان هاى گذشته 

و حال، از روى موثق ترين مدارك و تحقيقات علمى و انسانى كه تا 

كنون در جايى ضبط و ثبت نشده است، بيان و معرفى مى كند. در 

صفحۀ 26 س���طر 15 نيز چنين آمده است: »هر مطلبى را نسبت به 

مصدر آن داده و خود را از ضمانت صحت و مس���ئوليت آن خارج 

گذاشته ايم«. ساخته و به عهدۀ مصادر مربوطه 

آيا جمالت فوق با يكديگر تناقض ندارند؟!

▪ پاورقى هاى صفحات در هر باب )فصل( به ترتيب شماره بدون 

تك���رار درج گش���ته اس���ت: در صفح���ه 38 پاورق���ى 17 و 18 چني���ن 

اس���ت: »17. يادداشت هاى س���يدمصلح الدين مهدى به نقل از...؛ 

18. يادداش���ت هاى آقاى س���يدمصلح الدين مه���دوى«؛ در صورتى 

كه مطالب عنوان ش���ده به نقل از كتاب تذكرة القبور ايش���ان اس���ت 

و در فهرس���ت مأخذ نيز آمده اس���ت؛ لذا ارج���اع پاورقى به صورت 

فوق، جنبۀ علمى ندارد.

▪ پاورقى شماره 23 صفحه 39 چنين است: »23. همان اثر، موحد 

كه در شمارۀ 22 پاورقى قبلى از اثر مورد اشاره  ابطحى«؛ درصورتى 

خبرى نيست و در پاورقى شماره 24 بدان اشاره شده است؛ بدين 

ش���رح: »ميرس���يدحجة موحد ابطحى، ريش���ه ها و جلوه هاى تش���يع 

ك���ه البت���ه اثر فوق س���ه جلد اس���ت و مؤلف محترم  ص 150-145« 

كند. كرده است به جلد موردنظر اشاره  فراموش 

▪ بخ���ش پايانى صفح���ه 40 و ابتداى صفحه 41 در توصيف برخى 

زيارتگاه هاى موجود، توصيف هايى اينچنين آمده اس���ت: »صحن 

و س���راى عجي���ب و ش���گفت انگيز حضرت معصوم���ه)س( در قم، 

ب���ارگاه چش���مگير و ب���زرگ حض���رت عبدالعظيم؟ع؟ در ش���هررى و 

صحن و بارگاه مجلل حضرت احمد بن موسى؟ع؟... اصطالحات 

ف���وق: عجي���ب و ش���گفت انگيز، چش���مگير و مجل���ل و... ني���ز خود 

عجيب و شگفت انگيز است!



سال بیست و دوم،مشاره یکم، فروردین و اردیهبشت 1390  72

نقد و برریسکتابنقدی بر دایرة املعارف شجرة آل رسول

▪ پاورقى ش���ماره 2 به كتاب زينت المجالس، ص 810 اش���اره دارد؛ 

كه در منابع پايانى اثرى از آن نيست. در صورتى 

▪ پاورقى شماره 4 به نقل از شرح نهج البالغه، ج 15، ص 290 آمده 

كه در منابع پايانى نيز منبعى با اين نام  است؛ بدون ذكر شارح آن 

وجود ندارد.

▪ نقش���ه صفحه 49 مسير هجرت تاريخى حضرت امام رضا؟ع؟ از 

مدينه به مرو را نش���ان مى دهد كه توس���ط خانم احمديان ش���الچى 

كتاب از  در بنياد پژوهش هاى اس���المى آس���تان قدس رض���وى، در 

مدين���ه ت���ا مرو: جغرافي���اى تاريخى هجرت امام رض���ا؟ع؟، اثر جليل 

عرفان منش ترس���يم و درج گش���ته است. در پاورقى صفحۀ فوق، نه 

به مأخذ اش���اره ش���ده و نه در فهرس���ت پايانى كتاب، سخنى از آن 

به ميان آمده است.

▪ صفح���ه 50 پاورقى ش���ماره 7 تاريخ رويان مى باش���د كه در منابع 

 نام صحيح آن تاريخ طبرس���تان و رويان 
ً
پايان���ى وجود ن���دارد. ظاهرا

ك���ه در پاورقى ش���ماره 8 همين صفح���ه و منبع  و مازن���دران اس���ت 

كتاب آمده است. شماره 40 پايان 

▪ پاورق���ى ش���ماره 13 صفح���ه 52 چنين اس���ت: »خورش���يد ج ص 

260- 261«؛ ضمن آنكه منبع فوق مش���خص و مفهوم نيس���ت و در 

منابع پايانى اثر نيز اثرى از آن نيست.

▪ پاورقى ش���ماره 21 صفحه 55 چنين است: »جغرافياى تاريخى... 

تفرش ص 29«. نام صحيح اين كتاب چنين است: سيرى كوتاه در 

جغرافياى تاريخى تفرش و آش���تيان، اثر مرتضى سيفى فمى تفرشى، 

انتشارات اميركبير، 1361. از سوى ديگر موضوع مورد اشاره به نقل 

 در صفحۀ مورد اشاره صفحات قبل و بعد آن 
ً
از منبع فوق، اصوال

با بررسى هاى به عمل آمده وجود ندارد. 

▪ پاورق���ى ش���ماره 27 صفحۀ 56 چنين اس���ت: »نقض ص 558-

559«؛ ضم���ن آنك���ه منبع فوق مفهوم نيس���ت و در منابع پايانى نيز 

وجود ندارد.

▪ پاورقى ش���ماره 29 در صفحۀ 57، »بحاراالنوار، ج 48« مى باش���د 

كه در منابع پايانى، »بحاراالنوار جلد 50 و 96« ذكر شده است.

▪ پاورقى ش���مارۀ 56 »س���فرنامۀ ابودل���ف با تعليقات ميتورس���مى« 

ذكر ش���ده است. در صفحه 71 پاورقى ش���ماره 83 نام ميتورسمى، 

كه صحيح هر دو مورد، مينورسكى است. ميتورسكى آمده است 

▪ در صفح���ه 65 س���طر 3 پاورق���ى مطال���ب عنوان ش���ده از ياق���وت 

كتاب جغرافياى تاريخى س���رزمين هاى خالفت ش���رقى اثر  حم���وى، 

گاى لس���ترانج اس���ت؛ ضم���ن آنك���ه مترج���م كتاب ف���وق را محمد 

كه صحيح آن، محمود عرفان مى باشد. عرفان آورده است 

▪ صفحه 66 پاورقى ش���ماره 64 احس���ن التقاسيم، حسن التقاسيم 

ذك���ر ش���ده اس���ت؛ ضمن آنك���ه مجلد آن فراموش ش���ده اس���ت كه 

 منروى 
ً
صفح���ۀ مذك���ور مربوط به بخش دوم اثر فوق اس���ت. ضمنا

مترج���م آن اش���تباه چاپى و صحيح آن منزوى اس���ت؛ همچنان كه 

كه مرحد  مترجم اثر پاورقى شماره 63 نيز محمدعلى موحد است 

ذكر شده است.

▪ صفحۀ 67 س���طر اول، به نقل از ابوالفداء طول را، بابكان به خان 

لنجان و س���پس اصفهان را بيش از ش���ش روز ذك���ر مى كند. پاورقى 

ابوالفداء به امان، دينر ص 62 داده ش���ده اس���ت؛ ضمن آنكه امان 

دينر در صفحه 63 امان ديفر آمده اس���ت. گفتنى است ارجاع يك 

كهن به يك اثر معاصر صحيح نيست. اثر تاريخى 

▪ در صفحه 67 سطر 9 آمده است: در اين زمان استان چهارمحال 

كه ناحيۀ ش���مالى  و بختي���ارى به دو ناحيۀ مهم تقس���يم مى گرديد 

 مرزهاى 
ً
ب���ه خاقان و جنوبى س���ردان يا س���ردن ناميده مى ش���د. اوال

جغرافياي���ى در گذش���ته هيچ گون���ه ارتباطى با مرزهاى اس���تان هاى 

 موضوع فوق 
ً
فعلى نداش���ته، با آن تفاوت بس���يار داشته است؛ ثانيا

ب���ه ص���ورة االرض اب���ن حوق���ل، صفحه ه���اى 108 و 109 ارجاع داده 

كه چنين موضوعى با بررسى به عمل آمده، در اثر فوق  شده است 

وجود ندارد.

▪ صفح���ه 68 س���طر اول و دوم آمده اس���ت: »بر اثر وق���وع زلزله هاى 

متع���دد در ق���رن چه���ارم، جاده بختي���ارى از رونق افت���اده به همين 

خاطر جاده ارجان اصفهان گس���ترش يافت«. ارجاع اين س���خن به 

جغرافياى تاريخى س���رزمينهاى خالفت شرقى گاى لسترنج، صفحه 

264 اس���ت )پاورقى ش���ماره 72(. چنين موضوعى در صفحه 264 

وجود ندارد و لس���ترنج به نقل از ياقوت حموى آورده اس���ت: »حول 

و حوش ايذج زمين لرزه بس���يار حادث مى ش���ود«؛ بنابراين روش���ن 

كه هيچ اشاره اى به موقعيت جاده ارتباطى ندارد. است 

▪ صفح���ۀ 69 پاورقى ش���ماره 76 منظومه وي���س و رامين فخرالدين 

 در منابع 
ً
اس���عد گرگان���ى، »و بن ورامين« درج ش���ده اس���ت؛ ضمن���ا

پايانى نيز اين منبع ذكر نشده است.

▪ پاورقى ش���ماره 86 صفحه 72 س���ردار اس���عد بختيارى، »س���ردار 

اسفد« آمده است.
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▪ در صفحات 70، 71 و 74، پاورقى شماره 79، 83 و 89 و پاورقى 

شماره 60 صفحه 65 يك مؤلف به سه شكل درج شده است: در 

ب���د ب���ارون )ص 74( دو بد باورن )ص 71( دو يد بارون )ص 70(؛ 

وه در منابع پايانى »دو بد بارون« ذكر شده است. به عال

▪ صفحه 75 پاورقى ش���ماره 95 چنين اس���ت: »مينورسكى، تذكرة 

الملوك و تحقيقات ترجمه مسعود رجب نيا ص 78«. نام صحيح 

پاورقى فوق چنين اس���ت: ميرزا س���ميعا، تذكرة الملوك، به كوشش 

دكت���ر س���يدمحمد دبي���ر س���ياقى و تعليقات مينورس���كى ب���ر تذكرة 

الملوك، ترجمۀ مسعود رجب نيا، اميركبير، 1368.

گبيانه به  ▪ صفحه 83 سطر آخر، سخن استرابو در خصوص جاده 

 نويسندۀ سفرنامه 
ً
سفرنامه راوينسون ارجاع داده شده است؛ ضمنا

راولينسون ذكر شده نام سفرنامه رادلينسون ذكر شده است؟!

▪ صفحه 84 سطر 9، سخن ويل دورانت به مقاله »راه هاى خوزستان 

در نخس���تين قرون اسالمى« آقاى سيدصفر رجبى ارجاع داده شده 

 تاريخ تمدن ويل دورانت فراموش شده است.
ً
است. ظاهرا

در همين صفحه، پاورقى ش���ماره 3 چنين اس���ت: »كريشمن، رمان، 

ص 231«. تم���ام اث���ر موردنظ���ر فرام���وش ش���ده اس���ت؛ ضم���ن آنكه 

گريشمن صحيح است.

▪ در بازخوان���ى موقوف���ات امام���زاده س���يدبهاءالدين محم���د؟ص؟ در 

صفح���ه 103 ن���ام ش���هر روزوه در بازخوان���ى »دوزوه« آمده اس���ت كه 

صحيح نيست.

▪ صفح���ه 107 در خص���وص اس���حاق العالم، جد چه���ارم، امامزاده 

بهاءالدين محمد، به ش���جرة المباركه، صفحه 5-108 ارجاع داده 

كتاب امرى  ش���ده اس���ت. ارجاع موضوعى به صفحۀ 5-108 يك 

 اش���تباه چاپى است؛ زيرا پاورقى 
ً
معمول و علمى نيس���ت و احتماال

 به صفحه 108 ارجاع داده است.
ً
بعد همين صفحه، صرفا

▪ در صفحه 112 س���طر 10-14 چنين آمده اس���ت: »بر حس���ب آنچه 

حضرت آيت اهلل  العظمى مرحوم آقاى سيدش���هاب الدين مرعشى 

نجف���ى به نقل از حواش���ى نس���ابه جليل ميرمحمد قاس���م مختارى 

س���بزوارى در تعالي���ق خ���ود بر عمدة الطالب نوش���ته اس���ت، فرزند 

بالفصل حضرت موسى بن جعفر؟امهع؟ است«.

ارج���اع س���خن آي���ت اهلل  مرعش���ى و عم���دة الطال���ب چني���ن اس���ت: 

»مه���دوى س���يد مصلح الدي���ن، تصحي���ح و اضاف���ات دكت���ر اصغر 

منتظ���ر قائم، ص 346« كه امرى كاماًل غلط اس���ت؛ از س���وى ديگر 

عم���دة الطالب در مناب���ع پايانى كتاب آمده اس���ت، ولى در پاورقى 

فراموش شده است؛ ضمن اينكه در ارجاع پاورقى ارائه شده نيز نام 

اثر فراموش گش���ته اس���ت. نام اثر مزارات اصفهان اس���ت كه توسط 

انتشارات دانشگاه اصفهان منتشر شده است.

▪ صفح���ه 114 پاورق���ى ش���ماره 30 »عب���اس رقباى آش���تيانى« آمده 

كه صحيح آن، عباس اقبال آشتيانى است. است 

▪ صفحه 149 سطر 5، شهر بن، شهرستان ِبن عنوان شده است؛ در 

صورتى كه شهر بن از جمله شهرهاى شهرستان شهركرد در استان 

چهارمحال و بختيارى است.

▪ پاورقى شماره 2 صفحه 150 »قاموس كتاب مقدس، نقل از فرهنگ 

 قاموس كتاب مقدس در منابع پايانى 
ً
دهخدا، ص 150« مى باشد. اوال

 لغت نامۀ دهخدا در منابع پايانى آمده، ولى 
ً
كتاب نيامده است؛ ثانيا

نقل با واسطه صورت گرفته است كه صحيح نيست. 

در صفح���ه مذكور، پاورقى ش���ماره 3 »كش���اف اصطالحات الفنون 

كتاب كش���اف  ب���ه نقل از دهخ���دا، ص 150« مى باش���د. بايد گفت: 

اصطالح���ات الفن���ون در مناب���ع پايانى وجود ن���دارد و دوباره مطلب 

نقل شده از لغت نامه دهخدا با واسطه آمده است.

▪ پاورقى ش���ماره 4 صفح���ه 151 »دايره المعارف اس���المى به نقل از 

كه دايره المعارف اسالمى  دهخدا، ص 150« مى باش���د؛ در صورتى 

 س���خن دهخدا با واسطه نقل 
ً
در منابع پايانى وجود ندارد و مجددا

كه مؤلف مدعى است در منابع  ش���ده است؛ اين در حالى اس���ت 

پايان���ى يك���ى از منابع اثر لغت نامۀ دهخداس���ت. گفتنى اس���ت در 

مناب���ع پايان���ى، لغت نامۀ دهخدا ب���ا عنوان فرهن���گ دهخدا بدون 

هيچ گونه مشخصاتى ذكر شده است.

▪ در صفحه 152، پاورقى شماره 7 چنين است: »از الموسوعه العربيه 

به نقل از دهخدا، ص 152« و نيز پاورقى شمارۀ 8: »التدوين به نقل 

از دهخدا، ص 152« و ش���ماره 9: »دهخ���دا، ص 152«؛ همچنين در 

پاورقى هاى ش���ماره 10 و 11 آمده اس���ت: »دايره المعارف اس���المى به 

نقل از دهخدا، ص 152 و 153«. به نظر مى رسد مؤلف محترم موارد 

 از لغت نامۀ دهخدا نقل نموده است؛ زيرا در لغت نامه 
ً
فوق را تماما

دهخدا موارد مورد اشاره را به نقل از منابع فوق ذكر كرده است كه 

كرده است؟! مؤلف در پاورقى منابع را جابه جا ذكر 

 به ذكر فارس���نامۀ 
ً
در همين صفحه پاورقى ش���ماره 13، مؤلف صرفا

كرده است. ناصرى بدون هيچ گونه توضيحى يا ذكر صفحه اكتفا 

▪ صفح���ه 153 پاورق���ى ش���ماره 14، فرهن���گ جغرافيايى اي���ران، ج 9 

مى باش���د كه بدون هيچ گونه توضيح ي���ا ذكر صفحۀ موردنظر آمده 
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است. بايد گفت: در فرهنگ جغرافيايى آبادى هاى كشور جمهورى 

اس���المى اي���ران، ج 9 چنين موضوع���ى وجود ندارد؛ ضم���ن آنكه در 

منابع پايانى نيز چنين اثرى ذكر نشده است. 

در همي���ن صفح���ه، پاورق���ى ش���ماره 19 مقدم���ه التفهيم ب���دون ذكر 

صفحه يا مش���خصات آن آمده اس���ت و شماره 20 متن اللغه بدون 

وه هيچ كدام از  ذك���ر نام مؤلف يا صفحه وارد ش���ده اس���ت؛ به ع���ال

منابع فوق در منابع پايانى اثر ذكر نشده اند؟!

▪ در صفح���ه 155 قس���مت پايان���ى صفح���ه چنين آمده اس���ت: »در 

واقع بايد گفت اس���ناد و اطالعات محلي���ان به مراتب از اطالعاتى 

كه از برخى كتب تاريخى به دس���ت مى دهد، وس���يع تر اس���ت؛ زيرا 

گاهان محلى كه اطالعات مربوط به منطقه خود را سينه به سينه  آ

از نياكان به ارث برده اند، راجع به گذشته اين منطقه كه در روزگار 

معاصر در روس���تاى ش���يخ شبان خالصه شده اس���ت، يكى پس از 

ديگرى چنين اظهار مى دارند: »در س���ال 23 قمرى در زمان خليفۀ 

دوم سرزمين »ايلگاه« )چهارمحال فعلى( به دست مسلمانان فتح 

گردي���د«. مؤلف محت���رم به نقل نمونه هاى ديگرى ني���ز از اين اخبار 

كه مربوط به صدر اس���الم اس���ت در چندين صفحه پرداخته است 

و مدعى ش���ده اين اطالعات وس���يع تر از اطالعات موجود در كتب 

و قاب���ل اعتماد اس���ت. آيا صحت و س���قم نقل قول اف���راد از حداقل 

گرديده است؟ چگونه  1400 س���ال قبل، بر نويسندۀ محترم آش���كار 

مى ت���وان ب���ر بيان چني���ن مطالبى صحه گذاش���ت و از س���ويى فتح 

ناحيه كوهس���تانى چهارمحال و بختيارى و اصفهان توس���ط سپاه 

اس���الم - كه در اكثر كتب قدما ذكر ش���ده است - و به ذكر روايات 

افراد محلى نياز ندارد؟!

▪ صفح���ه 162 مؤل���ف مدع���ى اس���ت: »س���نگ قبرى در گورس���تان 

قديمى روس���تاى ش���يخ ش���بان، داراى تاريخ 263 ه- .ق را نش���ان 

كه تقارن با زمان حضرت امام رضا؟ع؟ دارد«. مى دهد 

بر اساس آنچه پشت جلد اثر فوق آمده است، مؤلف محترم ازجمله  

محققان و اس���تادان نس���ابه، با س���ابقه سى س���ال تحقيق و پژوهش 

ك���ه تاري���خ زندگانى ائم���ه اطهار  مى باش���د؛ بنابراي���ن چگونه اس���ت 

؟مهع؟ را فراموش كرده اس���ت. تاريخ ش���هادت حضرت امام رضا؟ع؟ 

س���ال 203 ه���� .ق اس���ت و س���ال آغاز امامت حض���رت مهدى؟جع؟ 

س���ال 260 ه .ق اس���ت؛ بنابراين سال 263 ق سال امامت حضرت 

مهدى؟جع؟ است نه مقارن با حضرت امام رضا؟ع؟.

▪ در صفح���ه 164 س���طر 15-17 آم���ده اس���ت: در گورس���تان قديمى 

 كش���نيزجان درج گرديده، سنگ 
ً
روس���تاى گشنيزجان كه اشتباها

كه حكايت از اس���كان موقت اقوام مختلف از  قبرهايى وجود دارد 

جمل���ه قوم ارامنه در س���نوات قرون ي���ازده و دوازدهم ه .ق دارد، كه 

ك���دام از اين س���نگ ها قابل خواندن نيس���ت. در اين  نوش���تار هيچ 

زمين���ه الزم اس���ت مؤل���ف محترم به كت���اب تاريخ ارامن���ه فريدن اثر 

لئون ميناس���يان كه در س���ال 1971 در بيروت منتش���ر گش���ته است 

مراجع���ه نمايد تا آثار قبرس���تان ف���وق را مورد مطالعه ق���رار دهد كه: 

قابل خواندن است و از بين نرفته است؟!

كت���اب نفيس  ▪ در صفح���ۀ 183، س���طر 6 چني���ن آمده اس���ت: »در 

ئم���ه االطهار در خصوص  و ن���ادر الوجود: احس���ن الكبار فى معرفة اال

كاظم)ع( مى نويس���د: »پاورقى مطالب احس���ن الكبار  حضرت امام 

ئمه االطهار، جامع االنس���اب ج 1، اثر س���يدمحمدعلى  ف���ى معرف���ة اال

روضاتى اس���ت«. باز در همين صفحه آمده است: »صاحب عمدة 

الطال���ب در اح���وال حض���رت امام موس���ى بن جعفر عليهما الس���الم 

كت���اب جامع االنس���اب، ج 1  گوين���د:...«. پاورق���ى عم���دة الطالب به 

كتاب، شماره 22 عمدة الطالب  داده شده است و در منابع پايانى 

 
ً
كه اثر فوق واقعا فى انس���اب آل ابى طالب آمده اس���ت. در صورتى 

جزو منابع مورد استناد بوده باشد، ارجاع مطلب عمدة الطالب به 

جامع االنساب صحيح نيست.

▪ صفحه 185، پاورقى شمارۀ 4 »حياة االمام موسى بن جعفر، ج 2« 

كتاب وجود ندارد. مى باشد. چنين اثرى در منابع پايانى 

كه در  ▪ پاورقى شماره 5 صفحۀ 186 »بحاراالنوار، ج 48« مى باشد 

منابع پايانى »بحاراالنوار، جلد 50 و 96« آمده است.

در همي���ن صفح���ه پاورقى ش���ماره 6، ترجمه مقات���ل الطالبين، ص 

624، ب���ه نقل از: تذك���ره آقاعلى عباس اثر احمد صادقى اردس���تانى 

كتاب مقاتل الطالبين وجود  كه در منابع پايانى  اس���ت؛ در صورتى 

دارد، ول���ى نق���ل مطل���ب از تذك���ره آقاعلى عباس؟ع؟ آمده اس���ت؛ از 

سوى ديگر در منابع پايانى اثر، تذكره آقاعلى عباس؟ع؟ وجود ندارد!

▪ در پاورق���ى ش���ماره 8 صفح���ه 187 ن���ام عم���دة الطال���ب، »عم���ده 

 اشتباه 
ً
كه ظاهرا الصالب« و نزهة العيون، »نزمه العيون« ذكر ش���ده 

تايپى است.

▪ در پاورقى شماره 12 صفحه 189 رجال طوسى، »رجال الصوسى« 

تايپ شده است.

▪ پاورقى هاى شماره 13، 14 و 15 در صفحات 189 و 190 يك مأخذ 

كه متفاوت عنوان شده است؛ بدين شرح:  است 

13. نزه���ة العيون فى نهاية الفنون )البته بدون نقطه تاء تأنيث ثبت 

شده(؛ 14. نزهه العيون؛ 15. عيون.
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نقدی بر دایرة املعارف شجرة آل رسول نقد و برریسکتاب

▪ پاورقى ش���ماره 22 صفحه 194 چنين اس���ت: »همان اثر مهدوى، 

كه نام اثر رجال اصفهان در شماره 21 بدون  ص 346«؛ در صورتى 

ذكر جلد موردنظر آمده اس���ت و ذكر همان اثر، بى مفهوم اس���ت؟ در 

منابع پايانى نيز اين اثر ذكر نش���ده اس���ت. پاورقى شماره 23، تاريخ 

كه در مناب���ع پايانى نيامده اس���ت. توضيح  اصفه���ان و رى اس���ت 

آنكه: اثر فوق از تأليفات محمدحسن جابرى انصارى است.

پاورقى شماره 24 همين صفحه نيز آثار ملى اصفهان است؛ ضمن آنكه 

مؤلف آن مشخص نيست و در منابع پايان كتاب نيز نيامده است.

▪ پاورقى ش���ماره 26 ريش���ه ها و جلوه هاى تشيع است كه بدون ذكر 

كامل ذكر نشده است. جلد مورد نظر آمده و در منابع پايانى نيز 

اثر فوق در سه جلد چاپ و منتشر شده است و نام كامل آن چنين 

اس���ت: »ريش���ه ها و جلوه هاى تش���يع و حوزه علميه اصفهان در طول 

تاريخ، تأليف ميرس���يدحجت موحد ابطحى، ناش���ر دفتر تبليغات 

المهدى)عج(، اصفهان 1418 ه� .ق«.

▪ در پاورقى شماره 28 صفحه 197 نام اثر فراموش شده است و نام 

خانوادگى مرحوم مهدوى، مهدى ذكر ش���ده اس���ت. نام اثر مورد نظر 

 در منابع پايانى نيز ذكرى از آن نيست.
ً
مزارات اصفهان است؛ ضمنا

▪ در س���طر 10 صفح���ه 200 ش���هر س���امان در اس���تان چهارمح���ال و 

گشته است. بختيارى روستا قلمداد 

▪ در سطر 16 صفحه 212 چنين آمده است: »روستاى گيشنيزجان 

و ايرانچه از توابع شهرس���تان كيار در فاصله 40 كيلومترى شهركرد 

واقع ش���ده«؛ توضيح آنكه روس���تاى گيش���نيزجان يا گشنيزجان در 

كي���ار نيز در اس���تان  شهرس���تان چ���ادگان واقع اس���ت و شهرس���تان 

چهارمح���ال و بختيارى نيس���ت. در ادامه موض���وع، مؤلف مدعى 

كليساهاى  گش���نيزجان، آثار ضعيفى از قبور و  اس���ت در روس���تاى 

ارامن���ه نماي���ان اس���ت كه قدمت���ى بس���يار طوالن���ى دارد؛ در صورتى 

ك���ه در صفح���ۀ 164 همچنان كه ذكر آن گذش���ت، مؤلف اين آثار را 

مربوط به قرن يازدهم و دوازدهم ه .ق دانسته است و... .

 السلطان 
ّ

▪ در صفحه 213 س���طر 4 »ظل السلطان« به صورت ضل

درج گردي���ده كه نادرس���ت اس���ت؛ هرچن���د در واقع ظل الس���لطان 

 نيز بوده است!
ّ

حاكم اصفهان، ضل

▪ در س���طر 15 صفحه 216 چنين آمده اس���ت: »اين س���يد بزرگوار در 

قبرس���تان قديم كركوند لنجان اصفهان دفن ش���ده است«. توضيح 

آنكه كرگوند از جمله شهرهاى واقع در شهرستان مباركه در استان 

اصفهان است و در شهرستان لنجان واقع نيست.

▪ در صفح���ه 249 بن���اى ش���هر نجف آب���اد را بين س���ال هاى 1020 - 

1030 ه� .ق به خواس���ت ش���اه عب���اس صفوى آورده اس���ت. مرحوم 

كرده است. دهخدا در لغت نامه بناى آن را سال 1022 ه .ق ذكر 

▪ در س���طر 11 صفح���ۀ 263، هام���ش به صورت »هامش« و در س���طر 

13 ب���ه ص���ورت »حام���ش« و در س���طر 17 به صورت »حام���ش« و در 

سطر 4 صفحه 264 به صورت »هامش« آمده است كه صحيح آن 

»هامش« مى باشد نه حامش.

▪ در صفحۀ 273 تذكره اى با تاريخ تحرير 1268 ه .ق عنوان گش���ته 

ى بزرگ اس���ت؛ از  اس���ت كه نش���ان دار به مهر 27 تن از علما و فضال

جملۀ ايشان آقاجمال الدين بن آقاحسين الخوانسارى است. اين در 

صورتى اس���ت كه عالمه آقاجمال خوانسارى فرزند ارشد آقاحسين 

خوانس���ارى مدف���ون در تخ���ت ف���والد اصفهان در س���ال 1135 وفات 

يافت���ه، در س���ال 1268 ق در قي���د حي���ات نبوده اس���ت؛ حال چگونه 

مه���ر ايش���ان بر تذكره ف���وق وجود دارد، جاى تعجب اس���ت و ش���ايد 

تذكرۀ فوق س���اختگى اس���ت و ي���ا در تاريخ ف���وق از روى تذكره هاى 

 با ذكر نام علماى 
ً
كهن، بدون مهر رونوشت تهيه شده است و صرفا

گذشته آمده است؛ وگرنه سنديت آن قابل قبول نيست.

▪ پاورقى ش���ماره 36 صفحه 293 اختران فروزان رى و تهران اس���ت 

كه در منابع پايانى، اثرى از آن نيست.

كتاب، فهرس���ت منابع ارائه ش���ده است. مختصر  در بخش پايانى 

آنكه در ارائه و تنظيم اين منابع هيچ گونه اصول علمى ارائه نشده 

اس���ت: برخ���ى از منابع به ص���ورت ناقص بدون ن���ام مؤلف، برخى 

ابتدا نام مؤلف و س���پس نام اثر و در برخى، ابتدا نام منبع و س���پس 

ن���ام مؤل���ف، در برخ���ى حتى نام مترج���م يا مؤلف نادرس���ت عنوان 

ش���ده اس���ت. براى نمون���ه ن���ام دكتر محم���د معين، محمدحس���ين 

عن���وان ش���ده و يا ن���ام محمود عرف���ان، مترج���م جغرافي���اى تاريخى 

گش���ته اس���ت.  س���رزمين هاى خالف���ت ش���رقى، محمد عرفان عنوان 

گاهى نيز نام اثر نادرس���ت عنوان ش���ده اس���ت؛ ب���راى نمونه عنوان 

مأخذ شماره 47 جغرافياى تاريخى تفرش است كه بدون نام كامل 

و ذكر مش���خصات انتش���اراتى اثر آمده اس���ت. صورت درس���ت اثر، 

چنين اس���ت: سيرى كوتاه در جغرافياى تاريخى تفرش و آشتيان، اثر 

مرتضى سيفى فمى تفرشى. ده ها نمونۀ ديگر نيز از اين موارد وجود 

كشيد. كه ادامۀ آن، سخن را به درازا خواهد  دارد 


