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ـمقالـه بـه بخـش اصـلی و فرجـامین در ودست داده بهصفوی

ّ
تـاریخی و ۀ ادل

انتساب نسخه پرداختـهصفویه و مالجـالل مـنجم یـزدی ۀمتن به دوراین شناختِی
.است

بهـایی، ، مالحسـین واعـظ کاشـفی، شـیخفویلیمیای ص، اسرار قاسمیعلوم غریبه،: هاکلیدواژه
عباس اول صفویمالجالل منجم یزدی، شاه

٢/١٠/٩٩: تاریخ پذیرش٤/٤/٩٩:اریخ دریافتت

karimi@meybod.ac.ir/ دانشگاه میبدشناسیایراناستادیار گروه *



۸۶، شمارۀ میراثۀآین/ ١١٦

مقدمه

پژوهـان اسـت کـه در شده بـرای صـفویهچندان شناختهای نهکانون اصلی این جستار رساله

نویسـنده در پـی اثبـات ایـن ادعاسـت کـه ایـن ١.علوم غریبه به نگارش درآمده استۀحوز

مالحسین واعظ کاشفی است، از مکتوبـات ۀنوشتاسرار قاسمیۀالکه بخشی از رس،رساله

عباس اول صفوی است کـه بـه مـتن اصـلی مالجالل منجم یزدی، منجم و مورخ دربار شاه

گاهیاسرار قاسمی  بـا توجـه . اریخی و اجتماعی استتهای ارزشمنِدافزوده شده و حاوی آ

است و همچنین اسرار قاسمیاز» لیمیا«تنمۀتمامی دربرگیرندکه این بخش افزوده بهبه این

در مقالـۀ حاضـر، ،افـزودهبرای متمایز ساختن آن از بخش لیمیای اصلی متن، ایـن بخـِش

ۀای از سـابقنویسـنده ابتـدا خواهـد کوشـید خالصـه. نامیده شـده اسـت» لیمیای صفوی«

ایـن د و سـپس یـان کنـبرا اسـرار قاسـمیتوجهات علمی به هویت صـفوی ایـن بخـش از 

ها و نقـد بگـذارد و کاسـتیۀشناختی و تـاریخی در بوتـها را با اتکا به شواهد نسخهارزیابی

تـااست شده شهمچنین در بخش اصلی مقاله کوش. دیادآور شورا آنهااشتباهات ازبرخی

بخش افزوده، نگـارش با استفاده از منابع دست اول تاریخی، افزون بر اثبات هویت صفوِی

. به اثبات برسدسط مالجالل منجماین بخش تو

یبهمتنی در علوم: اسرار قاسمی صفویی از دورانتیموری با عناصر از عصرغر

نظـم «پژوه آمریکـایی، بـا عنـوان صفویهکاترین بابایان، ای از مقالهۀنگارنده در حین مطالع

عصر صفویکیهان بابایـان در متوجه شد که ) Babayan, 2009(»شناختی چیزها در ایراِن

اسـرار نـام بحثی پیرامون رواج جادو و طلسم در عصر صفویه به یک رسالۀ چاپ سنگی بـه

ده، منبعی است که آور شدنیز یاچنان که بابایان آن،اسرار قاسمی. استناد کرده استقاسمی

ضمن مقاله.١
ً
در ایران پرداخته اسـت و از همـین رو در ایـن جسـتار ای به سابقه و اهمیت علوم غریبهنویسنده قبال

بر سویه
ً
بهزاد : مورد نظر با این مشخصات منتشر شده استۀمقال(شناختی موضوع متمرکز استهای نسخهصرفا

، ۱۳۹۸، زمسـتان ۲۹ش تاریخ نـو، ، »در باب پژوهش و تصحیح متن در حوزه علوم غریبهیاطرحواره«کریمی، 

.)۲۰-۹ص 
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اصـل . شـودعنوان یک منبع متـأخر تیمـوری شـناخته مـیپژوهشگران و مورخان بهمیان در 

، عـاِلم و نویسـندۀ دربـار )ق۹۱۰-۸۴۰(منسوب به مالحسین واعظ کاشفی ر واقعدرساله 

البته کاشفی به روش .حسین بایقرای تیموری در هرات و موضوع آن علوم غریبه استسلطان
ً
معهود خویش در استفاده از منابع پیشین یا معاصر در نگارش آثار خود، در مقدمه صـراحتا

علوم غریبه از ۀعتبر وقت در حوزآثار ماز ای ترجمه و گزیدهر واقعدکند که این اثر اشاره می

ابوعبداللـه مغربـی و از العیونِسحرالدین سهروردی، از شیخ شهابالمشکالت حّلجمله 

بنـابراین بایـد بـه اسـت؛از ابوالقاسم احمد عراقـی سـماویالطرائقالحقایق و ایضاحعیون

از ایـن رسـاله ٢.دانسـتو نه مؤلـف آن اسرار قاسمیشهادت این فقرات، کاشفی را مترجم

میاندر آنهای خطی و چاپ سنگی فراوانی برجای مانده است که نشان از محبوبیت نسخه

مشهور علوم غریبهۀپنج شاخبامتناظر ،این اثر در پنج مقصد٣.علوم غریبه داردمندانعالقه

بابایـان . فصل اسـتچند هر اصل متضمن و هر مقصد مشتمل بر چند اصل و،فراهم آمده است

بـا توجـه نویسندۀ این رساله دانسته شده است، اماکاشفی که گرچه کند اشاره میدر همین مقاله 

مشهور  یکی به وجود برخی مطالب مربوط به عصر صفویه در آن، نویسنده را نباید با کاشفِی

همنـامقاسـمی فـردی نویسندۀ رسالۀ اسـرار ،، از نظر بابایاندر واقع.دانست
ً
مالحسـین «دقیقـا

رسـاله، اوبـر محتـوایبنـا،و بـازه اسـتزیسـتدر عصـر صـفویه مـیبوده کـه» واعظ کاشفی

شکال متفاوت در نسخهاین. ٢
َ
تکـرار اسرار قاسمیهای مختلف خطی و چاپ سنگی مقدمه با محتوای یادشده به ا

مجلـس ۀ، کتابخانـاسرار قاسـمی؛ ۳۰۹۰ش ۀ ملک، نسخۀ، کتابخاناسرار قاسمی. نک،برای نمونه(شده است 

. )۲/۱۲۵۵۹ش ۀشورای اسالمی، نسخ

درایتـی . ۴۳۳-۴۲۹، »اسرار قاسمی«ذیل / ۳: ۱۳۹۰درایتی، . نک،های خطی این رسالهبرای فهرستی از نسخه. ٣

های متـأخر وجود روایت. را شناسایی کرده استاسرار قاسمینسخۀ خطی ۵۷های در اختیار، بر اساس فهرست

برای نمونـه، فخرالـدین علـی . های بعدی دارداین اثر در دورهۀ، نشان از محبوبیت پیوستاسرار قاسمیدیگری از 

کشـفیـا خانی ۀتحفنام را بهاسرار قاسمیای از ق خالصه۹۲۸در سال ،الدین علی، پسر کاشفیی یا صفیصف

فراهم آورده استـخان شاملو بدانیمکه به احتمال زیاد باید او را دورمیشـحاکم خراسان به درخواستاالسرار

مجلس شـورای ۀکتابخان۵/۱۰۶۵ش ۀنسخ،ثالرای مب(های ایران موجود است هایی از آن در کتابخانهکه نسخه

.)ملکۀ ملیکتابخان۳۴۲۴ش ۀنسخو اسالمی
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، عاِلم مشهور عصر صـفویه باشـد، زیـرا از او بـا )ق۱۰۳۰- ۹۵۳(بایست شاگرد شیخ بهایی می

بـدون ،که پیش از ایـنپژوهشگرانی راآراء بابایان همچنین . خویش یاد کرده است» استاد«عنوان 

مشهور دانسته طـور اند، بـهتوجه به اطالعات رساله، آن را متعلق به دورۀ تیموری و نوشتۀ کاشفِی

سـت بـه ابا توجـه بـه ارجاعـات او، اشـارۀ مسـتقیمی،این سخن بابایان. کرده استضمنی نقد 

مالحسـین یـات و آثـارحکه بـه مطالعات ایرانیۀمجلۀنامنویسندگان مجموعه مقاالتی در ویژه

.)Iranian Studies, vol. 36, no. 4, December 2003(واعـظ کاشـفی اختصـاص یافتـه

مشهور نسبت داده شـده اسرار قاسمیمجموعه، ی از مقاالت این کم در یکدست به کاشفِی

ایـن. و بر اساس آن علوم غریبه در عصر تیموری مورد بررسـی و تحلیـل قـرار گرفتـه اسـت

فرانسـه ٥مطالعـات عـالیۀ مدیر مطالعات بخش علوم دینی مدرسـ٤شتۀ پیر لوری،مقاله نو

نـام دارد» کاشـفی و جـادو در عصـر تیمـوریاسرار قاسـمِی«لوری در این مقاله که . است

)Lory, 2003(رسالۀ چاپ سنگِی فسِت
ُ
را کـه توسـط اسـرار قاسـمیتـاریخ بدوِن، چاپ ا

این نسـخه، برای مشخصات(قرار داده استد خوچاپ شده مبنای کار ٦محمدحسن علمی

، این همان نسخۀ مورد استفادۀ بابایان نیز بوده استدر واقع). ق۱۳۰۲کاشفی،واعظ. نک

ردهدر و باید اذعان کرد که
ُ

لـوری در ایـن .بـا اوسـتحـق وری تا اندازۀ زیـادی گیری به لخ

اسـرار وه و نـه یـک مـورخ، مـتن پژعنوان یک دینبه،آیدهمچنان که از ِسمتش برمی، مقاله

تاریخ ایران و حتی حوزۀ علـوم کافی از ناخت سبب نداشتن شبهرا بررسی کرده، اما قاسمی

سـیم رسـاله کـه لوری هنگام بررسـی مقصـِدال،برای مث. غریبه دچار اشتباهاتی شده است

افعال «صدور ا منجر بههد و موضوع آن اسماء و طلسماتی است که عمل به آننام دار» لیمیا«

اسامی شخصیتذکر ا وجود شود، بمی» عجیب و آثار غریب
ً
مشهور عصر صفوی های نسبتا

او . قدمت این بخش و کل متن را به پـیش از صـفویه برسـاندکه اصرار دارد ، همچنانآندر

ــیت ــی از شخص ــی برخ ــد حت ــا مانن ــماعیله ــاه اس ــفوی ش ــ(ص و ) ق۹۳۰-۹۰۷. کح

4. Pierre Lory.
5. Ecole Pratique des Hautes Etudes.

میِعلمی،اشتباهبه،هم لوری و هم بابایان. ٦
َ
.اندضبط کرده) Alami(را َعل
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رسـد، به نام بهاءالدین محمد میوقتی، اما بردرا نام می)ق۹۹۷. د(خان استاجلو مرشدقلی

عصـر صـفویه قـرار محـدوۀ زمـانیها که همگی اعتنا به ماجراهای تاریخی و شخصیتبی

و بـر همـین دانـدمی) ق۷۹۱-۷۱۸(دارند، این شخص را همان بهاءالدین محمد نقشبندی

ی در گسترش علوم غریبه و مناسـبات یک صفحه از مقاله را به تأثیر صوفیان نقشبند،اساس

یـا » اسـتاد«لـوری لقـب ). Lory, 2003: 537(دهـدمیآنها با دربار پادشاهان اختصاص 

گرفتـه ، نادیـده بـردهکـار که نگارندۀ این مقصد بارها برای بهاءالدین محمد بـه، را» استادم«

سدۀ را) ق۷۹۱. د(و بهاءالدین محمد نقشبندی است  اواخِر هـم ه دهم هجـری بـبا کاشفِی

، حال آندهدربط می
ْ
عالوه،بـه.اندزیستهگر مییسال از یکد۱۱۰که این دو به فاصلۀ تقریبا

شده در این بخش نکرده و از کنار چندین و اعتنایی به جزئیات ماجراهای نقلمترینلوری ک

. کحـ(شـاه صـفیو ) ق۱۰۳۸-۹۹۵. کحـ(عبـاس از جمله شاه،چند نام آشنا و مشهور

ۀدر دانشنام» کاشفی«نویسندۀ مدخل ،٧بتلنیسا. ماریا ای. گذشته است) ق۱۰۳۸-۱۰۵۲

ویژه نیز ـایرانیکا مهماِن بـدون ـبـوده مطالعات ایرانی نامۀ کاشفی در مجلۀ که خود سردبیِر

در عصـر تیمـوری و ازیبهای دربارۀ علوم غررا رسالهاسرار قاسمیتوجه به جزئیات مذکور، 

نگاشته و مرجع اصلی او برای این اظهار نظـر غیردقیـق، مقالـۀ لـوری بـوده اسـتکاشفی ا

). Subtelny, 2012. نک(

نگارنده اینجوهایوکه جستالزم به یادآوری است،کارپیش از پرداختن به اشکاالت

٨المشکالتحلمستقل با عنوان ۀدر قالب یک رسال» لیمیا«دهد که محتوای مقصد نشان می

7. Maria E. Subtelny.
گویا این عنوانی عمومی . نام دارند» المشکالتحل«یا » حل مشکالت«یار داریم که های متعددی در اخترساله. ٨

حوزهبرای رساله
ِ

:۱۳۹۱، درایتـی. نـک(انـد هپرداختهای مختلف دانـش مـیهایی بوده است که به مسائل بغرنج

درایتـی . ه اسـتعنوان یک اسم خاص به کار رفتمورد نظر ما در اینجا به» المشکالتحل«اما . )۱۳/۳۶۷-۳۹۳

؛ بنابراین بایـد در )۳۶۸-۱۳/۳۶۷:همان. نک(را شناسایی کرده استالمشکالتحلاین شش نسخۀ خطی از

مشـهور از میـان ایـن ۀیک رسال. محتاط بودیکسانی هم دارند که موضوع نامهمهای استفاده از این رساله
ً
نسـبتا

در خـودکاشفیطور که اشاره شدوم غریبه است و همانالدین سهروردی و در علها منسوب به شیخ شهابرساله
←
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دو فصـل دارنـد و هـر ،یعنی هر دو؛در دسترس است، »لیمیا«با همان ساختار رستد،نیز

اسـرار فصـل طلسـمات ،از همین رو.استو هر نوع شامل چهار ِقسمدارد فصل چهار نوع 

مـتن در واقـعبدون در نظر گرفتن اختالفاتی جزئـی در کتابـت، ، المشکالتحلو قاسمی

طـم به حکـیم طـمالمشکالتحلکاشفی، ۀالف گفتبا این تفاوت که برخی هستند؛واحد

بـه معـروف،محّمـدبـنسـعدبـنمحّمـداست و متـرجم آن ابوالمحاسـنمنسوب هندی 

بـر همـین اسـاس، همـایی در مقدمـۀ . شـده اسـتدانسـته ،)ق۷۳۲زنـده در (ساوجی ابن

ـا«در بخـش ) ق۴۲۸-۳۷۰(سـینا منسوب بـه ابـنالمعّزمینکنوزبر رسالۀ اشعالمانه
ّ
ۀ دل

ابنبه» ]سیناابن[انتساب رساله به شیخ  حـلدر المعـّزمینکنـوزساوجی از مناسبت یادکرِد

دانـیم از کـه اکنـون مـیـسـاوجی را همـایی ابـن. به این رساله پرداخته اسـت،المشکالت

عبـاس اول و معاصر شاهالمشکالتحلنویسندۀ ـ نویسندگان و مترجمان سدۀ هشتم بوده

نسـخه٩).۱۳-۱۲: ۱۳۳۱همایی، (دانسته است  ی یـا ختشـنامتأسـفانه همـایی مشخصـاِت

واسطۀ مقدمۀ ایرج افشار دست نداده است، اما بهبهرا المشکالِتحلی رسالۀ ختشناکتاب

ای خطـی از دانیم که مبنـای داوری همـایی نسـخهاستخری، اکنون میمسالک و ممالکبر 

توسـطالمعـزمینکنـوزس از چـاپ انتقـادِیافشار ده سـال پـ. بوده استالمشکالتحل

یکـی از سـاوجی را منتشر کرد که همـین ابـنمسالک و ممالکای فارسی از همایی، ترجمه

دالیلی که تفصیل آن خارج از حوصلۀ این جسـتار ۀافشار با ارائ.شدمترجمان آن شمرده می

زنـدگی او را دورانته و دانسـمسالک و ممالکسعد را کاتب و نه مترجِمدرستی ابناست، به

گویی خصوصـی بـا وافشار، او در گفتگفتۀ طبق . به سدۀ هشتم هجری قمری رسانده است

بعیـد ،قبـول نظـر افشـارکند و همایی ضمن قبولگوشزد می» استاد«همایی این اشتباه را به 

دسـتبرد کاتبـان بـودهالمشـکالتحـلماجراهای عصر صفویه به ه شدِنافزودداند کهنمی

→
را از این کتاب ترجمـه کـرده اسـت، امـا بررسـی نگارنـده نشـان » لیمیا«گوید که بخش میاسرار قاسمیۀمقدم

می
ً
.نبوده استالمشکالت حلای با نام صاحب رسالهدهد که سهروردی اساسا

سـینا نسـبت داده شـده اسـتدر عصـر صـفویه بـه ابـنالمعـزمینکنوزاست که کوشکی بر این باورـملوین. ٩

.)Melvin-Koushki & Picket, 2016: 258.نک(
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ابنقطعطوربهرا المشکالتحلبر همین اساس، افشار . باشد ساوجی و بخـش از تألیفاِت

کتابـت یـا نه همایی و نه افشـار بـه احتمـاِل. دانسته استکاتبان متأخر افزودۀ صفوی آن را 

، ۱۸-۱۵: ۱۳۴۷، افشـار. نک(اندای نکردهساوجی اشارهابنتوسطالمشکالتحلترجمۀ 

گاهی دیگری که از توجه افشار به تنها ١٠).پاورقی داریم مربوط به دو سـال المشکالتحلآ

ایـن تصـور یغمـاای در مجلـۀاست که ضمن مقالـهمسالک و ممالکۀپس از چاپ ترجم

تصـحیح ه اسـتساوجی چـاپ نشـده بـودابنالمشکالِتحلاشتباه خود را که تا آن زمان 

افشـار ). ۳۳: ۱۳۴۳افشار، (دهدبر میخق در بمبئی ۱۳۱۲در آن ز چاپ سنگی اکند و می

انتسـاب قطعـِیدربـارۀ رتـآنچـه پیشدر وگرنـه، استهبه این چاپ سنگی دسترسی نداشت

اکنون با توجه به اطالعـات منـدرج در . کردتجدید نظر میگفته بود ساوجی ابنبهتألیف آن

هنـدی یـا طـماز حکـیم طـمالمشکالتحلگفت که توانق، می۱۳۱۲سال چاپ سنگِی

. )١٣/٣٦٧: ١٣٩١، درایتی. نک(است ساوجی کم منسوب به او و ترجمۀ ابندست

حـل«عنـوان بـایمسـتقل دیگـرۀرسالصورتکه به،اسرار قاسمیۀ فصل لیمیای رسال

، شامل اطالعات بسیار ارزشـمندی دربـارۀ در دسترس استنیز » طم هندیطمالمشکالت

عصر صفوی است کـه ، المشـکالتحـلخش از رساله و همچنین رسـالۀ این ب. نیمۀ پنهاِن

اعتنایِیبیمورد، وجود داردها های فراوانی از آننسخه
ً
پژوهشگران تـاریخ تقریبا قـرار کامِل

، تنهـا توجـه اسـتشـناختی نسـخههـایجنبـهوّجههمایی که متاشارۀفارغ از .استگرفته

که بوداحمد سهیلی خوانساری مرهونایدپژوهانه به بخشی از محتوای این رساله را بتاریخ

ی از مطالـب انـدکبـه فقـرات) ق۱۰۲۸. د(ای درباب مالجـالل مـنجم یـزدی ضمن مقاله

درج در جهت اثبات رواج علوم غریبـه در ایـن ،اسرار قاسمیشده ذیل بخش لیمیای صفوِی

البی دانسته که مطبلکهاسرار قاسمی، مرجع خود را نه هم اشارت داشته است، اما او ،دوران

).۳۱-۲۸: ۱۳۵۵سهیلی خوانساری، (دست داده استدر اثرش به» الرملکشفصاحب «

ایـن اثـر منتهـی شـد کـه در ۀبـه تنهـا نسـخالرملکشفبرای یافتن نگارنده جوی وجست

گرفتـه کـه در خ صـورت ۱۳۴۰در سال ،گفتۀ افشارهب،آناست و چاپ نخستمذکوراین دومین چاپ کتاب. ١٠

. قرار نداشتۀ این مقالهاختیار نگارند
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هـای شـود و محتـوای آن بـه هـیچ روی شـامل دادهمسجد اعظم قم نگهداری میۀکتابخان

نیست و» لیمیا«صفوِی
ً
کـه ایـنعلـت . گیـردمـیردربراالرملعلمۀاطالعاتی دربارصرفا

که هویـت مؤلـف شاید این باشداشاره نکرده،الرملکشفسهیلی خوانساری به نام مؤلف 

المشـکالتحـلاحتمال دیگر این است که این رسـاله نیـز ماننـد .روشن نبوده استاوبر 

به هر ترتیب، نگارنـده . تفاوت دیگری بوده استاما ذیل نام م،اسرار قاسمیهای دادهشامل 

کـه توانـد ادعـا کنـد مـیالمشکالتحلو اسرار قاسمیبا تدقیق در محتوای بخش لیمیای 

الـدین مـنجم یـزدی، مـنّجم رسـمی ها نوشتۀ مالجاللآندربخش عمدۀ اطالعات صفوی

لبی را به ایـن رسـاله ل صفوی است و پس از او نویسندگانی ناشناس مطاعباس اّودربار شاه

طم هنـدی جـای طمحل المشکالِتکاشفی یا رسالۀ اسرار قاسمِیافزوده و در قالب رسالۀ 

ناشـناخته یکی از آثار مالجالل منجم که پیش از ایـن که توان گفتبدین ترتیب می.اندداده

ه را شـدکند ادعاهای طرحتالش میسپسینهای نگارنده در بخش. بود، شناسایی شده است

. و دیگر منابع مرتبط اثبات کنداسرار قاسمیبا استفاده از متن و فرامتن بخش افزوده بر 

یخی شخصیت »لیمیا«ها و اثبات هویت صفوی وجه تار

لحاظ تـاریخی قابـل ست که بهاهاییشخصیتاسامیمشحون از ماجراها ولیمیای صفوی

هـا که تردید در اصالت آنخواندمیصفویه ۀاثبات هستند و چنان جزئیات رویدادها با زمان

.رسدبه حداقل می

صـفوی، یعنـیلیمیـایمؤلـفهایی سراغ بگیریم که هویتبهتر است در ابتدا از نشانه

ۀکه همدهدمذکور نشان میبررسی رویدادهای ١١.سازدمیرا آشکار،مالجالل منجم یزدی

بایسـت معاصـر بـا بنابراین، نویسنده مـیو اند ل صفوی رخ دادهعباس اّوها در عصر شاهآن

بارها نویسنده در سراسر متن، . بوده استاواول اطرافیانۀبه حلقبسیار نزدیک و این پادشاه

و اطالعات مفصل تـاریخی در اختیـار نـداریم و مطالعـات نیـز محـدود بـه درباب مالجالل منجم و خاندان ا. ١١

؛ ۱۳۸۰میرمحمدصادق، : عبارتند ازتحقیقاتترین این مهم.یا بخشی از آثار دیگر استها کتابۀ، مقدمتمقاال

;Mossadegh, 1987: 123-129؛۹۴-۹۱: ۱۳۹۵؛ راونجـی و دیگـران، ۲۱-۱۷صویـژهبـه: ۱۳۹۹صادقی، 

Mancini-Lander, 2012: 404-430.
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دانیم شـیخ بهـایی کـه می. کندخود را از حیث نظری و عملی شاگرد شیخ بهایی معرفی می

و خفـی ازلـی و واقـف علـومعارف معـارف«عنوانعباس اول از او بهنگار عصر شاهتاریخ

تـرین عالمـان علـوم ، از بـزرگ)٢/٩٦٧: ١٣٨٢اسکندربیک منشـی، (نام برده است» جلی

عباس و نخبگان دربـاری غریبه در این روزگار بود و اشتغال او به ساخت طلسمات برای شاه

ًـ شرعمحدودۀدر البته  ـ
ریخی ازهای متعدد تاشود و گزارشمحتمل دانسته میامری کامال

او یعنی مالجالل ۀنوۀنوشت، تاریخ عباسیتألیف مالجالل منجم و ، تاریخ عباسیجمله در 

ویژه علوم غریبـه داردهای مختلف بهعباس در زمینهنزدیک وی و شاهرابطۀ حکایت از ،دوم

آثـاری در علـوم . )»دهـمفصـل«:، مرکـزیعباسیتاریخدوم،مالجالل. نک،نمونهبرای(

ل وی در ریاضیات، هیئـت و نجـومغریبه ب
ّ

کـه از ،ه شیخ بهایی نسبت داده شده است و توغ

ۀجایگـاه برجسـتازدیگـری ۀشد، نشانلوازم علوم غریبه در سطح واالی آن دانسته میۀجمل

و نزدیکـی و ،مالجالل و شیخ بهاییۀمالزمت طوالنی و پیوست. تواند بودشیخ در این زمینه

،و اقتدار علمی شیخ و موقعیت وی نزد شاهقرابت،نوعی ،های آنهاتپوشانی حوزه فعالیهم

هـای مشـترک کـرد و همـین تجربـهشاگرد و استادی را میان این دو ایجاب میۀای رابطگونه

لیمیـای صـفوی را تشـکیل هایاغلب حکایتساختاِرارچوب علوم غریبه، هاست که در چ

.دهدمی

مالجـالل سـخت بـه قلـمهـم در اثبـات نگـارش لیمیـا ممتنـِیدروندو قرینۀ، عالوهبه

را ذکـر کـردهخـود، نـامنویسنده در دو جای متفاوت از متنکه نخست آن. توجه استقابل

اقـل«، نویسـنده خـود را بـه مناسـبت،کـه،ل از فصل دوم از نوع دومدر ِقسم اّویکی: است

در یو دیگـر؛)۹۴: ق۱۳۰۲کاشـفی، واعـظ(کنـدمعرفی می» باشیالله جالل منجمعباد

عبـاس که برای اثبات درستی شهادت خویش نزد شـاهشخصی قسم دوم از نوع سوم از زبان 

،)۱۰۳: همـان(یـاد کـرده اسـتجراایـک مـعنـوان شـاهدبه» مالجالل منجم«از حضور 

بـا توجـه بـه تعـداد و ــوودشل شخص روایت میاّواز زبانترپیشسطرماجرایی که چند

با راوی می» مالجالل منجم«ـهای دخیل در آنصیتهویت شخ بررسـی .یابـدتطابقی تاّم

چـون تعـابیری با ،تاریخ عباسیویژه در به،اجمالی دیگر یادکردهای منجم یزدی از خودش

نشان از شباهت سیاق این اشارات در هـر » مالجالل«و » مالجالل منجم«، »جالل منجم«
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دارد،یادشــده در لیمیــا» مالجــالل مــنجم«تعبیــر بــا الخصــوص در ارتبــاطعلــی،دو اثــر

عـالوه،بـه.)۲۴۴،۲۸۰، ۲۳۰، ۲۲۷، ۲۱۴، ۲۰۸: ۱۳۹۹منجم یزدی، . نک،برای مثال(

دسـت یافتـه اسـت کـه بـه ،، اثر مشهور منجم یزدیالمنجمینة تحفای از به نسخهنگارنده 

ک آن بهشخِص
ّ
مؤلـف بـه ق، ۱۰۱۰الثـانی تاریخ جمادیاو تعلق داشته و در یادداشت تمل

»الیـزدیالمـنجمبـن عبداللـهالـدین محمـدالله جـاللاقل عباد«عنوان مالک آن، خود را 

نخسـت در شـباهت چشـمخواند؛ و اینمی دارد لیمیـای صـفوی گیـری بـه سـبک یـادکرِد

.)ر۲گ:مجلس،المنجمینةتحفمنجم یزدی،(

در شناسـایی هویـت مؤلـف لیمیـای صـفوی کنندهمتنی نقشی تعییندرونقرینۀاین دو 

فرامتنی دیگر، مالجالل مـنجم متنی و های نشانهتناداس، بهها همبدون این، گرچه حتی دارد

، اایـن ادعـتأییـددر اصلی دیگـر ۀنکت. شدمیظاهرلیمیای صفوی ۀنویسندنقشیزدی در 

غیرقابـل عباسـیتـاریخسبک نگارش لیمیای صفوی است که شباهتش با برخی از فقـرات 

و تمام نیست؛ زیـرا این شباهت. استانکار یمخاطبـانبـرای تـاریخ عباسـی، شباهتی تاّم

هایی بـر یادداشـت» لیمیای صفوی«کهنگاشته شده، درحالیعمومی و یک حامی سلطنتی

اسـت کـه اثـر نخسـت طبیعـی.ای از رسائل علوم غریبه با مخاطبـانی خـاص اسـترساله

های نگارش مصـنوع و ادبـی رایـج دربـاری و در تـداوم معیارها و شیوهایست بر حسب بمی

سـبک ایـن حـال، ا بـ. آمـدتحریـر درمـیۀرسمی فارسی به رشتۀنگارانسنت نگارش تاریخ

آرای تـاریخ عـالمویژه مؤلـف به،همچنان در قیاس با همتایانشتاریخ عباسیمالجالل در 

بیـاندرویژه بـه،ایـن اثـرجـایجایدرجاللمالافزون بر این،.است، ساده و روانعباسی

ۀمناسبات نزدیک شاه با حلق
ً
یکسره دست از ترتیب و آداب تحریر متکلـف مالزمان، تقریبا

سـبک نگـارش ١٢.گویی شفاهی و عامیانه با مخاطب استوشوید و گویی در حال گفتمی

بـازی شـاه بـا امیرحیـدر قاپهایدر روایتتاریخ عباسیمالجالل در ۀگرانهایی از نثر عامیانه و حکایتنمونه. ١٢

بلندشدن درب دیگ عرب قزقانی در ، )۵۳۱: ۱۳۹۹، یزدیمنجم. نک(کاشی، باباسلطان قمی و مالجالل منجم

مشهود ... و) ۵۵۱: همان(زاده داوریف بین میرحیدر معمایی و قاضیاختال، )۵۶۲: همان(اردبیل پیش پای شاه

.است
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،لیمیـا.داردمالحظه با نثر عمومی لیمیای صـفوی ین فقرات شباهتی قابلا
ً
مخاطبـانی ،اوال

رود، کـار نثری دیریاب برای انتقال مفـاهیم آن بـهکه هخاص دارد و نیاز نبود
ً
بیـانگر و ثانیـا

گرانـه نثـری حکایـتمسـتلزم کاربرد طلسمات در دربار صفوی است که ۀشواهدی از پیشین

.بوده است
ً
اسـرار قاسـمیۀلرسـاازهمین الزامات بوده که لیمیا را به بخشی نامأنوس اتفاقا

.استدهرکو آن را از نثر کاشفی ممتاز،تبدیل

م اعبـاس امـری علوم غریبه در زمان پادشاهی شـاهمباحِثۀسیطر
ّ
سـت و شـواهد مسـل

تـأثیر تحـتخـود، عباس از همان اوایل دوران پادشاهی شاه.ددر تأیید آن وجود داریفراوان

؛ ودرآمـددرویـش خسـروی در سلک مریدان قرار گرفت و حتی برای مدتیههای نقطوآموزه

سیاسـیعلـلبـه نقطویانگرچه ا
ً
توانـدمیخـودهمـین انـدازه ، امـااز میـان رفتنـدنهایتـا

موجـب توانست تا آنجا که حتی می،دباشعلوم غریبهتمایل طبع و مزاج شاه به ۀدهندنشان

.دگردشاه ۀگیرانسختتصمیماتبرخی تغییر 
ً
تاریخ عباسـی های وایتیکی از رطبق،مثال

طـاغی۱۰۰۲در ذکر وقایع  ،ق، عبدالمؤمن هـروِی
ّ
جامعـهوجفـر از ایهحـاف نسـخبـا ات

شوند، از مجازات نجات شیعی محسوب میۀترین آثار علوم غریبکه مهم)ع(منسوب به علی

فراتر از منش و ،همچنین١٣.»تصدی بعضی از محال اصفهان به او رجوع شد«یافت و حتی 

ل
ُ

تـوان بـه اندیشـۀ را میعلوم غریبـه هعباس بشخصیت شاهۀگرایانعملنگاهق شخصی، خ

از همـین جهـت بـود کـه وکهن لزوم حمایت نیروهای فراطبیعی از پادشاه مـرتبط دانسـت 

سـازان بینان، رّمـاالن و طلسـمکردند و پذیرای منجمان، طالعها برپا میپادشاهان رصدخانه

م سـلطنت خـویش را اآورنـد و دوبـه دسـترافراطبیعـییروهای شدند تا مگر حمایت نمی

مراغـه را ۀعباس طرح بازسازی رصـدخانهمین نگرش بود که شاهبر اساس١٤.تضمین کنند

بخشـش نیـز، دربـارۀ . ۱۰۴-۱۳۹۶:۷۹کریمـی، . نـک،عبـاسهای نقطـوی شـاهگرایشۀبرای آگاهی دربار. ١٣

.۱۳۹۹:۲۱۶منجم یزدی، .نک،هرویعبدالمؤمن 

عباس که شاه.١٤
ً
هـای از جمله روایـت،بر اقوال متعددد، بناروشمار میبه گراترین پادشاهان صفویه از عملاتفاقا

درباب امور شخصی و مسائل سیاسی و نظامیگیریمنجم خود برای تصمیمبابارها تاریخ عباسی، مالجالل در

،هـانمونهبعضیبرای(ساختمیو فنون و راهبردهای دنیوی خود را بر محاسبات فلکی استوار کردمیمشورت 

.)۲۸۶، ۲۰۴-۲۰۳: ۱۳۹۹ی، منجم یزد.نک
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آشنای علـوم غریبـه، شـیخ بهـایی، مـنجم در سر داشت و مسئولیت اجرای آن را به عاِلم نام

علیرضـا عباسـی سـپرددربـار،ۀمخصوص خـود، مالجـالل مـنجم و خوشـنویس برجسـت

گـاه واقعیـت گرچه هیچطرحاین ).ر٩٠گ:، مجلسالتواریخة زبدمنجم یزدی، مالکمال(

و همچنـین بـار اسـتعباس دربار شاهدرعلوم غریبه بیانگرحضور پررنگخود، امانیافت

. ددهنشان میرا در این زمینه جاللو مالبهاییدیگر پیوستگی شیخ

ویدادهای مذکور در لیمیای صـفوی نشـان از اصـالت تـاریخی ها و ربررسی شخصیت

شده در اثبـات نگـارش ایـن های ارائهنشانهۀبیش از همگفت کهتوان ، میدر واقع. آنها دارد

ها و رویـدادها و مالجالل منجم، این هویت تاریخی شخصیتو به قلماثر در عصر صفویه 

. ی مـا اسـتادعـابیش از پیش مؤیداست که ها با اطالعات تاریخی موثق تنیدگی آندرهم

شـده در در لیمیای صفوی در متن رویدادهای مشهور ثبتمذکورهای بسیاری از شخصیت

نـام و نشـان دربـاری، برخـی مسـتوفیان و زنـان بـی: دخورنـبه چشم نمیروزگارآنتواریخ 

شـأن ن مقامات عالیپایه، فرزندان و همسراکارگزاران گمنام، بعضی فرماندهان و افسران دون

یی ماننـدهـاتـرین شخصـیتدر کنـار برجسـتهگمناماناین .ناشناس علوم غریبهعالمانو 

سـلطان، شـیخ بهـایی، خلیفـه)ق۹۴۸-۸۶۶(الـدین منصـور دشـتکی عباس، غیـاثشاه

کنده از رقابتی پنهان برای غلبه ) ق۱۰۲۲. د(خان وردیو الله) ق۱۰۰۱-۱۰۶۳( در فضایی آ

های مالی، خالصـی یـافتن از غضـب پادشـاه، یی از مرگ، نجات از مخمصهبر دشمن، رها

خوانـدنی وقـایعیو وصال محبوب و معشوق، ،روتثاستیال بر زنان، احراز قدرت، حصول 

راوی لیمیـای صـفوی، با قلـمآنها،که دسترسی به بخشی اندصفویه خلق کردهرا در تاریخ

امکـانکـه گمنـام،و ورهم نشستن نـامکناِرهمین . میسر شده است،مالجالل منجم یزدی

اسـت، احتمـال جعلـی فراهم شـدهمنابع دست اول ا از طریقهویت تاریخی آنهشناسایی

واقعـی راوی بـرای اگر غیر از ایـن بـود،،چهدهد؛سخت کاهش میبودن لیمیای صفوی را 

شـد، مـیزمانآنهای مشهوردامان شخصیتبهبایست دستروایت خویش میجلوه دادن 

١٥.مستلزم کندوکاوهای عمیق در منابع باشدننه کسانی که اثبات هویت تاریخی آنا

کـه » لیمیـای صـفوی«شـود بـه چـاپ انتقـادی موکول میها و رویدادهااین شخصیتۀهمگزارش مفصل از.١٥

.دست تهیه دارددراینک نگارنده هم
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اغلـب مـواردگرچه در . لیمیا هستندمندرج دربازیگران اصلی ماجراهایۀزنان از جمل

اند یافتهجالی منپوشیده مانده است، با این حال برخی از آنا،به دالیل فرهنگین،هویت آنا

یکـی از ، خـانمورساقاز جملۀ آنان. اظهار وجودی بکنند، زمانفرهنگ مردساالررغمبهتا 

پادشـاه و کـه مسـئولیت ازدواج اسـتصـفیعبـاس و بعـد شـاهزنان حرمسرای عهد شـاه

کنـد دختـر مـیموافقـتعباس شاهآمده که چوندر لیمیا . ه استاو بودۀعهدبرشفرزندان

ۀبـه خانـرا موافقـت این خانم است که خبر این ورساقسلطان درآورد، خود را به عقد خلیفه

جای ر منابع برداز این زن اطالعات اندکی ). ٩١: تا، بیواعظ کاشفی(َبرد سلطان میخلیفه

هـا دارد و آفرینـی او در همـین زمینـهنشـان از نقـشی کـمهاگاهیآمانده است، اما همین 

هم دارد که در یهای دیگرخانم اشارهین ورساقلیمیا به ا.تواند تأییدی بر ادعای ما باشدمی

، نک(ست اجای خود خواندنی
ً
یکی از طلسماتی که ساخت آن در لیمیا ). ۹۲:همان. مثال

مسـتوفیان یـا چنـانایمن شـدن از حسـاببرای ست اطلسمی،آموزش داده شده کـه کشـِی

بـه خواسـتاری کـه خـود نوشـته اسـت ایـن طلسـم رامالجالل چنان. »تقریر«: مشهور بود

ـر مـنّجم مهدی
ّ

و بـه راهنمـایی شـیخ بهـایی جهـت اسـتخالص قلی میرآخور و مـوال مظف

الـدین از ایـن میرشـمس. از تقریر مستوفیان فراهم آورد،الدین علی، وزیر اصفهانمیرشمس

تنهـا یـادکرد نـام او را در اسـناد .نیسـتنگارانه در دستعلی هیچ اطالعی در منابع تاریخ

همچنین است اشاره ١٦.بازجست که تأییدی است بر اصالت تاریخی اوتوان میس آستان قد

یاد آرای عباسیتاریخ عالمکه تنها یک بار از او در ،الدین، یک مستوفی معمولیبه میرغیاث

اسـکندربیک (است هبا توسل به طلسم مذکور به مقام استیفای اصفهان رسیدکهشده است 

). ۱/۱۶۲: ۱۳۸۲منشی، 

بیگ اخته عمر نام از حسینتوان، میذکری از آنها رفتهکه در لیمیاناشناختگانیدیگراز

تنها دو بار در متـون وبودهاز فرماندهان قشون توجه به لقبش، یوزباشی، پیداست ، که بابرد

یه ،تاریخی صفو
ً
از زنـان و . شـده اسـت، نامی از او بـردهمالجاللتاریخ عباسیدر و اتفاقا

برای (عباس وزیر اصفهان بوده استدر دورۀ شاه،مطابق با اسناد موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی. ١٦

).مرکز اسناد آستان قدس رضوی، ٣٣١٨١سند ش. کننمونه،
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در دسترس اسـت، زیـرا غالـبصفوی اطالعات بسیار اندکی دستگاه ندان بلندمرتبگاِنفرز

، به نام و لیمیاچندین موضع از در اما . چرخدمیمردان منابع تاریخی، بر مدارویژه، بهمنابع

فراموشآثار
ً
بعضا خـانم، مالجـالل ورساقعالوه بر . نیز اشاراتی شده استتاثیرگذارشدگاِن

بیـگ ددختر طبیب مخصوص شاه، دختر سّی، )بدون یادکرد نام(عباس و دختر شاهبه همسر

خان و بعضی دیگر از خواتین درباری و غیردربـاری پرداختـه اسـت و کمونه، دختر قرچقای

میـان هایی از آنها نقل کرده که نشان از چیرگی علوم غریبه در حرمسرای شـاهی و در داستان

در ). ۹۵و ۹۲، ۹۰، ۸۶-۸۵: تـا، بـیواعظ کاشـفی(کومت داردحوابسته به دربار وزنان 

علوم غریبه سراغ شدۀ ختهچندان شناناشناس یا نهعالمان توان از لیمیای صفوی همچنین می

یافتنـد و منشـأ اثـر در محافـل دربـاری حضـور مـیمختلـفگرفت که گاه و بیگاه با دالیل

یی کـه هـاحتـی در جا،آنـانۀامـا همـ،داشـتندمراتب مشخصی این افراد گرچه . شدندمی

» موالنـا«یـا » مـال«یـا » مـوال«عنـاوینی چـوننبوده، بـا موفقیت آمیزان چندانشعملکرد

:همـان.نـک،بـرای نمونـه(از آنهـا یـاد شـده اسـت) مراتـباالترین رده در این سلسلهب(

۸۳-۸۵ ،۸۷-۸۸.(

نتیجه

بخـش تـاریخیبه اهمیت پژوهان خجلب توجه تارینخستین بخش مقالهدر نگارندههدف

قدمت ایـن بخـش کـه در پـژوهش . بوداسرار قاسمیمشهور ۀهایی از رسالافزوده بر نسخه

ورسـدل صـفوی مـیعبـاس اّوبـه عصـر شـاهه شده اسـت، نامید» لیمیای صفوی«حاضر

در اطالعـات کمیـاب و گـاه نایـابنظر اشتمال بـراز ، وآن مالجالل منجم یزدیۀنویسند

اثـری نویافتـه از مالجـالل مـنجم تـوانمیبخش افـزوده را . ارزشمند است،تاریخیابعمن

تـوان میرا لیمیای صفوی نگارنده،گمان به. شمار آوردبهصفوی عهد منجم ومورخ ،یزدی

کاشـفی دانسـت واعظ اسرار قاسمی ی »لیمیا«بر بخش منجم یزدی نگاری مالجالل حاشیه

زیرا هم سیاق نگارش، هم ،تواند جعلی باشدلی راه یافته است و نمیتدریج به متن اصکه به

های گمنام شخصیتازراویاستفادۀو هم ،تولید متنۀشده درباب زمینه و زماننکات طرح

.دکنمنتفی میراکاتبان و جاعالن بعدی به دست جعل ۀاما اصیل تاریخی، انگیز
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منابع

: تهـران. الـدین همـاییبا مقدمـه و حواشـی و تصـحیح جالل.نکنوز المعزمی). ۱۳۳۱(سینا ـ ابن

.انجمن آثار ملی

.امیرکبیر: تهران. ایرج افشارکوشش به. آرای عباسیتاریخ عالم). ۱۳۸۲(ـ اسکندربیک منشی 

بنگـاه : تهـران. به اهتمام ایـرج افشـار.مسالک و ممالک). ۱۳۴۷(ـ اصطخری، ابواسحاق ابراهیم 

.ترجمه و نشر کتاب

.یاصطخر←پاورقی . )۱۳۴۷(ـ افشار، ایرج 

ورقـه و ، دّرۀ نـادره، مصـباح الهدایـة، حـل المشـکالتاطالعاتی دربارۀ «). ۱۳۴۳(ـ ــــــــــــ 

.۳۵-۳۳: ۱۸۹، ش یغما. »، قصیدۀ پاریسگلشاه

. ۱۳و ۳، جلـدهای )فنخـا(های خطی ایران فهرستگان نسخه. )۱۳۹۱-۱۳۹۰(ـ درایتی، مصطفی 

.سازمان اسناد و کتابخانه ملی:تهران

هنـر و . »عباس بـزرگالدین محمد یزدی، منجم شـاهجالل«). ۱۳۵۵(ـ سهیلی خوانساری، احمد 

.۳۱-۲۸: ۱۶۷ش مردم،

).۱۳۹۹(منجم یزدی ←مقدمه . ـ صادقی، مقصودعلی

.ققنوس: تهران.باوری در عصر صفویهنگری و کیهانزمان). ۱۳۹۶(ـ کریمی، بهزاد 

.٣٣١٨١ز اسناد آستان قدس رضوی، سند شمارۀ مرکـ 

نگارسـتان : تهـران. تصحیح مقصودعلی صادقی. تاریخ عباسی). ۱۳۹۹(ـ منجم یزدی، مالجالل 

.اندیشه

نگـاری و تاریخ«). ۱۳۹۵(اکبر کجباف ـ مهدی راونجی، غالمرضا؛ ابوالحسن فیاض انوش و علی

.۱۱۰-۸۹: ۱۸، ش ۲۶س نگاری، تاریخنگری و تاریخ. »نگری خاندان منجم یزدیتاریخ

زیـر نظـر . ٦، ج دانشنامۀ جهـان اسـالم. »تاریخ عباسی«). ۱۳۸۰(ـ میرمحمدصادق، سیدسعید 

).با تجدید نظر(تهران، بنیاد دائرةالمعارف اسالمی، چاپ دوم . غالمعلی حداد عادل

]. چاپ افست[ی فروشی علمکتاب: تهران. اسرار قاسمی). ق۱۳۰۲(ـ واعظ کاشفی، مالحسین 

.سیناابن←مقدمه . )۱۳۳۱(الدین ـ همایی، جالل

منابع خطی

. ۱/۱۲۸۰خطی ش ۀنسخ،)مسجد اعظم قم(الله بروجردی آیتۀکتابخان.الرملکشفـ 
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ۀخطـی شـمارۀنسـخکتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران،.تاریخ عباسی.ـ مالجالل دوم

۴۲۰۴.
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