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از قارون اولیاه تااکنون هماواره ماورد

توجه عالمان شیعه بودهاست .برخی از علما با نوشتن کتابهاایی

ساعی در بیااان مصااائب ائمااه اطهاار داشااتهاند .کتابهااای بساایاری
همصاااون اإلرش اااد ش اایی مفی ااد ،الله ااوف س ااید ب اان ط اااووب ،تس االی

المجااال

محمااد باان باای طالاااب و کتابهااای دیگاار در قرنهااای

گوناگون در این موضوع به نگارش درامدهاند .در کناار نویساندگان

نامدار شایعی برخای از نویساندگان گمناام یاا کمتار شناختهشاده نیا

درباره مصائب ائمه معصومین

دست به نگاارش زدناد .یکای از

ایاان علمااا ،فیلسااوف عصاار صافوی علیقلاای باان قرچغایخااان اساات

کااه باارای مصااائب پاان تن العبااا کتاااب محاارز القلااوب و ا کباااد را
نوشته است .این کتاب مستند است و مللف سعی بار ان داشاته تاا

تمامی مصادر مطالب خود را بیان کناد هرچناد برخای از مطالاب ان
 .1دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه ادیان و مذاه

قمmehdiaskari1371@gmail.com .
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چندان معتبر نیسات .موضاوع اصالی ایان مقالاه بیاان احاوال و اثاار
این فیلسوف و معرفی کتاب محرز القلوب و ا کباد است.

کلیددداوه هدددا ت اااریی نگ اااری دوره ص اافویه ،س اایره معص ااومین
علیقلی بن قرچغایخان ،محرز القلوب و ا کباد.

،

مقدمه
اصئئفهان عصئئر صئئئفوی ،خاسئئتگاه علمئئای بزرگئئی همچئئون مالمحمئئدتقی مجلسئئی،
مالمحم ئئدباقر مجلس ئئی ،ش ئئیخ به ئئایی ،میردام ئئاد ،مالص ئئدرا ،مالرجبعل ئئی و ماننئئئد اینه ئئا
بودهاست .در عصر صفوی فیلسوفان ،محدثان ،فقها و دیگر علمئای مسئلمان در اصئفهان
گرد هم آمدند و نهضت علمی را رقم زدند و هر کدام در رشئته خئود سئرآمد بئودهانئد .در ایئن
می ئئان فس ئئلفه نی ئئز آوازه بس ئئیار ز ی ئئادی داش ئئته و فیلس ئئوفان بزرگ ئئی همچ ئئون میرفندرس ئئکی،
میردامئ ئئاد ،مالص ئئئدرا و مالرجبعل ئئئی تبری ئئئزی در آن زمان ئئئه ت ئئئدریس می کردهان ئئئد .مدرس ئئئه
مالرجبعلئئی تبریئئزی از مئئدارس فلسئئفی بئئوده کئئه کمتئئر بئئه آن پرداختئئه شئئدهاسئئت .در میئئان
شا گردان تبریزی ،علیقلئی بئن قرچغایخئان را میتئوان دیئد کئه آثئار مهمئی را در زمینئههای
مختلف از جمله تفسیر قرآن ،شر حدیث ،مقتل ،فسلفه و تصوف و عرفان نوشته اسئت.
هرچنئئد شئئهرت علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان بئئه فلسئئفه و تصئئوف اسئئت ،امئئا در میئئان آثئئار او
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کارهئایی در بئئاره قئرآن و حئئدیث نیئز دیئئده میشئود .در میئئان آثئار وی کتئئا
األ کبئئاد بئئه بیئئان مصئئائ
کتا

محئرق القلئئو و

پئئن تن آلعبئئا میپئئردازد .موضئئوع اصئئلی ایئئن نوشئئتار معرفئئی ایئئن

و نیز احوال و آثار علیقلی بن قرچغایخان است.

پیشینه پژوهش
محرق القلو و األ کباد تا به حال بئه صئورت مخطوطئه بئاقی مانئده بئود کئه نگارنئده ایئن
سئئطور بئئه تصئئحی و تحقیئئق آن همئئت گماشئئته و در آینئئده نئئه چنئئدان دور توسئئط عتبئئه
عباسیه منتشر خواهد شد .مراجعه ایئن کتئا

توسئط شئیخ قئیس بهجئت العطئار صئورت

گرفتئه اسئئت .ذکئئر ایئئن نکتئه ضئئروری اسئئت کئئه نگارنئئده پئیش از ایئئن بئئه صئئورت مفصئئل در
مقدمه همئین کتئا

احئوال و آثئار قرچغایخئان را بئه صئورت مفصئل معرفئی کئرده اسئت و

آنچئئه در اینجئئا بیئئان می کنئئد مختصئئر آن چیئئزی اسئئت کئئه در مقدمئئه آمئئده اسئئت .البتئئه
نگارنده مقالهای نیز تحت عنوان «معرفی شوقنامه عباسی و معرفی احوال و آثار مؤلئف آن»
نیئئز در دسئئت انتشئئار دارد کئئئه در آن نیئئز مختص ئئری بئئه احئئوال و آثئئار قرچغایخئئان اشئ ئاره
شدهاست.
زندگینامه قرچغایخان
از زندگانی علیقلی بئن قرچغایخئان اطالعئات چنئدانی وجئود نئدارد و سئال وفئات وی
مشئئخص نیسئئت .در بئئاره سئئال تولئئد او مهمتئئرین منبئئع مئئا آثئئار خئئود اوسئئت .وی در کتئئا
احیئئای حکمئئت مینویسئئد« :امئئا حقیقئئت و ماهی ئت نئئور و شئئعاع بصئئرى موجئئود بئئه وجئئود
خاو که موضوع علم مناظر و مرایاسئت تئا حئال تحریئر کئه عمئرم بئه شصئت و شئش سئال
رسئیده اسئئت ،در کتئ

حکمئئاى متقئئدمین و متئئأخرین ندیئدهام» (قرچغایخئئان:1377 ،

 .)529 /1درجای دیگر مینو یسد« :و چه آسان شد دفع آن شکوک و شئبهات قو یئۀ عظیمئه
کئئه علمئئا و حکمئئا را بئئه حیئرت انداختئئه و از زمئئان قئئدیم تئئا عصئئر مئئا کئئه هئئزار و نئئود و یئک از
هجرت گذشته است ،کسی دفع آنها را چنان کئه بایئد نکئرده اسئت» (همئان .)168 /2 ،در
است اشاره کرده است ،از این رو میتوان گفت که تار یخ تولد و ی میبایسئت  1125باشئد.
سید حسن امین ( )177 /7 :1418سال تولد او را  1121ذکر کرده است؛ با توجه به نقلی کئه
از کتا

مولف آورده شد ،این قول محل تأمل است.

نئئام و ی را در منئئابع بئئه صئئورتهای مختلئئف ثبئئت کردهانئئد« :الش ئیخ علیقلیخئئانبئئن
ی خئئان الترکمئئانی االصئئفهانی القزو ینئی» (امئین)177 /7 :1418 ،؛ «علیقلئی
األمیئر قرچغئئا 
ب ئئئئن قرجئ ئئئهغایخان الخلخ ئ ئئالی» (امئ ئ ئین)268 /8 :1413 ،؛ «علیقلیبنقرچقایخ ئ ئئان»
(آق ئئابزرگ)154 /7 :1413 ،؛ «علینقئ ئی بنقرچغ ئئای» (آق ئئابزرگ .)53 /23 :1413 ،گو یئ ئا در
مئئورد اخی ئر اشئئتباهی رم داده اسئئت؛ ز ی ئرا در مئئوارد دیگئئر آقئئابزرگ اسئئم ایشئئان را «علیقل ئی
بنقرچقایخئئان» ی ئا «علیقل ئیبن قرچغایخئئان» ثبئئت کردهاسئئت .نصئئرآبادی ()31 :1317
اسم او را علیقلی بیی ثبت کرده و می گو ید که و ی متولی قم بودهاست.
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عبارت دوم تحریر کتا

در سال  1191است و در عبئارت اول بئه سئن خئودش کئه  66سئال
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پدر علیقلی بن قرچغایخئان از امئراء سئلطان شئاه عبئاس اول بئودهاسئت .از فرزنئدان او
مهدیقلیخان را میشناسیم که مدرسه خان در قم را بنا نهاده و امروزه به مدرسئه آیئتاهلل
بروجردی معروف است .برادر علیقلی ،منوچهرخان بن قرچغایخان مدتی حئا کم مشئهد،
درون و خبوشان بودهاست .منوچهرخان نزد موالنا محمدتقی مجلسی کتئا

مئن ال یحضئر

الفقیه را درس گرفته بود .علیقلی به غیر از منوچهرخان ،یک بئرادر دیگئر بئه نئام محمئدعلی
بئئن قرچغایخئئان نیئز داشئئته کئئه فرزنئئد او محمئئدکاظم رسئئاله سئئبعة سئئماو یة را کتابئئت کئئرده
است (آقابزرگ.)411 /8 :1431 ،
قرچغایخئئان در آثئئارش تنهئئا از مالرجبعلئی تبریئزی بئئه عنئئوان اسئئتاد خئئود یئاد می کنئئد.
و ی در احیای حکمت در بحث از «موضوع» مینو یسد ...« :لهذا ما رسم موضوع را از اسئتاد
خود زبدة العئارفین موالنئا رجبعلئی ئ قئدس سئره ئ اقتبئاس کئرده( »...قرچغایخئان:1377 ،
 )171/1و در بحئئث از مجعئئول و موجئئود بئئودن تمئئامی ممکنئئات نیئز مئئوالرجبعلی را بئئا تعبیئر
«اسئئتاد مئئا» یئاد می کنئئد (قرچغایخئئان .)442 /2 :1377 ،امئئا عئئدهای از محققئئان (امئین،
312 /8 :1413؛ آقابزرگ ،)266 /8 :1431 ،مالشئمس گیالنئی و محقئق خوانسئار ی را نیئز از
استادان او ذکر کردهاند .و ی در فقه و حدیث نزد مجلسی اول (محمدتقی مجلسئی) درس
خوانده است (امین.)177 /7 :1418 ،
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آثار علمی قرچغایخان
الف) قرچغایخئان آثئار بسئیاری در علئوم و معئارف اسئالمی تئألیف کئرده اسئت کئه در
ادامه به معرفی اجمالی آنها اشاره خواهد شد.
ًّ
 -1زبورالع ئئارفین و بئئئراق العاش ئئقین :قرچغایخئئئان غئئئر از نوشئئئتن ایئ ئن رسئئئاله را «أوال
التشئئویق التئئام والعشئئق الکامئئل ،ثئ ّئم الحرکئئة الت ئی تنبعئئث ِمئئن الشئئوق التئئام ،ثئ ّئم االتصئئال
ّ
بالمشتاق إلیه الحقیقی تعالی وتقدس» میداند (قرچغایخئان .)118 :1382 ،ایئن کتئا
در یئک مقدمئئه ،چهئئار ز بئئور و یئک خاتمئئه نوشئئته شئئدهاسئئت .ایئن رسئئاله توسئئط آقئئای علئی
اوسئئئط عبئئئدالعلیزاده (نئئئاطقی) تصئئئحی و در دفتئئئر یئئئازدهم کتئئئا
صفحات  117تا  286منتشر شدهاست.

حئئئدیث شئ ئیعه در

 -2مزامیئر العاشئئقین :قرچغایخئئان در آغئئاز ایئن رسئئاله مینو یسئئد« :وبعئئد ،یقئئول الحقیئر
زبورالعئئارفین...

الفقیئر اهلل الحنئئان المنئئان علیقل ئی بئئن قرچغایخئئان هئئذه ز بئئدة مئئن کتئئا
ورتبتئئئه علئ ئی مقدمئئئة وثال ثئئئة أبئئوا وفصئئول وسئئم ّیته بمزامیئ ئر العاشئئئقین .»...ایئ ئن کت ئئا

خالص ئئهای از زبورالع ئئارفین اس ئئت .ایئئئن رس ئئاله ب ئئه ز ب ئئان عر بئ ئی اس ئئت و از آن دو نس ئئخه در
کتابخانه مجلس بئه شئماره  5936و کتابخانئه مدرسئه سپهسئاالر بئه شئماره  6567موجئود
است.
 -3ضیاء العابدین :این رسئاله بئه ز بئان عر بئی در بئاره دعئا و مشئتمل بئر یئک مقدمئه ،سئه
لمعه و یک خاتمه است« .مقدمة ،فی البحث علی الئدعاء وآدابئه؛ لمعئة األولئی ،عبئادات
األ ّیام؛ لمعة البان ّیة ،عبادات الشهور؛ لمعة البالبة ،عبادات السنین؛ خاتمئة ،فئی المناجئاة
الشئئر یفة والئئدعوات اللطیفئئة واألحئئراز الحفیظئئة» (درایتئئی .)1119 /21 :1391 ،از ای ئن رسئئاله
ی ئک نسئئخه بئئه خئئط مؤلئئف در کتابخانئئه آی ئتاهلل مرعش ئی نجف ئی بئئه شئئماره  6612موجئئود
است.

ً
 -4األربعون حدیبا :همانطور که از نام رساله پیداست ،مضئمون آن شئر چهئل حئدیث

اسئئت .نسئئخهای از ای ئن رسئئاله در دانشئئکده الهی ئات دانشئئگاه تهئئران بئئه شئئماره  136/1و
نسئئخهای نئئاقص از ایئن رسئئاله در کتابخانئئه مدرسئئه سپهسئئاالر بئئه شئئماره  5267نگهئئدار ی
میشود.
 -5خزائن جواهر القئرآن :این کتا

در تفسیر قرآن است .در خئزائن جئواهر القئرآن روایئات و

آیات با نظئر فالسئفه تطبیئق داده شئدهاسئت (صئدر .)166 /4 :1429 ،از ایئن رسئاله هشئت
نسخه موجود است که تمام نسخهها کامل نیستند و هر کدام بئه تناسئ

بخشئی از تفسئیر

را در برمی گیرنئئئد .نسئئئخهه ئئای موجئئئود در کتابخانئئئه دانش ئئگاه تهئئئران (شئئئماره )1818/1؛
کتابخانئئئه معص ئئوم ّیه (ش ئئماره )5899؛ کتابخان ئئه وز یئ ئری یئ ئزد (ش ئئماره )4156؛ کتابخانئئئه
مجلئئس (شئئماره )14225 /13؛ کتابخانئئه آیئتاهلل مرعش ئی نجف ئی (شئئماره ،9139 ،13125
 )1296 ،5719نگهدار ی میشوند.
 -6شر اثولوجیا (آقابزرگ.)63 /13 :1413 ،
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 -7احیئ ئاء الحکم ئئة (احیئ ئای حکم ئئت) :ایئ ئن کتئئئا

بئئئه ز بئئئان فارسئ ئی و در دو بخئئئش

طبیعیئ ئات و الهیئ ئات نوش ئئته ش ئئدهاس ئئت .ایئ ئن کت ئئا

را میت ئئوان آینئئئه تم ئئام نم ئئای آرای

قرچغایخان در مسائل طبیعی و الهی دانست .احیای حکمئت توسئط فاطمئه فنئا در سئال
 1377تصئئحی و در دو جلئئد (طبیعیئئات و الهیئئات) توسئئط انتشئئارات میئئرار مکتئئو
منتشر شد.
 -8تعلیقه بر اشئارات :از ایئن رسئاله کئه بئه ز بئان فارسئی نگئارش شئده تنهئا دو بئرگ بئاقی
مانده است که نسخه آن در کتابخانه ملک به شماره  6353/1موجود است.
 -9مرآة المبول :این رساله به ز بئان فارسئی و در بئاه مبئل عقلیئه اسئت .از ایئن رسئاله یئک
نسخه به خط مؤلف در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  7431/2موجئود اسئت .الزم بئه
ذکر است که نئام ایئن رسئاله هئم بئرخالف اصئطال رایئ میئان حکمئا و هئم بئرخالف لغئت
عر

است .از این رو معنای محصلی نمیدهد.
 -11علئئم اجمئئالی و تفصئئیلی واجئئ

تعئئالی شئئأنه و عقئئول قادسئئه و نفئئوس ناطقئئه فلک ّیئئه و

انسئان ّیه :ایئن رسئاله مشئتمل بئر  9مقالئه اسئت کئه توسئط دکتئر محمئد ا کئوان در سئال 1379
تصحی و توسط انتشارات نور البقلین منتشر شدهاست.
ّ
 -11وحدت ّ
هو یت و شئیئیت حقئه :از ایئن رسئاله کئه بئه ز بئان فارسئی نگئارش شئده ،یئک
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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نسخه به خط مؤلف در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  7431/3موجود است.
 -12فرقان الرأیین و تبیان الحکمتین فی الفرق بین حکمة القدماء مبئل أرسئطاطالیس
وأفالط ئئئون والمت ئئئأخرین مب ئئئل الف ئئئارابی والش ئ ئیخ ال ئئئرئیس والمیرال ئئئداماد :در ای ئ ئن رسئ ئئاله
قرچغایخان به  24مسئله اختالفی بین حکما اشاره کرده است (امین.)312 /8 :1413 ،
 -13آغئئاز و انجئئام قدسئی :از ای ئن رسئئاله بئئه ز بئئان فارسئئی ،یئک نسئئخه بئئه خئئط مؤلئئف در
کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  7431/4موجود است.
 -14مرآت جنت و نار :یک نسئخه در کتابخانئه مجلئس بئه شئماره  9233و نسئخه دیگئر
در کتابخانه آیتاهلل گلپایگانی به شماره  5143ئ  ،23/133به زبان فارسی موجود است.
 -15مرآة الوجود و الماهیة :از این رساله یک نسخه به خط مؤلئف در کتابخانئه دانشئگاه
تهران به شماره  3235/2موجود است .زبان رساله فارسی است.

 -16تنقیحات (آقابزرگ.)468 /4 :1413 ،
 -17تمهیدات /تمهیدات فی الفلسفة (آقابزرگ.)435-434 /4 :1413 ،
 -18حئئدودات و قانونئئات :نسئئخهای از ایئئن رسئئاله بئئه ز بئئان فارسئئی بئئئه خئئط مؤلئئف در
کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  7431/1موجود است.
 -19آینئئه جهاننمئئا :نئئام ای ئن اثئئر صئئرفا در رسئئاله آغئئاز و انجئئام قدس ئی آمئئده اسئئت کئئه
ّ
قرچغایخئئان در آنجئئا چنئئین مینو یسئئد« :در بیئان صئئدور موجئئودات از بئئار ی ئ جئئل شئئأنه و
عظم سلطانه ئ و بیان حقیقت عالم منتظم جملی .به عنوان اجمئال گئوییم :در کتئا
ّ
جهاننما گفتهایم کئه حضئرت بئار ی ئ جئل شئأنه ئ ّاول چیئزی کئه ایجئاد کئرد ،نئور شعشئعانی
ّ
مطلق و حجا اقر و اعظم یعنی عقل کل را ایجاد کرده.»...
آینئۀ

 -21منطئئق :آق ئئابزرگ ( )411 /8 :1431احتمئئال داده کئئئه شئئاید ایئ ئن کتئئا

بخ ئئش اول

احی ئای حکمئئت باشئئد .از ای ئن رسئئاله دو نسئئخه بئئه ز بئئان فارسئئی در کتابخانئئه س ئیدمهدی
الجئئوردی (در قئئم) بئئه شئئماره  16و کتابخانئئه آسئئتان قئئدس رضئئوی بئئه شئئماره  1121موجئئود
است.
 -21سئئبعة سئئماو یة /تعلیقئئات :ایئئن رسئئاله در کتابخانئئه آسئئتان قئئدس رضئئوی بئئه شئئماره
 -22رسئئاله در معرفئئت و نورانی ئت محمئئد

و عل ئی

 /رسئئاله ایمئئان و کفئئر :نسئئخه ای ئن

رساله به زبان فارسی ،در دانشکده الهیات دانشگاه تهران به شماره  136/2موجود است.
 -23فرشئئتگان و مالئکئئه :ای ئن رسئئاله از آغئئاز و انجئئام افتئئادگی دارد .از ای ئن رسئئاله ی ئک
نسخه به خط مؤلئف در کتابخانئه دانشئگاه تهئران بئه شئماره  7431/6موجئود اسئت .ز بئان
رساله فارسی است.
 -24منتخ

جاو یدان خرد :رساله مختصری در سه بند عربی و خالصهای از جاو یئدان

خرد گنجور پسئر اسئفندیار سئاخته مسئکو یه راز ی اسئت .از ایئن رسئاله یئک نسئخه بئه خئط
مؤلف در کتابخانه دانشگاه تهران به شماره  7431/5موجود است.
 -25کمال محمدی :آقئابزرگ در کتئابش ( )137 /18 :1413بئه ایئن رسئاله اشئاره کئرده و
نوشته است که صاح

ر یا

نیز به این کتا

اشاره کردهاست .با واکاو ی ر یا

العلمئاء

معرفی محرق القلوب و األکباد واحوال و آثار نویسنده آن

 19629و  725/2موجود است.

010

این مورد ثابت نشد ،از این رو میتوان گفت در قلم آقابزرگ سهوی رم داده اسئت .امئا خئود
قرچغایخان در مرآة المبئول به ایئن رسئاله اشئاره کئرده اسئت .از ایئن رو ایئن رسئاله از جملئه
آثار خود قرچغایخان است.

 -26رساله سعدیة فیتهافت الصوف ّیة :قرچغایخان بئه ایئن رسئاله در آخئر رسئاله وحئدت

ّ
هو یت و شیئیت حقه اشاره کرده است.

 -27اإلیمان الکامل (آقابزرگ.)514 /2 :1413 ،
 -28شوقنامه عباسئی :نسئخه منحصئر بئه فئرد شئوقنامه عباسئی در کتابخانئه و مئوزه ملئی
ملک به شماره  4197/5نگهدار ی میشود.
) برخی از آثار نیز به علیقلی بن قرچغایخان منتس

است که انتسئا

آنهئا بئه وی

قطعی نیست:
 -1دیوان شعر (آقابزرگ /9 :1413 ،بخش.)761 ،3
 -2نزهة الزاهدین وتحفة العابدین (آقابزرگ.)118-117 /24 :1413 ،
 -3مئرآة اإلخئئوان فئیاهلل :در فهرسئتواره کتا هئئای فارسئی ایئن رسئئاله از آن قرچغایخئئان
دانسته شدهاست (منزو ی ،)612 /6 :1382 ،از این رساله یک نسخه در کتابخانه آیئتاهلل
سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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مرعشی نجفی به شماره  9591/3موجود است.
 -4رسئئالة فئئی العلئئم :ایئئن کتئئا

بئئا تردیئئد بئئئه قرچغایخئئان نسئئئبت داده شئئده اسئئت

(دانشپژوه )411 /8 :1339 ،از این رساله یک نسخه به زبان فارسی در کتابخانئه دانشئگاه
تهران به شماره  1818/3موجود است.
 -5صئئلوات :در ایئ ئن رسئئاله یئ ئک صئئئفحهای ب ئئر پیئ ئامبر

و ائم ئئه اطه ئئار

ص ئئلوات

فرستاده شدهاست .باال و پایین این رساله از بین رفته است (درایتی.)814 /21 :1391 ،
 -6الوجئئود :از ای ئن رسئئاله ی ئک نسئئخه بئئه ز بئئان فارسئئی در کتابخانئئه مجلئئس بئئه شئئماره
 11124/13موجود است.

معرفی محرق القلوب و األکباد
در میان آثار قرچغای خان کتا

محرق القلو و األ کباد جایگاه و یئژهای دارد .در ادامئه

به هدف تألیف ،معرفی ساختار ،منابع و روش مؤلف در تألیف کتا

اشاره خواهد شد.

هافهزتألیفکتاب 

علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان هئئدف از تئئألیف ایئئن کتئئا را اینگونئئه بیئان می کنئئد« :یقئئول
ّ
الفقی ئر الحقی ئر المحتئئا إل ئی المل ئک ّ
المنئئان ،علیقل ئی بئئن قرجقئئای خئئان :إن ئی ّلمئئا رأی ئت
أئمتنئا

األحادیث الشر یفة الواردة علی الترغی  ،للحئزن والبکئاء والنحیئ  ،علئی مصئائ
وسئئاداتنا صئئلوات اهلل وسئئالمه علئئیهم أجم ئیعن ،وازدی ئاد العط ّیئئات والکرامئئات لعاملیهئئا،
ورأی ئت الکت ئ المصئ ّئنفة فیهئئا ّأن بعضئئها موضئئوعة وبعضئئها مختلطئئة بالقصئئص الطو یلئئة

ّ
ً
المخلئئة لحرقئئئة القلئئ و إراقئئئة الئئئدموع .أردت أن أ ّ
صئئنف ً
کتابئئئا مشئئتمال علئئئی األحادیئئث
الشر یفة المحرقة للقلو  ،واألخبار المبک ّیة للعیون .»...وی در ادامئه بیئان می کنئدّ « :
ولمئا
علئی مصئئائ

کئئان غرضئئنا فئی هئئذا الکتئئا الحئئزن والبکئئاء والنحیئ
ّ
علئئیهم أجم ئیعن ،فلئئذلک لئئم نطئ ّئول ّ
القصئئة لئئئال یفئئوت الغئئر

أئمتنئئا صئئلوات اهلل

 ،بئئل نختصئئرها عل ئی قئئدر

الف ئ 1

).

شئئرط مئئاتم و عئئزا و کتا هئئایی کئئه علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان از آنهئئا اسئئتفاده کئئرده
آنچنان برای وی اهمیت داشته اسئت کئه در ابتئدای مجلئس پئنجم دو بئاره بئر ایئن مطالئ
ّ
تأ کیئئد می کنئئد« :اعلئئم یئئا أخئئی ،أنئئئه ّلمئئئا کئئان غرضئئئنا فئئی هئئذا الکتئئا الحئئزن والبکئئاء
علئئی مصئئائ

والنحی ئ
ّ
القصة لئال یفوت الغر

التی ذکرناها فی ّأول الکتا

أئمتنئئا وسئئاداتنا ئ سئئالم اهلل عل ئیهم أجمع ئین ئ فلئئذلک لئئم نطئئول
کما شرطنا فی ّأول الکتا ؛ بل نختصرها مئن الکتئ المعتمئدة
علی قدر الضرورة ونبسط القول فی األقئوال التئی تحئرق قلوبنئا

وتشوی أ کبادنا وتبکی أعیننا وتقرع أجفاننا إن شاء اهلل».
با توجه به آنچئه کئه علیقلئی بئن قرچغایخئان در بئاره هئدف خئود از تئألیف ایئن کتئا

معرفی محرق القلوب و األکباد واحوال و آثار نویسنده آن

الضئئرورة ،ونبسئئط القئئول ف ئی األقئئوال الت ئی تحئئرق قلوبنئئا ،وتشئئوی أ کبادنئئا ،وتبک ئی عیوننئئا،
َ َ
وتقئئر أجفاننئئا ،وتقلئئع عئئروق آمالنئئا عئئن عئئالم الحئئس و إقلئیم الئئدنیا» (قرچغایخئئان ،گ 1
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بیان می کند ،محرق القلو و األ کباد را باید کتابی برای اشئک ،آه و مئاتم دانسئت و نبایئد از
آن انتظار دقتهای عمیق تاریخی و حدیبی را داشت .البته وی هدف دیگئری را نیئز بئرای
تئئألیف ایئئن کتئئا

بیئئان می کنئئد و آن اینکئئه کتا هئئایی در زمئئان او وجئئود داشئئتهاند کئئه

احادیث موضوع و داستانهای طئوالنی در آنهئا بئوده کئه سئب

آن میشئده کئه اشئک و آه و

ماتم جاری نشوند ،از این رو وی با مراجعه به مصادری که در ادامئه از آنهئا نئام بئرده خواهئد
شد ،مطالبی را درباره پن تن آلعبا بیان می کند که آه و ماتم و اشک حاصل آن باشد.
ساختارکتاب 

محئئرق القلئئو و األ کبئئاد در یئئک مقدمئئه و پئئن مجلئئس نوشئئته شئئدهاسئئت کئئه

کتئئا

مجلس پنجم به شش فصئل تقسئیم میشئود .علیقلئی بئن قرچغایخئان در ابتئدای کتئا
ّ
مینویسئئد« :ورتبتئئه عل ئی مقدمئئة وخمسئئة مجئئالس وخاتمئئة ،وسئ ّئمیته «محئئرق القلئئو

واأل کباد»ّ ،
تقر ًبا لنب ّینا وأئمتنا فییئوم المعئاد( ».قرچغایخئان ،نسئخه خطئی ،گ  3الئف).
امئئا در کتئئا
میشود.

خاتمئئه ذکئئر نشئئدهاسئئت و بعئئد از فصئئل ششئئم از مجلئئس پئئنجم کتئئا

تمئئام

عبارتنئئئد از« :المجلئئئس ّ
األول :فیذکئئر وفئئاة سئئ ّید المرسئئلین

مجئئالس پن گانئئئه کتئئا
وخ ئئاتم النبیئ ّئئین محمئئئد المص ئئطفی

سال هفتم ،شماره ،62تابستان 1041
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»؛ «المجل ئئس الب ئئانی :فئ ئی ذکئ ئر وف ئئاة سئ ئیدة نس ئئاء
العئئالمین مئئن األولئین واآلخئئرین»؛ «المجلئئس ّ
البالئئث :فئی ذکئر وفئئاة سئید الوصئیین وخئئاتم
أهل الجنة حسن بئن

الولیین أمیر المؤمنین »؛ «المجلس الرابع :فی ذکر وفاة سید شبا
ّ
األولئین واآلخئرین حسئین
علی »؛ «المجلس الخامس :فی ذکئر وفئات سئ ّید الشئهداء
ّ
بن علی بعد جده وأبیه خاتم النب ّیین وخاتم الوصیین صلوات اهلل علیهم أجمعین».
با توجه به مجالسی که ذکر شد ،مشخص میشود کئه محئرق القلئو و األ کبئاد در اصئل
مصئئائ
مجتبی

پئئن تن آلعبئئا اسئئت .از میئئان مجئئالس پن گانئئه ،مجلئئس مر بئئوط بئئه امئئام حسئئن
بسیار مختصر و مجلس مربوط بئه امئام حسئین

مبسئوطترین مجلئس مقتئل

اسئئت .در مجلئئس پئئنجم در پئئن فصئئل بئئه شئئهادت امئئام حسئئین

و وقئئایع بعئئد از ایشئئان

پرداختئئه میشئئود و فصئئل ششئئم در بئئاره دو طفئئالن مسئئلم اسئئت .شئئاید منظئئور علیقلئئی بئئن

قرچغایخئئان در ابتئئدای کتئئا

از «خاتمئئه» همئئین بخئئش باشئئد .نکتئئه اینکئئه در ترتی ئ

مجئئالس ،ذکئئر عصئئمتاهلل الکبئئری

قبئئل از امیرالمئئؤمنین

ارادت این فیلسوف به ساحت مقدس حضرت صدیقه طاهره
امام حسین

آمئئده کئئه ایئئن خئئود نشئئان
است.

نقطه ثقل محرق القلوب

همانطور که ذکر شئد محئرق القلئو پئن مجلئس دارد کئه مجلئس پئنجم آن در بئاره امئام
حسئئین اسئئت .در ذیئئل مجلئئس پئئنجم ،شئئش فصئئل مئئورد بررسئئی قئئرار می گیرنئئئد کئئئه
عبارتند از« :الفصل ّ
األول :فی ذکر األحوال التی کانت بسئب ارتحالئه مئن المدینئة الشئر یفة
إلئئی المکئئة المعظمئئة» ،قرچغایخئئان بئئرای ایئئئن فصئئل نئئامی معئئین نکئئرده اسئئت ،امئئا از
توضیحاتی که در ابتدای مجلس پنجم میدهد مشخص میشود که نام ایئن فصئل همئان
است کئه گذشئت؛ «الفصئل البئانی :فئی ذکئر األحئوال التئی کانئت بسئب

إرسئاله مسئلم بئن

عقیل إلی الکوفة وارتحاله من المکئة إلئی الکوفئة»؛ «الفصئل البالئث :فئی ذکئر األحئوال التئی
وقعئئت علئئی سیدالشئئهداء

ف ئی مئئا ب ئین المک ئة والک ئربالء» ،در نسئئخه عنئئوان «المجلئئس

البالئئث» اسئئت کئئه گو یئئا نادرسئئت اسئئت و بایئئد عنئئوان «الفصئئل» نوشئئته میشئئد؛ «الفصئئل
الخامس فی ذکر األحوال التی وقعت علی ابنه ز ین العابدین وبناته وأخواته وأهئل بیتئه بعئد
شهادته»؛ «الفصل السادس :فی ذکر األحئوال التئی علئی ابنئی الصئغیرین لمسئلم بئن عقیئل
فئئی الکوفئئة بعئئئد شئئهادة الحسئئین

والمسئئلم» .اختصئئاو دادن فصئئلی مسئئتقل بئئئه دو

طفئئالن حضئئرت مسئئلم از نکئئات حئئائز اهمیئئت کتئئا
مرتبط با مصائ

امام حسین

بیشئئتر حجئئم کتئئا

اسئئت چئئرا کئئه در دیگئئر کتا هئئای

به آن توجه کمتری شدهاست.

بئئه ذکئئر مصئئائ

امئئام حسئئین

اختصئئاو داده شئئدهاسئئت .در

میان فصول پن گانه که مجلس پنجم مختص به امام حسین

اسئت ،در فصئل چهئارم

نیئئز بئئه وقئئایع کئئربال بئئه خصئئوو روز عاشئئورا پرداختئئه شئئدهاسئئت .در ادامئئه بئئه نقئئل برخئئی از
مطالبی کئه مولئف در مصئیبت سیدالشئهداء

در ایئن فصئل آورده اسئت ،اشئاره خواهئد

شئئد .علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان بئئه نقئئل از لهئئوف سئئید بئئن طئئاووس دربئئاره رسئئیدن امئئام

معرفی محرق القلوب و األکباد واحوال و آثار نویسنده آن

الرابئئع :ف ئی ذک ئر األحئئوال الت ئی وقعئئت علئئی الحس ئین

وأصئئحابه ف ئی الک ئربالء»؛ «الفصئئل
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حسین

به کربال مینویسد« :إلی أن قال :قال الحسین

یئا ابئئن رسئئول اهلل ،فقئئال« :هئئذا موضئئع کئر

« :أ هئذه کئربالء » فقئالوا :نعئم!

و بئئال ،هنئئا منئئام رکابنئئا ،ومحئئط رحالنئئا ،ومقتئئل

رجالنا ،ومسفک دمائنا» .در ادامه به گفتوگوهای امام حسین
خصوو عمر بن سعد و شمر و امام حسین

و سپاهیان مقابئل او بئه

و یارانشان پرداخته است.

علیقلی بن قرچغایخان به ذکر جنی بیشتر اصئحا حضئرت اشئاره می کنئد تئا آنجئا
که به ذکر جنگیدن حضرت علیاکبر میرسد .وی به نقل از بحئار األنئوار مینویسئدّ « :
ثئم

حمل علی بن الحسین علی القوم ،فلم یزل یقاتل ّ
حتی ضئ ّ النئاس مئن کثئرة مئن قتئل
ً
ّ
منهم ،ورو ی أنه قتل علی عطشه مائة وعشرین رجال ّثم رجع إلئی أبیئه قئد أصئابته جراحئات

کثیرة .فقال :یا أبه ،العطش قد قتلنی وثقل الحدید أجهدنی فهل إلئی شئربة مئن مئاء سئبیل
أتقئئوی بهئئا أقئئوم علئئی األعئئداء فبکئی الحسئین فقئئال« :یئا بنئی ،یعئ ّئز علئئی محمئئد وعلئئی

علی وعلئ ّی أن تئدعوهم فئال یجیبئوک ،وتسئتغیث بهئم فئال یغیبئوک یئا بنئی ،هئات لسئانک»،
ّ
فأخذ بلسانه ّ
فمصه ودفع إلیه خاتمه وقال« :امسکه فی فیک وارجع إلئی قتئال ّ
عئدوک فئإنی
ً
ّ
أرجوا ّأنک ال تمسی ّ
حتی یسئقیک جئدک بکأسئه األوفئی شئربة ال تظمئأ بعئدها أبئدا» .فرجئع
علیه الرضوان اهلل إلی القتال ،فلم یزل یقاتل ّ
حتی قتل تمام المأتین ّ
ثئم ضئربه منقئذ بئن مئرة
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العبدی علی مفرق رأسه ضئربة صئرعتة وضئربه النئاس بأسئیافهم ّ
ثئم اعتنئق فرسئه فاحتملئه
الفرس إلی عسکر األعداء فقطعوه ً
إربا إ ًربا» .در ادامه به نقئل از شئیخ مفیئد مینویسئد« :قئال

ً
المفید :ثم التفت الحسین عئن یمینئه فلئم یئر أحئدا فخئر علئی ابئن الحسئین
ً
مر یضئئا ال یقئئدر أن یقئئل بس ئیفه وأ ّم کلبئئوم تنئئادی خلفئئه :ی ئا بن ئ ّی ،ارجئئع .فقئئال« :ی ئا عمتئئاه،
ّ
ذر ینی أقاتئل بئین یئدی ابئن رسئول اهلل » ،فقئال الحسئین« :یئا أ ّم کلبئوم ،خذیئه لئئال تبقئی
محمد»ّ .
األر خالیة عن نسل آل ّ
ولما فجع الحسین بأهل بیته وولده ولم یبق غیره وغیئر
وکئان

 ،هل من ّ
موحئد یخئاف
النساء والذرار ی نادى« :هل من ذا یذ ّ عن حرم رسول اهلل
ّ
اهلل فینا  ،هل من مغیث یرجو اهلل فی إعانتنئا » ،وارتفعئت أصئوات النسئاء بالعویئل فتقئدم
إلی با الخیمة فقال« :ناولونی عل ًّیا ابنی الطفل ّ
حتی أ ّودعه» فناولوه الصبی».
مینویسئد« :فغضئ

در آخر در ذکر شهادت حضرت به نقئل از مناقئ شهرآشئو
وجلس علی صدر الحسین وقب علی لحیته ّ
وهم بقتله فضحک الحسئین

شئمر
وقئال:

«أ تقتلنی وال تعلئم مئن أنئا » ،فقئال :أعرفئک حئق المعرفئة أ ّمئک فاطمئة بنئت ّ
محمئد وأبئوک
ّ
وجدک ّ
محمئد المصئطفی وخصئمک اإللئه العلئی األعلئی أقتلئک وال أبئالی.
علی المرتضی
فضئئربه بسئیفه اثنتئی عشئئرة ضئئربة ثئئم جئئز رأسئئه صئئلوات اهلل وسئئالمه ولعئئن اهلل قاتلئئه ومقاتلئئه
والسایرین ألیه بجموعهم».
همئئانطور کئئه از ایئئن عبئئارات بئئه دسئئت میآیئئد ،علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان بئئه انتخئئا
درست این روایات از کتا های معروف علمای شیعه توانسته است هئدف اصئلی کتئا
که آه و اشک و ماتم بر مصائ

پن تن آلعبا است را محقق کند.

منابعکتاب 

علیقلئئی بئئن قرچغایخئئان در سرتاسئئر کتئئا

مصئئادر خئئود را بئئا ذکئئر نئئام کتئئا

مؤلئئف بیئئان کئئرده اسئئت .بئئه عبئئارت دیگئئر ،کئئل ایئئن کتئئا
کتا های دیگر نوشته شده و با ترتی

یئئا بئئا نئئام

فیشهئئایی اسئئت کئئه از روی

منطقی در کنار هم قرار داده شئدهاند و علیقلئی بئن

قرچغایخئئان جئئز در چنئئد مئئورد (فیالمبئئل در مقدمئئه اول کتئئا

و مقدمئئه مجلئئس پئئنجم)

عباراتی از خود نیاورده است.

األعمال  .7ثوا

األعمال و عقا

األعمئال  .8التهئا

نیئران األحئزان  .9روضئة الئواعظین

 .11اإلرشئئاد  .11الکئئافی  .12کشئئف الغمئئه  .13نه ئ البالغئئه  .14مناق ئ

آل أبیطال ئ

.15

مجموعه ورام  .16مشارق أنوار الیقین  .17تفسیر فئرآت الکئوفی  .18شئر نهئ البالغئه ابئن
أبی الحدید  .19االحتجئا  .21امئالی شئیخ طوسئی  .21کفایئة األ ثئر  .22دال ئئل اإلمامئه .23
اللهوف  .24الخرائ  .25التفسیر اإلمام حسئن العسئکری  .26تسئلیة المجئالس  .27بحئار
األنوار .در میان عبارتها به فراخئور حئال و مقئام ،اشئعاری نیئز از مبنئوی معنئوی و عزلیئات
شمس بیان شدهاست.
علیقل ئئی بئئئن قرچغایخ ئئان از تم ئئامی من ئئابع ب ئئاال مط ئئالبی را بئئئه فراخ ئئور بح ئئث مط ئئر
می کند ،اما میتوان گفت که منبع اصلی او ،بحار األنوار مرحوم مجلسی اسئت .بئه عبئارت

معرفی محرق القلوب و األکباد واحوال و آثار نویسنده آن

منئئابع او در نقئئل وقئئایع و مصئئائ عبارتنئئد از .1 :تفسئئیر قمئئی  .2امئئالی شئئیخ مفیئئد .3
ّ
المتعبئئد  .6اقبئئال
کامئئل الز یئئارات  .4امئئالی شئئیخ صئئدوق  .5مصئئبا المتهجئئد و سئئال
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دیگئئر ،او بئئه احتمئئال قئئوی بیشئئتر ایئئن منئئابع را در دسئئترس نداشئئته اسئئت و بئئه نقلهئئای
بحئئاراألنوار اعتمئئاد کئئرده اسئئت .بئئا تطبیئئق عبارتهئئای نقئئل شئئده از کتا هئئا بئئا روایئئت
بحاراألنوار مشخص شد که در اکثر موارد نقلها شبیه آن چیزی است کئه در بحئاراألنوار نقئل
شده و نئه آنچئه کئه در مصئدر اصئلی آمئده اسئت .از ایئن رو میتئوان گفئت کئه علیقلئی بئن
قرچغایخئان در بیشئتر مئئوارد از بحئار األنئئوار اسئتفاده کئرده و در نقئئل نئام مصئئدر اصئلی اثئئر را
بیان کرده است.
تمئامی منئابع محئرق القلئئو جئز یئک منبئئع از بزرگئان و عالمئان اهئئل تشئیع اسئت و تنهئئا
منبع اهل سنت شر نه البالغه ابن أبی الحدید معتزلی است .اکثئر منئابعی کئه علیقلئی
بئئن قرچغایخئئان از آنهئئا اسئئتفاده کئئرده ،اصئئالت انتسئئا

آنهئئا بئئه نویسندگانشئئان ثابئئت

است ،اما برخی از منابع همچون تفسیر قمئی و تفسئیر امئام حسئن عسئکری

در انتسئا

به نویسندگانشان تردید جدی وجود دارد .در پایان بایئد اشئاره کئرد در منئابعی کئه در محئرق

القلئئو اسئئتفاده شئئدهاسئئت ،بیشئئتر بئئه کتا هئئای حئئدیبی اعتمئئاد شئئده تئئا کتا هئئای
تاریخی.
معرفینسخه 

از کتا
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است .بر رو ی جلئد آن نوشئته شئده« :محئرق القلئو و األ کبئاد نسئخه منحصئر بئه فئرد» .گو یئا
نسئئخه دیگئئری از ایئن کتئئا
شئئدهاسئئت ...« :القلئئو
کاملی بئرای کتئا
کتئئا

موجئئود نیسئئت .پئیش از آغئئاز نسئئخه در بئئاالی صئئفحه نوشئئته
واألروا » بخئئش اول در صئئحافی از ب ئین رفتئئه اسئئت .شئئاید اسئئم

باشئد امئا در مئتن ،علیقلئی بئن قرچغایخئان تصئر ی دارد کئه اسئم ایئن

«محئئرق القلئئو

و األ کبئئاد» اسئئت .نسئئخه تئئار یخ کتابئئت نئئدارد و بئئه دسئئتخط خئئود

مؤلئئف هئئم نیسئئت .ناسئئخ در مئئوارد متعئئددی اشئئتباهات نحئئوی دارد .بئئرای نمونئئه تطئئابق
فاعل و فعل در تذکیر و تأنیت در بسیار ی از موارد اشتباه است یا در ضئبط برخئی از اسئماء
سته (أ  ،أم ،ذو) به نقش آنها در جمله توجه نداشته است .خئط نسئخه ،تحریئری اسئت
و سئئئطرها در هئئئر بئئئرگ کئ ئم و ز یئ ئاد میشئئئود .در حاشئ ئیه برخئ ئی از برگهئئئا یادداشئئئتهای

تصئئحیحی آمئئده و در برخ ئی دیگئئر از برگهئئا بئئرای توض ئی بیشئئتر ،لغئئاتی ی ئا عبئئاراتی (بئئه
ً
صئورت نئاقص) بئا خئط دیگئری بئه فارسئی ترجمئه شئدهاسئت .البتئه ایئن حاشئیهها عمئدتا
اهمیت چندانی نه در لغت و نه در ایضا روایت ندارند.
نتیجه
محئئرق القلئئو و األ کبئئاد در مصئئائ

پئئن تن آلعبئئا نوشئئته شئئده و مؤلئئف سئئعی بئئر آن

داشته است تا تمامی آنچه می گوید را با کتا های حدیبی عالمان شیعه مستند کنئد .بئا
ایئئن همئئه برخئئی مطال ئ

غیرمعتبئئر نیئئز در آن راه یافتئئه اسئئت .مرجئئع اصئئلی علیقلئئی بئئن

قرچغایخان برای نوشتن این کتا  ،بحار األنوار مجلسی بودهاست ،البتئه ایئن بئدان معنئا
نیست که در تمامی موارد به بحاراألنوار اعتماد کرده است امئا در بیشئتر مئوارد از ایئن کتئا
نق ئئل ک ئئرده اس ئئت .از مج ئئالس پن گانئئئه ایئئئن کت ئئا
مختصرترین و مجلس مربوط به امام حسین
این کتا
کتا

مجل ئئس مر ب ئئوط بئئئه ام ئئام حس ئئن

مبسوطترین فصل است .هئدف نویسئنده

نیز برانگیختن مؤمنان به اشک ،آه و ناله در مصائ

ائمه

بودهاست .از ایئن

تنها یئک نسئخه بئاقی مانئده کئه تحئت نظئر عتبئه عباسئیه تصئحی شئده و بئه زودی
معرفی محرق القلوب و األکباد واحوال و آثار نویسنده آن

منتشر خواهد شد.
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