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Abstract 
At the beginning of Safavid period and the conversion of Iran to Shia, there 

was a need for texts explaining the jurisprudence regulations of this religion 

in different fields to all members of society. The field of Shurūt and Vasāyiq 

that specifies the instructions of preparing and writing legal documents is 

one of the fields. Its great importance along with the lack of resources in this 

regard, made ‘Abdulḥai -ibn- ‘Abdulvahhāb Hosseini, Herat’s judge (Qāżī) 

in the reign of Shah Ismail I and Shah Tahmasb I and one of the cultural 

elites in last Timurid era, write a handbook based on Shia jurisprudence to 

guide the staff in religious registries. This handbook entitled Jamāl al-Inshā 

(Beauty of Inshā) containing plenty of legal documents and historical letters 

can also be considered as an example of sources called Munsha’āt 

(collection of letters). Despite its importance, the book has not been yet 

investigated on. If this text is compared with its contemporary and similar 

works and the historical context in the time of its compilation is regarded, 

then it will be clear that the author’s purpose in writing the book, has been 

strengthening Shia resources in jurisprudence. Furthermore, this book is so 

important in studying historical events in Herat in sixteenth century such as 

the results of repeated attacks by uzbeks to this area and also the conflicts 

among Safavid authorities in Khorasan. 
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 تولید متون فقهي شیعي در دورة نخست دولت صفوي

 ءاالنشانمونة موردي: جمال
 

 1عمراني شعیبي محیا
 تهران دانشگاه تاريخ گروه استاديار

 (68تا ص  49)از ص 

 18/03/1400؛ تاریخ پذیرش: 11/09/1399تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده
ن تشیّع، نیاز به متونی وجود داشت که ـت یافتن آییبا روی کار آمدن دولت صفوی و رسمی

های مختلف برای عموم افراد جامعه شرح دهند. ها و قواعد فقهی این مذهب را در حوزهدستورالعمل

های های تدوین اسناد و قبالههای فقهی، علم شروط و وثایق است که دستورالعملیکی از این حوزه

منابع مدوّن در خصوص آن، سبب شد  کمبوداوان این حوزه و اهمیت فر. دهدتوضیح میشرعی را 

را در دورة شاه اسماعیل و شاه طهماسب  هرات که منصب قضاوتعبدالحی بن عبدالوهاب حسینی، 

ای نامهدست گردد،و خود از نخبگان فرهنگی اواخر عصر تیموری محسوب میصفوی بر عهده داشته 

نامة راهنمایی محضرداران شرعی تدوین کند. این دست آموزشی بر مبنای اصول فقه شیعه برای

های تاریخی های اسناد شرعی و نامهفقهی که آن را از حیث اشتمال بر تعداد زیادی از نمونه آموزشیِ

؛ رغم اهمیت فراوانش تاکنون مورد توجه قرار نگرفته استتوان یک مجموعة منشآت دانست، علیمی

قرار گیرد و شرایط تاریخی در زمان تألیف  قیاسابه و معاصر خود مورد های مشچنانچه با مجموعهولی 

به تألیف آن دست زده تقویت ادبیات فقه شیعی با هدف  شود، روشن خواهد شد که مؤلف بررسیآن 

. عالوه بر این، کتاب از حیث مطالعة وقایع تاریخی هرات در قرن دهم هجری اعم از پیامدهای است

و  های میان مقامات صفوی در خراسانها و کشمکشان به این منطقه و نیز نزاعحمالت چندبارة ازبک

بسیار حائز  دولت صفوی ی در ابتدایرع، از جهت شناخت اصول حاکم بر کار کاتبان محاضر شهمچنین

 اهمیت است. 
 

 .منشآت، هرات، صفویهفقه شیعی، عبدالحی حسینی، ، ءاالنشاجمال هاي کلیدي:واژه
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 هاي آنو نسخه ءاالنشامعرفي جمالدمه؛ مق. 1

که صراحتاً در مقدمة آن آمده، اثرِ عبدالحی بن عبدالوهاب الحسینی چنان ءاالنشاجمال

طور الجرجانی است. مؤلف در مقدمه، نام خود، نام کتاب و هدف از تدوین آن را به

بات شرعی« و مشخص ذکر نموده است. کتاب در دو باب تألیف شده؛ باب اول به »مکات

این پژوهش درصدد تحلیل و بررسی  باب دوم به »مکاتبات عرفیه« اختصاص یافته است.

تا  و علم وثایق استبه عنوان یکی از متون تألیفی در حوزة فقه شیعی  ءاالنشاجمال

 ءاالنشاجمالتمایز و نیز در ابتدای دولت صفوی جنبش تألیف آثار شیعی بدین طریق، 
آشکار گردد. با عنایت به اینکه این متن مهم تاکنون  خودابه و معاصر های مشاز نمونه

تولید متون مسألة های مهمی از تواند سویهمورد توجه قرار نگرفته، چنین تحلیلی می

 بازگو نماید. را در سدة دهم هجری  ی در ابتدای رسمیت یافتن این آیینشیع

 در حال حاضر، سه نسخه از این اثر موجود است:

: از ابتدا کامل و در انتها 21043. نسخة کتابخانة مجلس شورای اسالمی با شمارة 1

ها به پایان رسیده نامهناقص است. تنها حاوی باب اول کتاب است و در میانة فصل وقف

نخستین رسالة این مجموعه  ءاالنشاجمالصحافی شده و  است؛ به همراه سه رسالة دیگر

چون در توضیح مطالب متن هم هایینویسیسخه، حاشیههای ناست. در بعضی از برگ

 شود. ترجمه و تفسیر آیات دیده می

د: هم ابتدا و هم انتهای -33. نسخة دانشکدة حقوق دانشگاه تهران با شمارة 2

ها نامهنسخه ناقص است. تنها حاوی باب اول کتاب است. از میانة فصل مربوط به نکاح

ای در نجوم و ها به پایان رسیده است. به همراه رسالهنامهفآغاز شده و در میانة فصل وق

 دومین رسالة مجموعه است.  ءاالنشاجمالبینی صحافی شده و طالع

: از ابتدا کامل و حاوی هر 1264. نسخة کتابخانة عالمه طباطبایی شیراز با شمارة 3

ها نامهیانة فصل وکالتاند. باب اول در مدو باب کتاب است ولی هر دو باب در انتها ناقص

ای که ن تنها نسخهـده است. بنابرایـها به اتمام رسیکی از نامهـو باب دوم در میانة ی

های نسخة مجلس در توان باب دوم کتاب را در آن دید، همین نسخه است. حاشیهمی

بر روی برگ اول با شنگرف چنین نوشته شده: »جزو اول از . شوداین نسخه نیز دیده می

« بنابراین -مد ظله العالی-از دفتر اول من تصانیف حضرت االستادی  ءاالنشاجمالکتاب 

 نسخه توسط یکی از شاگردان مؤلف و در زمان حیات او کتابت شده و چه بسا بر مؤلف
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های کتاب بر همین اساس پدید آمده باشند؛ هرچند قرائت شده باشد و حاشیه نیز

   (1).اع و قرائت استنسخه فاقد یادداشتی مبنی بر سم

در  موجود اشکاالت شده،عدم توجه به این متن بسیار مهم  باعثیکی از دالیلی که 

های خطی کتابخانة دانشکدة های آن است. در فهرست نسخهنویسی نسخهفهرست

پژوه، )دانش است حقوق دانشگاه تهران، نسخه تحت عنوان »رسالة فقهی« فهرست شده

و ( 10/262 :1391)درایتی، نیز فقط نسخة شیراز معرفی شده  فنخادر  (.123: 1339

 (2).تاس درج نگردیده های دانشگاه و مجلساطالعات نسخه

های اسناد  با های منشآت که در آنها، نمونهخالف اغلب مجموعهخوشبختانه بر

در اغلب موارد دارای  ءاالنشاجمالشوند، اسناد مندرج در حذف تاریخ صدور درج می

ترین تاریخ مربوط ها را به ترتیب زمانی مرتب کنیم، قدیمیاریخ هستند. اگر این تاریخت

؛ بنابراین اسناد مندرج در این رساله خواهد بود 955و جدیدترین آن مربوط به  928به 

سال تألیف نگار نسخة شیراز فهرست .اندفراهم شده 955تا  928 هایسال در محدودة

احتماالً وی بر اساس آخرین تاریخ مندرج  (.140: 1384)برکت، ست ا دانسته 955 کتاب را

طور قطع در خصوص توان بهکتاب، این نظر را صادر کرده است. اگرچه نمی اسنادِدر 

نوشته و  955کم باید گفت کتاب پیش از سال نظر داد؛ دست 955تألیف کتاب در سال 

 تدوین نشده است.
 

  ءاالنشاجمالهاي تألیف ینهزمتولید متون فقهي شیعي و . 2

 خاص سیاسی و اجتماعی در هنگام تألیف آن و نیز شرایط ، ءاالنشاجمالمحتویات 

به عنوان یک  فقطسازد که این اثر را نه آشکار می موقعیت علمی و سیاسی مؤلف آن

تر مورد به عنوان تألیفی با کارکردها و اهدافی گسترده باید مجموعة منشآت؛ بلکه

های بعدی، به معرفی دقیق مؤلف و نیز به وجوه تمایز این اثر در بخش عه قرار داد.مطال

شود تا این در این بخش، کوشش می اما از آثار مشابه و معاصر خود پرداخته خواهد شد؛

ای از نهضت تألیف آثار فقهی خود و به عنوان جنبهزمانة اثر در بافت سیاسی و اجتماعی 

 صفوی مورد توجه قرار گیرد. شیعی در ابتدای دولت

کتاب را باید در زمینة تاریخی آن جستجو کرد. روملو اشاره کرده  اینانگیزة تألیف 

و پس از دستور به رسمیّت آیین تشیّع، »مردمان از مسائل  907است که در سال 

عشری اطالعی نداشتند. زیرا که از اثنی ةجعفری و قواعد و قوانین ملت ائم مذهب حقّ

و  (150-149 :جهانگشای خاقان ؛86: 1357)روملو، فقه امامیه چیزی در میان نبود«  کتب
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معصومین نموده کتب  ةل و مباحث مذهب حق ائمئبنابراین »علما و فضال شروع در مسا

عشر ارتفاع اثنى ةفقه امامى را رواج دادند و روز به روز آفتاب حقیقت مذهب ائم

)قاضی احمد ر گردید«. اشراق لوامع طریق تحقیق آن منوّ پذیرفته، اطراف و اکناف عالم از

 (.1/73: 1383قمی، 

همین کمبود آثار و منابع مکتوب شیعی یکی از دالیل مهاجرت علمای شیعه از  

؛ 29: 1388؛ سیوری، 155: 1380)رویمر، جبل عامل به ایران نیز دانسته شده است 

به عبارت دیگر، با رسمیت یافتن آیین . (91: 1395منفرد، ؛ فرهانی66: 1369میراحمدی، 

هایی وجود داشت که اصول اعتقادی و عملی این مذهب را تشیع نیاز به منابع و کتاب

ن سو ـعی از دورة مغول بدیـای شیـرا که هرچند علمـرح دهند؛ چـبرای عموم ش

ها الیتطور نسبتاً وسیعی شده بودند؛ اما این فعاندرکار گسترش تشیع در ایران بهدست

در اشکال تعلیم مدرسی مذهب و آموزش احکام و قواعد شریعت کمتر بوده است 
  (.79: 1388)آقاجری، 

نیز در دورة نخستین دولت صفوی تدوین شده و  ءاالنشاجمالباید توجه داشت که 

مؤلف در دیباچة کتاب تصریح نموده که این اثر را بنا بر خواهش »جمعی از سادات 

)احتماالً  که روزگار خود را در »اکتساب علوم دینی« سپری کرده بودند الدرجات«رفیع

تألیف کرده است؛ درخواست آنان از مؤلف چنین بوده: »در  اندرکاران محاضر شرعی(دست

باب مکاتبات شرعی و اعالن ارکان عقود و ایقاعات دینی، چند صورت به طریق سواد 

الف؛ ش 3)م  ... ملحق شود« آن بعضی از رقعاتعجز و افتقار گردد و در آخر  ةمرقوم خام

بنابراین هدف اصلی از نگارش این کتاب آموزش نحوة تدوین اسناد شرعی بوده  ب(.2

 .است

 ةشایببیخواندمیر جایگاه علمی مؤلف کتاب را بدین صورت توصیف کرده است: »

دید خراسان مزید علم و دانش بر اکثر صناه امیر عبدالحى ب ... تصلف ةتکلف و غایل

نیز نشانة همین تفوّق علمی  ءاالنشاجمالمطالب  (.4/615: 1380)خواندمیر، « فایقست

است. مؤلف در خصوص هریک از مباحث و نحوة تنظیم هریک از اسناد شرعی، مباحث 

فقهی دقیقی را مطرح نموده و کامالً آشکار است که تنها از دید فعالیت کاتبانه و 

ای برای نامهور اسناد نپرداخته؛ بلکه در واقع این کتاب دستمنشیانه به مسألة صد

در پژوه این کتاب را قاضیان و علمای دینی در جهت صدور اسناد شرعی است. دانش

مانند دانسته و آن را نشانة اهمیت دادن دانشمندان شیعی به فقه عملی شیعه بی

ه چنین کتاب سودمندی را تنها ها تلقّی نموده و یادآور شده که مشابها و بنچاقنوشته
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باید را  کتاببه عبارت دیگر، این  (.124: 1339پژوه، )دانشتوان در المقنعة مفید دید می

های فقه شیعه یعنی نگارش شروط و سجالت اثری مهم تلقی نمود که در یکی از شاخه

یخی و تألیف گردیده و البته دارای فواید تار( 173: 1367پژوه، )دانش و دفترداری

 سندشناختی بسیاری نیز هست. 

ویژه در باب نخست کامالً آشکار است. باب اول آموزشی بودن متن در سرتاسر آن به

قرارست: »کتابت صور نکاح«، »کتابت صور طالق«، »کتابت بدین  حاوی یازده فصل

صور اعتاق«، »تسوید صورت مبایعات«، »صور دیون و قروض«، »تحقیق ضمان و 

صل فی الوکالت«، »فصل فی االجاره«، »فصل فی االقرارات«، »فصل در کفالت«، »ف

ابراء«، »فصل در بیان مکاتبات که در هبات قلمی نمایند« و »فصل در تسوید وجوه 

قباالت که در باب اوقاف ضروریات است«. بنابراین نحوة نگارش یازده نوع از اسناد 

  است.شرعی در این کتاب توضیح داده شده 

، های آغازین دولت صفویدر سال ه به کمبود منابع مکتوب فقهی شیعهبا توج

این کمبود  در پاسخ بهو  این زمانرا نیز باید یکی از متونی دانست که در  ءاالنشاجمال

های کوچک شیعی در فراهم آمده و عبدالحی حسینی را باید یکی از اعضای »گروه

ود که به کار تعلیم و ترویج اصول فقهی تشیع تلقّی نم (91: 1395منفرد، )فرهانیخراسان« 

پرداخته است. اهمیت و جامعیت مباحث مندرج در این کتاب بدان حد است که آن می

-دانش) اندرا بهترین نمونة آثار فقهی شیعی در حوزة شروط و سجالت محسوب نموده

 (3).(174: 1367پژوه، 
 

 و پايگاه علمي و سیاسي وي ءاالنشاجمال. مؤلف 3

صراحتاً نام خود را به صورت عبدالحی بن  هکه بیان شد، مؤلف در دیباچچنان

عبدالوهاب الحسینی الجرجانی نوشته است. وی در طول متن چهار مرتبة دیگر نیز در 

ضمن بیان آراء خود در قیاس با نظریات دیگر فقها نام خود را به صورت عبدالحی 

)م ، »العبد المؤلف الضعیف« الف( 45الف، د  35)م الحسینی و با صفات »المؤلف الفقیر« 

 الف( 61ب، د  54)م و »العبد الضعیف«  الف( 55ب، د  46)م ، »العبد الفقیر« الف( 49ب، د  39

 درج نموده است. 

درج شده و  السیرحبیبدر  ءاالنشاجمالترین شرح حال از مؤلف نخستین و دقیق

ها تکرار شده است. با ر اغلب تراجم و تذکرهد السیرحبیبپس از آن، مطالب مندرج در 

)نیمة توجه به اینکه عبدالحی حسینی و خواندمیر هر دو در یک زمان و یک مکان واحد 
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در معرفی مؤلف  رـالسیبـحبیاند؛ اطالعات ستهـزیمی اول قرن دهم هجری در هرات(

ده است که پدر تواند بسیار مورد وثوق باشد. خواندمیر اشاره کرمی ءاالنشاجمال

به  892او در سال  « اشتغال داشت.به منصب قضا و احتسابدر جرجان »عبدالحی 

هرات مهاجرت کرد و به تحصیل »علوم عقلى و نقلى« پرداخت و در اندک زمانی مورد 

توجه سلطان حسین بایقرا قرار گرفت و »در مدرسة مهدعلیا گوهرشادآغا به منصب 

بیش از  عبدالحیح خراسان توسط شاه اسماعیل، تدریس منصوب گشت«. پس از فت

ر ـد شهید امیـمنقبت سعی ادتـش مورد توجه قرار گرفت و چون »حضرت سیـپی

الدین محمد بن امیر یوسف از منصب قضا استعفا جست« قضای هرات به وی تعلق غیاث

ی در یعن السیرحبیبگرفت. خواندمیر در نهایت اشاره کرده است که در روزگار تألیف 

: 1380)خواندمیر،  عبدالحی »در غایت اعزاز و احترام« در هرات سکونت دارد 930سال 

4/614.) 

، عبدالحی حسینی را باید یکی از نخبگان علمی و السیرحبیب بر اساس اطالعات

در هرات، به این  انفرهنگی اواخر دولت تیموری دانست که در ابتدای حضور صفوی

هرات توسط صفویان، این نخبگان و از جمله منشیان و طبقة  دولت پیوسته است. با فتح

اهل قلم مستقر در هرات به دولت صفوی پیوستند و بدین ترتیب دیوان انشای نوبنیاد 

عبدالحی حسینی را نیز باید یکی از  (.87: 1397)میچل، صفوی انسجام بیشتری یافت 

: 1381منفرد، )نک: فرهانی اعضای مکتب هرات قلمداد نمود که به صفویان پیوسته است

252 .) 

و به تصویر  کردتوان در دیگر منابع تاریخی دنبال ردّپای اشارات خواندمیر را می

 دست یافت. ءاالنشاجمالتری از موقعیت مؤلف دقیق

تواند نشانگر اهمیت و رتبة علمی وی در تدریس وی در مدرسة گوهرشادآغا می

این مدرسه را از دیگر مدارس هرات برتر  آثرالملوکمدولت تیموری باشد. خواندمیر در 

سمات در آن دانسته و در خصوص آن چنین نوشته است: »چهار نفر از علمای پسندیده

نمایند و از موقوفاتش به حظّ اوفر البرکات به درس و افاده قیام و اقدام میبقعة فایض

لحی حسینی یکی از چهار عبدا (.194: 1372)خواندمیر، گردند« ور میمحظوظ و بهره

قرا سبب ـتردید تساهل مذهبی سلطان حسین باین مدرسه بوده است. بیـمدرّس ای

شده که فردی همچون عبدالحی حسینی که بر مذهب تشیّع بوده و دفاع سرسختانة می

آشکار است، در فضای فرهنگی و علمی هرات به  ءاالنشاجمالاو از این مذهب در 

 (. 155-153: 1381منفرد، : فرهانی)نک فعالیت بپردازد
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ناموسی بر فرق دولت خان ازبک »خاک بیبا ورود نیروهای صفوی به هرات، شیبک

 (49: 1369بیگ شیرازی، عبدی ؛362: )جهانگشای خاقانخود بیخته از هرات به مرو گریخت« 

؛ 152 :1357)روملو، را در این شهر برگزار نمود  916و شاه اسماعیل جشن نوروز سال 

. با فتح هرات و شکست ازبکان، »در (281: 1386؛ قزوینی، 52: 1379خورشاه بن قبادالحسینی، 

عشریه که مدت نهصدسال و تمامی مملکت خراسان طریق مرضیه و شعار سنیة اثنی

امیه و عباسیه در پردة خفا مستور بود و از بیم قتل، کسری از تغلّب و عناد خلفای بنی

 (.392 :)جهانگشای خاقاننمود سمت شیوع یافت« ل میاظهار به آن محا

های برجستة شیعه از جمله عبدالحی حسینی مورد طبیعتاً در چنین شرایطی چهره

اطالع نداریم  927حمایت و توجه قرار گرفتند؛ با این حال از وضعیت دقیق وی تا سال 

احترام در هرات به توانیم احتمال دهیم که به عنوان یک عالم شیعی مورد و تنها می

تر به که پیش السیرحبیبتدریس و مطالعه اشتغال داشته است. ولی به مدد اطالعات 

و در نتیجة نزاع قدرتی که در این منطقه  927یابیم که وی در سال آن اشاره شد، درمی

 اندرکاران صفوی در جریان بود، به سمت قضاوت در هرات رسیده است. میان دست

میرزا را به حکومت خراسان تعیین کرد و اه اسماعیل طهماسبش 922در سال 

. صدارت شاهزادة صفوی و سپردامیرسلطان ترکمان موصللو  بهایالت هرات را و  للگی او

الدین محمد بن امیریوسف قرار گرفت ادارة موقوفات آن ناحیه نیز بر عهدة امیر غیاث

یعنی حدود پنج سال  927در سال  (.278: 1343قزوینی، ؛ غفاری4/553: 1380)خواندمیر، 

میرزا، مجدداً ازبکان خراسان را مورد تاخت و تاز قرار دادند. این پس از استقرار طهماسب

ترین اختالف اصلیحمله به سرعت رفع شد ولی اختالفات درونی هرات را آشکار کرد. 

او  927در رجب  امیرسلطان در نهایت،و بود الدین امیریوسف غیاث  و سلطانامیرمیان 

... »حکم شد که ن وقایع خبر یافت، ـ. چون شاه اسماعیل از ایرا به قتل رساند

... میرزا و امیرسلطان متوجه پایة سریر اعلی گردند و ایالت خراسان مفوّض به طهماسب

خان قرار میرزا نیز بر عهدة درمیشللگی سام (.4/573: 1380)خواندمیر،  «میرزا باشدسام

  .(58: 1369بیگ شیرازی، ؛ عبدی75: 1379خورشاه بن قبادالحسینی، ) گرفت

الدین، قضاوت خراسان یک از منابع معاصر اشاره نشده که پس از قتل غیاثدر هیچ

، جبران رایب سلطانبر عهدة چه کسی قرار گرفت. تنها خواندمیر اشاره کرده که امیر

دارالسلطنة هرات« را به  یقضادست به پوزش و تسلّی بازماندگان گشود و »منصب 

شکستن اقتدار تمام و کمال  به منظورالدین عبدالحی واگذار نمود و البته، شاید امیرنظام
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شریکی نیز برای او قرار داد و امر قضاوت  ،جلوگیری از تکرار تجربة پیشین  و قاضی

الدین حسن« مشترک شد میان عبدالحی حسینی و »زبدة سادات زمن امیر کمال
 (. 591 :جهانگشای خاقان ؛4/584: 1380خواندمیر، )

بنابراین از این زمان، عبدالحی حسینی امر قضاوت هرات را بر عهده گرفت و تصدی 

را فراهم کرد. منصب قضاوت همواره با ادارة  ءاالنشاجمالچنین منصبی امکان تدوین 

مثال انتصاب قاضی در که در ها در ارتباط بوده است؛ چنانمحاضر شرعی و تنظیم قباله

های این شغل چنین آمده است: »کاتبی ، در ضمن بیان مسئولیتالتوسل الی الترسل

متدیّن و متورّع ... که شرایط تحریر قباالت را عارف باشد و بر رسوم تحریر مقاالت واقف 

 ق قادر؛ مرتب گرداند«ـر و بر اصدار سجالت و وثایـب کتابت ماهـاسالیو در معرفت 

اند و در فراوان یهاینمونهچنین (؛ 12: 1329الدین بدیع، منتجب ؛70: 1385الدین بغدادی، ء)بها

، به اهالی توصیه شده است که »قبالجات و 1048در  مثال انتصاب قاضی گیالن نیز

در  (.46: 1348مقامی، )قائمو خط« قاضی معتبر بدانند  اسناد و نوشتجات را به مهر و سجلّ

که در اواخر دولت صفوی تدوین گردیده، در ضمن وظایف قاضی  دستورالملوک

آنها اشاره شده  دارالسلطنة اصفهان به مهر کردن اسناد و قبالجات و نوشتن حکم شرعیِ

 (.180: 1385)میرزا رفیعا، است 

بر این مبنا، تصدی منصب قضاوت هرات این امکان را برای عبدالحی حسینی فراهم 

اند، اثری شدهگیری از اسنادی که در محضر وی تدوین میهکرده است تا با بهرمی

اسنادی را که به تناسب شغل  اوها تألیف نماید. آموزشی در نحوة تدوین اسناد و قباله

که است. چنان گنجاندهخود تدوین کرده، در کنار مباحث تئوریک فقهی در این اثر 

ده ـدی ءاالنشاجمالمندرج در  ن تاریخی که در اسنادـتریتر اشاره شد، قدیمیشـپی

هرات است؛ یعنی حدوداً یک سال پس از تاریخی که مؤلف کتاب قضاوت  928شود، می

 را بر عهده گرفته است. 

به اتمام رسیده، در خصوص موقعیت  930در  السیرحبیباز آنجا که تألیف 

اشاره شده که او  عبدالحی پس از این تاریخ باید به دیگر منابع مراجعه نمود. در تراجم

ای در کرمان سکونت داشته است. بر اساس پاره ازبکاندر پایان عمر از بیم حمالت 

 است.  بوده 937مهاجرت وی به کرمان در حدود سال ، احتماالً ءاالنشاجمالها در نشانه

خراسان را  اندر حدود یک سال پیش از این تاریخ، مجدداً ازبک ،به روایت منابع

و عازم  . در این زمان، حاکمان صفوی با عبیدخان مصالحه نمودهندقرار دادمورد تجاوز 

: 1349آرای شاه اسماعیل، )عالمگرفت و هرات در دست ازبکان قرار سیستان و مکران شدند 
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رحمی و خشونت حضور ازبکان در هرات با بی(. 106: 1379؛ خورشاه بن قباد الحسینی، 458

 ،ویژه شیعیان همراه بود. به روایت فرزند خواندمیرهر و بهفراوان آنان نسبت به اهالی ش

اند به افراد را به جرم اینکه در روزگار سلطة صفویان بر شهر، به سبّ شیخین پرداخته

بردند کشان به چهارسوق بلدة هرات میاو را کشانقتل محکوم کرده و »محتسبان ناحق 

بعید (. 154: 1370ر محمود خواندمیر، )امینمودند« و بسان دزدان به قتلش مبادرت می

ای بوده متحمل ها، عبدالحی نیز که عالم شیعی برجستهنیست که در این آشوب

 (4)د.آزارهای فراوانی شده و تصمیم به ترک این منطقه گرفته باش

 ءاالنشاجمالتوان ردّپای آن را در آخرین واقعة تاریخی مربوط به هرات که می
خواجه ظهیرالدین امیربیگ در خراسان است. مؤلف کتاب اشاره مشاهده کرد، وزارت 

کرده که چون وی به وزارت خراسان تعیین شد، »در باب مبارک باد چیزی قلمی نموده 

 آناندانیم که پس از حضور ازبکان در هرات، شاه طهماسب توانست می ب(. 38)ش بود« 

میرزا سام... سلطنة هرات را ... از را عقب براند و در همین زمان، »ایالت و امارت دارال

للگی شاهزاده  .(156 : 1370امیر محمود خواندمیر، ) میرزا تفویض فرمود«بهرام ...گرفته به 

خان تکلو قرار گرفت و خواجه امیربیگ به وزارت خراسان منصوب شد نیز بر عهدة غازی

در هرات  937طعاً تا سال ق ءاالنشاجمالبنابراین مؤلف  (.1/217: 1383)قاضی احمد قمی، 

ازبکان و دشواری زندگی در  متوالیبوده است و احتماال از این زمان، به دلیل حمالت 

 آن شهر، به کرمان رفته است. 

ای به خط عبدالحی را در روستای کوهبنان کرمان دیده که اجازه العلماریاضمؤلف 

 (3/87ق: ه.1401)افندی، است  هصادر کرد 949االول جمادیدر  برای یکی از شاگردان خود

هایی از آثار وی را حاوی رساله که در کوهبنان یک مجموعهنموده وی همچنین اشاره 

این  و قرائت دیده که به خط شاگردان او نوشته و بر وی قرائت شده است و تاریخ کتابت

سخة نیز ن ءاالنشاجمالهای در میان نسخه (.88)همان: بوده است  957مجموعه سال 

ای که کتابت شده و شاید رساله )احتماالً در کوهبنان(شیراز توسط یکی از شاگردان مؤلف 

افندی آن را در کوهبنان دیده و »مشتمل بر مسائل علوم عدیده همچون منطق و کالم 

باشد  ءاالنشاجمال ،دانسته 959و فقه، در دو مقاله« توصیف کرده و تاریخ تألیف آن را 
 (89)همان: 

نین ذکر شده است که عبدالحی حسینی پس از وفات محقق چهم العلماریاضدر 

کرکی به خدمت شاه طهماسب رفت و درخواست کرد که ریاست علما و مجتهدان را بر 

عهده بگیرد ولی شاه طهماسب درخواست وی را نپذیرفت؛ چرا که در نظر داشت 
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البته افندی شاهدی بر این ؛ (90)همان: مجتهدی از جبل عامل را جانشین کرکی نماید 

 ،زان از حقیقت که باشدـولی به هر حال چنین روایتی دارای هر می مدعا ابراز نکرده

 تواند مقام برجستة عبدالحی را در روزگار خود بازگو نماید.می

شود که عبدالحی حسینی ها چنین برداشت میاز اطالعات تراجم و فهرست

و  ناگون به تعداد زیادی از آثار وی که عموماً شرحمجتهدی پرکار بوده و در منابع گو

مؤلف  (.221-1/216: 1392)نک: مقدم، حاشیه بر آثار شیعی هستند اشاره شده است 

پدر وی امیر عبدالوهاب را نیز در جزو »علما و فضال و فقها« ذکر و به  فوایدالرضویه

الزم به ذکر  (.816: 1388ن، نک: جعفریا ؛1/386: 1385)قمی، است  نمودهتألیفات وی اشاره 

ای از تراجم، نسبت »اشرقی« نیز در ادامة نام عبدالحی حسینی ذکر است که در پاره

ک: ـ)ندارد اره ـان اشـکی از روستاهای جرجـرق، یـاب وی به اشـشده که به انتس

 (.202-6/201: 1369تبریزی، ؛ مدرس4/187: 1390خوانساری، موسوی
 

  منشآت معاصر خود هايبا مجموعه ءااالنشجمال. تمايز 4

های توان از طریق مقایسة آن با مجموعهرا می ءاالنشاجمالمنظر و کارکرد متفاوت 

، دو مجموعة دیگر نیز در ءاالنشاجمالتقریباً مقارن با  .منشآت معاصرش دریافت

ر های مشهور اواخر دورة تیموری به رشتة تحریخراسان و به قلم دو تن از شخصیت

 کند.میآشکار را تفاوت جایگاه آن  ،با این دو متن ءاالنشاجمال مقایسةاند. درآمده

است. اولی به قلم حسین بن  نامة نامیو دیگری  االنشامخزنها یکی از این مجموعه

کتابی است در علم  االنشامخزنخواندمیر فراهم آمده است. توسط علی کاشفی و دیگری 

تألیف شده و شاید از آثار  907ال پیش از وفات مؤلف در نگارش و انشاء که سه س

یعنی در آخرین  928در  نیز نامة نامی (.5: 1324)حبیبی، باشد آخرین واعظ کاشفی 

های اقامت خواندمیر در هرات به نگارش درآمده؛ البته احتماالً مؤلف در زمان اقامت سال

 (.369: 1381منفرد، )فرهانیدر هند نیز مطالبی را بر آن افزوده است 

به تقدیس قلم و فضیلت آن اختصاص  (االنشامخزنو  نامة نامی)مقدمة هر دو کتاب 

یافته و اشعار فراوانی در آنها درج گردیده است. خواندمیر هدف خود از تألیف این کتاب 

پسند در شیوة ترسّل الفاظ دل...  را چنین بیان کرده: »این اندیشه در خاطر پیدا شد که

بر صحایف خواطر نگارد؛ مشتمل بر مکاتیب طبقات انام و محتوی بر مناشیر سالطین 

کاشفی نیز انشا را منحصر در دو قسم دانسته: ب(.  3)خواندمیر، نامة نامی، االحتشام« ذوی

»یکی محاورات و مخاطبات که ترکیب آن مواد مکاتبات و مفاوضات بوده و دیگر بر 
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ین آن منطوی بر امثله و احکام سالطین و حکّام بوده توقیعات و اطالقات که مضام

را »در قسم اول از قسمین منشآت« تدوین  االنشامخزنباشد« و اشاره کرده است که 

او سپس در صفحات بعدی مکتوبات را در سه  (10االنشا، )کاشفی، مخزن (5)نموده است

نابراین در مقدمة هیچ یک ب (.14)همان:  دستة مرافعات، اخوانیات و رقاع جای داده است

 از این دو مجموعة منشآتی مهم، سخنی از اسناد شرعی در میان نیست.

از  االنشامخزنها نیز گویای همین وضعیت است. حجم غالب متن متن این مجموعه

هایی تشکیل شده که در آنها، عبارات، جمالت، ابیات و دعاهای متناسب در جدول

ها و مکاتیب نیز سرتاسر نمونة نامه نامة نامیج شده است. مکاتبه با طبقات گوناگون در

اند؛ یعنی مکاتبات با سالطین، امرا، وزرا، بندی شدهطبقه است که بر مبنای مخاطبان

 منشیان، قضات و طبقات دیگری نظیر بقاالن، بزازان، حمامیان و ... 

دید مؤلفان در دهد که زاویة نگاهی اجمالی به محتویات این دو مجموعه نشان می

اند تا سرمشقی را جهت ای ادیبانه و منشیانه بوده و تنها در صدد بودههر دو اثر، زاویه

نگارش انواع گوناگون مکاتبات برای منشیان و کاتبان فراهم آورند. این در حالی است 

نحوة  ،کند که مؤلف از منظر یک فقیه و قاضیآشکار می ءاالنشاجمالکه بررسی متن 

 را شرح داده است.  ه شرعی و مباحث فقهی مربوط هایلهقبا تدوین

اند، یکی از آثار نگاشته شده ءاالنشاجمالعالوه بر دو متن مذکور که پیش از 

یعنی حدود  956است که در  آراانشای عالممنشآتی مهم دیگر در دورة نخستین صفوی 

لحسینی النوربخشی به و به قلم محمد بن ناصرالحق ا ءاالنشاجمالیک سال پس از 

رشتة تحریر درآمده است. مؤلف کتاب را در اصفهان تألیف و آن را به شاه طهماسب 

تقدیم نموده است. این کتاب در »شرح اصول و قواعد و طرق انشا در مقام فنّ بالغت« 

 ءاالنشاجمالتألیف شده است. منظر ادبی این کتاب و تفاوت آن با  (150: 1397)میچل، 
مشهود و مشخص است. مؤلف موضوع کتاب را »طرز مکاتبات و مراسالت و  مالًنیز کا

عنوان ب(  10آرا، )نوربخشی، انشای عالم« سوق قباالت و تمسّکات و سایر صکوک و سجالت

و نیز وعده داده است که در لمعة سوم به »ایراد  نمودهکرده و اگرچه به قباالت اشاره 

نامجات« بپردازد نجات و دیباچة سجالت و محضرها و وقفرقَع و مکاتبات و احکام و پروا

دهد که کتاب کامالً تحت سیطرة نگاه آنچه از کتاب وی باقی مانده نشان می (،15)همان: 

ای بسیار بیشتر از دو متن پیشین تحریر شده است. ادیبانه به مسألة انشا حتی در درجه

های های بیانی و بدیعی و نیز التزامکتاب، مؤلف به توصیف آرایه سرتاسرتقریباً در 
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روی آورده است. به  (41-40)همان: نقطه آوری همچون التزام به نگارش متن بیتکلّف

به نثر فارسی و در مرتبة دوم به نثر انشا و  طور کلی، زاویة نظر نوربخشی در این اثر اوالً

 (.42: 1397)جهادی، ترسّل فارسی است 

از زاویة مسائل  ءاالنشاجمالورود به بحث در مقدمة  برخالف متون مذکور، مدخل

معامالت است. مؤلف اشاره کرده که »تحصیل علم وثایق« امری کتابت  جوبدینی و و

واجب است و »دانایان این علم شریف« را »تالمذة مجلس ربانی و متعلمان محافل 

حات دینی و و اصطال « دانسته است. سرتاسر متن مقدمه مشحون از تعابیرسبحانی

 علم انشاءگفته که در آنها از الفاظ و تعابیر فقهی است؛ بر خالف مقدمة متون پیش

 ای ادیبانه و منشیانه نیست.زاویه ءاالنشااستفاده شده است. زاویة دید مؤلف جمال

سپس مؤلف چون وارد مباحث اصلی کتاب شده، مطالب را بدین گونه تنظیم کرده 

هایی از ث فقهی را پیرامون موضوع فصل ذکر کرده و سپس نمونهاست که در ابتدا، مباح

ها را درج نموده و در نهایت، ذیل عنوان »تنبیهات« نکاتی را در خصوص اسناد و قباله

ای بسیار دقیق به نقل قول از است. وی در اغلب موارد، به گونه کردهموضوع فصل بیان 

ها بیان قولشباهت دیدگاه خود را با نقلپردازد و سپس وجوه تفاوت یا منابع فقهی می

، پرداختهاز آنها  قولنقلدر اثر خود به  ءاالنشاجمالکند. از جمله منابعی که مؤلف می

االسالم، التنقیح الرائع، المهذّب، االرشاد فی معرفه شرایع (6)قواعداالسالم،توان به می
و ... اشاره نمود. روشن است که  لالتنزیحجج اهلل علی العباد، الدروس الشرعیه، مدارک

اند. عالوه بر این منابع شیعی، او این آثار همگی از مراجع فقهی مهم و معتبر شیعه بوده

 کاشفی پرداخته است. مواهب علیةچند بار نیز در تفسیر آیات، به نقل مطالبی از 

یاد و ز ءاالنشاجمالای موارد حجم ارجاعات به منابع فقهی به حدی در در پاره

مفصّل شده که نویسنده از این امر عذرخواهی نموده و ابراز داشته است که هدفش تنها 

سرمشقی از اسناد شرعی و توضیحی مختصر پیرامون آنهاست و خوانندگان را به  ةارائ

ها، بسیار در نامهتر ارجاع داده است. به عنوان یک مثال، چون در فصل هبهآثار تخصصی

شیعه بر اهل سنّت سخن گفته، این گونه از خوانندگان عذرخواهی  برتری عقاید فقهی

نموده است: »اما امور دیگر متوجه است که تفصیل آن مناسب غرض رساله نیست؛ 

مکرراً به قلم عجز و انکسار و صورت استغفار و اعتذار معروض گشت و باز به حکم الکالم 

معهود متجاوز است. رجای واثق  الکالم خامة نامضبوط در بیان مقصود از طریق یجرّ

ب؛  62)د شکسته را در اظهار مناقشات و اعالم تفتیشات معذور دارند«  ةخام... است که 

 .ب( 56م 
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استفادة نویسنده از اصطالح »فرقة  ءاالنشاجمالاز جمله موارد جالب توجه در متن 

مفهومی نهاد دینی ترین ابزارهای ترین و جدیناجیه« است. این اصطالح را »از بنیادی

اند. عبدالحی ( دانسته499-100: 1381گل، صفتهای پایانی فرمانروایی صفویان« )در سال

، در مجموع بوده های فقهی شیعه در علم وثایقدیدگاهبه دنبال تشریح حسینی که 

از این اصطالح در اثر خود استفاده کرده و چون در مقام مقایسه میان آرای دوازده بار 

 و سنّی برآمده، در برابر »فرقة ناجیه« از اصطالح »مخالفان« استفاده کرده است.شیعه 

کند که این اثر تنها به منظور آشکار می ءاالنشاسبک نگارش زبانی و محتوایی جمال

و نامة نامی ، االنشامخزنکه در )چنانها آوری نمونة مکاتبات و نامهراهنمایی منشیان و جمع

کرده را دنبال می ترکالنتدوین نگردیده؛ بلکه مؤلف آن هدفی  نین است(چ آراانشای عالم

است. وی در شرایطی که مذهب تشیع به تازگی رسمیت یافته بود این اثر را تألیف کرد 

و از این  تا جامعه را با اصول فقهی تشیع در تنظیم اسناد شرعی و قبالجات آشنا سازد

 هضت تألیف منابع فقهی شیعی مورد بررسی قرار داد. ن ذیلدر را باید  ءاالنشاجمالرو، 
 

 ءاالنشا. فوايد تاريخي و سندشناختي جمال5

که این اثر را به کتابی عالمانه در علم وثایق  ءاالنشاجمالعالوه بر جایگاه فقاهتی مؤلف 

از حیث مطالعة وقایع تاریخی هرات در قرن دهم هجری و نیز  ءاالنشاجمالبدل کرده، 

 یث مطالعة اصول حاکم بر کار منشیانه و سندپردازانه نیز حائز اهمیت است. از ح

هایی در ویژه کاتبان اسناد شرعی توصیهدر میانة مباحث کتاب به کاتبان، به

خصوص نگارش اسناد ارائه شده است. به عنوان نمونه، مؤلف کتاب در خصوص نگارش 

است: »اکابر علما در کتابت صور  های نکاح چنین نوشتهدر قباله )تشبیب(دیباچه 

نمایند؛ خواه به عبارت عربی و خواه به عبارت فارسی و مناکحات گاه دیباچه الحاق می

و  الف(. 7الف؛ ش  9)م شمارند« کنند و طریقی از طرق بالغت میآن را تشبیب نام می

ه و تشبیب و الحاق دیباچ»ها را ضروری ندانسته است: نامهالبته نگارش دیباچه در وقف

به کتابت آن قیام ننمایند ... رعایت لطایف اقتباس و غیره از شرایط وقفیت نیست؛ اگر 

 ب(. 70)م جایز است« 

هایی در خصوص نگارش تسمیه در های آداب ترسل، توصیههمچون اغلب رساله

رای اشاره کرده است که در این روزگار، کاتبان ب مؤلف البته .شوداین کتاب نیز دیده می

)نیز  کنندرعایت اختصار به این تناسبات توجهی نداشته و تنها از لفظ »هو« استفاده می

 (.12 :در: خواندمیر، نامة نامی
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دیدگاه دقیق و موشکافانة مؤلف در بحث وی در خصوص نحوة اصالح خطاهای 

های آداب موجود در متن سند کامالً آشکار است. وی بر خالف آنچه در عموم رساله

؛ نخجوانی، 29: 1375)به عنوان مثال: میهنی، و الحاق«  توان با »حکّسّل آمده که تنها میتر

خطاها را اصالح نمود، توصیه کرده است که حتماً ( 48: 1372نیشابوری، ؛ سیمی1/29: 1395

در صورتی که خطایی در نگارش متن قباله رخ داد، »البته آن مکتوب را از سر باید 

آن قناعت نباید نمود« و چنانچه امکان نگارش دوباره وجود نداشته  نوشت و به اصالح

باشد، »حاکم شرع را بر حاشیة کتاب باید نوشت که این اصالح به خط کاتب اصلی است 

 ب(.  12ب، م  9)ش و مهر باید فرمود« 

ده ـهایی دیکتابچنین به کاتبان که کمتر در  ءاالنشاجمالهای از دیگر توصیه

ترتیب، امکان تقلّب از بین فظ سواد قبالجات در »روزنامچه« است تا بدینشود، حمی

: »باید که توصیه شده که کاتب نهایت سعی را در حفظ روزنامچه به کار بندد نیزو  برود

... که از تصرف غیر مأمون باشد؛ چه روزنامچه را در موضع ضبط به نوعی محفوظ دارند 

 10الف؛ ش  13الف؛ م  23)د ق تزویر تصرف نمایند« ممکن است که در روزنامچه به طری

 الف(.

، این کتاب از حیث مطالعة وقایع هرات در سدة دهم دازیفراتر از اصول سندپر

هجری بسیار ارزشمند است. در باب دوم کتاب که به ذکر »مکاتبات عرفیه« اختصاص 

چهار موضوع  یافته، درمجموع هفت نامه درج شده که گویای وقایع تاریخی هستند.

 شود:ها دیده میاصلی به شرح ذیل در این نامه

تر بیان شد، نخستین مسئولیت رسمی قضایی که پیشقتل امیریوسف: چنان .الف

یک نامه به  ءاالنشاجمالمؤلف کتاب در خراسان پس از قتل امیریوسف بوده است. در 

یرمحمد میریوسف در امذکر این واقعه پرداخته است. در این نامه اشاره شده که »

فرمود« ولی در مقابل، امیرسلطان »از غایت دارالسلطنة هرات رعایت جانب رعایا می

حساب و مطالبات نامقدور متابعت وساوس شیطانی نموده به توجیهات بی ،جهل و نادانی

نمود« و چون از اینکه امیریوسف گزارش اقدامات او را به شاه در هر باب قیام و اقدام می

مآب را به قلعه بردند و هد، بیمناک شده بود تصمیم به قتل او گرفت »و آن سیادتبد

و سپس شروع به غارت و  ب( 40)ش  نخل زندگانی او را از جویبار حیات قطع نمودند«

 تاراج اموال و مساکن اهالی شهر نمود. 

امیرسلطان رسیدگی  حضور شاه اسماعیل به تخلّفاتدر در تواریخ ذکر شده که 

هایی مبنی بر حکومت مجدد وی در هرات زمزمه شد. بنا بر مندرجات این نامه، احتماالً
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قسماً باهلل تعالی با آن مخالفت کرده است: » صراحتاًوجود داشته است؛ چرا که عبدالحی 

که اگر مشارالیه را به ایالت شهر هرات تعیین فرمایند، اکثر اهالی که درین حوالی 

این  الف( 41)ش و مقامات خود نموده اختیار جال خواهند نمود«  اند ترک اوطانمانده

نوشته و ارسال شده است؛ چرا که تواریخ از مرگ  927در حدود صفر  نامه احتماالً

 . اندامیرسلطان در حدود همین زمان خبر داده

 928در حدود سال  خانتر اشاره شد، درمیشکه پیشخان: چنانمرگ درمیش .ب

دو نامه به مرگ  ءاالنشاجمالمیرزا فرستاده شد. در ات و للگی سامبه حکومت هر

ها خطاب به شاه طهماسب و دیگری خطاب به خان اشاره دارد. یکی از این نامهدرمیش

السلطنه نوشته شده است. مضمون محوری هر دو نامه نیز یک چیز است و در هر وکیل

و در اواسط همین ماه از  لثانی بیمار شداخان در اوایل جمادیدو، اشاره شده که درمیش

بیک مفوض و مرجوع جناب حسیندنیا رفت. او وصیت کرده که »مسند ایالت را به عالی

دانند و نعش او را به مشهد مقدسه ... رضویه ... برده در حوالی عتبة عالیه مدفون 

اهلل منتظم و بـواجه حبیـی او و خـز امور هرات به سعـون نیـ. اکنب( 43)ش، سازند« 

]= خواجه الذاتی مـجناب کریحاال سایر امرای عظام به اتفاق عالیسامان است: »به

فرمایند و آنچه موافق قواعد هر روز در دیوان نشسته قطع و فصل مهمات می اهلل[حبیب

خان در از آنجا که تاریخ مرگ درمیشالف(.  43)ش رسانند« عدالت است به ظهور می

؛ 62: 1369بیگ شیرازی، ؛ عبدی283: 1343قزوینی، ) غفاریدرج شده است  931منابع، سال 

 اند.  ؛ این دو نامه نیز در همین سال نوشته شده(36: 1398اصفهانی، خوزانی

به حمالت ازبکان و یا به تعبیر  ءاالنشاجمالحملة ازبکان به خراسان: سه نامه در  .ج

 فان گمراه« اشاره دارد. بر اساس شواهد موجود،کتاب، حمالت »مخالفان دینی« و »مخال

است. چنان که  936د ازبکان به خراسان در سال ـها مربوط به حملة شدیاین نامه

واگذاشت و  ازبکانرا به هرات  خان شاملوحسیندر نتیجة این حمله تر اشاره شد، پیش

 میرزا شهر را ترک کرد. خود همراه سام

خان شاملو بسیار منفی است. به حسین اقدامخصوص  در ءاالنشاجماللحن مؤلف 

رغم اینکه اوضاع هرات منتظم بود و امکان تحمّل محاصره وجود داشت، زعم وی، علی

گفتند که شاید که مخالفان متکثره در امرای شاملو دچار ترس و دودلی شدند؛ »گاه می

تند که شاید رایات گفطیبه توقف کنند و گاه می ةسنوات متعدده در نواحی این بلد

« و بنابراین »ترک تاج و ... آیات شاهی به مدافعه و معالجة ایشان التفات نفرمایندنصرت



 65/ 1400، بهار 1،  شمارة 13پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

آنان در ابتدا به سمت فراه  ءاالنشاجمالتخت بلکه وداع دولت و بخت کردند«. به روایت 

سراً به جانب رفتند ولی چون والی فراه آنان را به درون قلعه راه نداد، »بالضروره خایباً خا

سیستان و کرمان نهضت کردند و بالکلیه از ایالت ممالک خراسانی قطع نظر نمودند« 
 ب(. 44)ش 

و »اطراف و  کردهگونه به دست ازبکان افتاد، آنان در فراه نیز طمع چون هرات بدین

جوانب آن را احاطه کرده و رسل و رسایل به والی فراه فرستاده استدعای مصالحه 

کردند که والی فراه نیز همچون امرای شاملو به راحتی تسلیم و تصور مینمودند« 

بنابراین ازبکان  .»جواب ایشان را به لسان سیف و سنان حواله نمود« اواما  ؛خواهد شد

 موفق به دست یافتن بر فراه نشدند. 

اند از شاه حملة ازبکان اختصاص یافته ای که بهعبدالحی حسینی در هر سه نامه

واست کرده که خود به همراه سپاهیانش برای دفع ازبکان به خراسان بیاید و چارة درخ

آیات را متوجه اگر بدین زودی رایات نصرتفتنة ازبکان را تنها در این امر دانسته است: »

 ب(. 40)ش مدافعه و معالجة ایشان علی اسهل الوجوه میسر است« ...  این حدود گردانند

های سال ءاالنشاجمالها به زراعات اهالی: مؤلف ملة ملخخشکسالی کرمان و ح .د

پایانی عمر را در کرمان سپری کرده است. یک نامه به وقایع دوران سکونت او در کرمان 

پناه« نوشته، اشاره کرده درگاه گیتیاشاره دارد. وی در این نامه که آن را خطاب به »

ده و درخواست نموده تا تخفیفی را دی ها، زراعات آسیباست که به دلیل هجوم ملخ

 42)ش شامل حال اهالی کرمان گردانند و »بعضی از ابواب مطالبات را مسدود دارند« 

های تاریخ این نامه به طور دقیق قابل تشخیص نیست، البته کرمان به دلیل ویژگی الف(.

یری، وز)نک های سخت و پرمشقّتی مواجه بوده است طبیعی خود همواره با خشکسالی

ها نیز شده باشند. ها سبب هجوم ملخو بدیهی است که این خشکسالی( 1/19-39: 1364

در کرمان سکونت  955تا  937های با توجه به اینکه، عبدالحی حسینی در حدود سال

 ها نگاشته شده باشد.داشته، این نامه باید در یکی از این سال

با دهای تاریخی اشاره دارند، عالوه بر این موارد که به صورت مشخص به رخدا

های مکانی و جغرافیایی هرات نکاتی را در خصوص ویژگی توانمی ءاالنشاجمال مطالعة

های مختلف و نیز وضعیت حرم چون نام محلهدر ابتدای قرن دهم هجری، هم و خراسان

 .دریافت نمود ب( 60الف تا  60ب؛ م  62الف تا  62)د  رضوی در آن زمان
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و به منظور متون مهمی است که در ابتدای تأسیس دولت صفوی  یکی از ءاالنشاجمال

عبدالحی حسینی، مؤلف این  به رشتة تحریر درآمده است.تقویت ادبیات فقهی شیعی 

با توجه به  های شرعی سر و کار داشته،که قاضی هرات بوده و خود با تدوین قباله اثر

در ابتدای رسمیت یافتن این مذهب،  وثایق شیعی حوزة علمکمبود منابع مکتوب در 

را باید  کتاباین ای از سادات زمانه تألیف نمود. ین اثر را در پاسخ به درخواست عدها

البته،  نامة آموزشی فقهی و نیز یک مجموعة منشآت بسیار مهم تلقی کرد.یک دست

، ة نامیـنامون ـهمچ ودـخهمزمان  آتـهای منشمجموعهبا سة محتوای آن ـمقای

ای زاویه ءاالنشاجمالکه زاویة دید مؤلف  سازدآشکار می، آراانشای عالمو  االنشامخزن

تولید  ةمسأل برجسته از منظر یک فقیه و قاضیادبیانه و منشیانه نبوده؛ بلکه نویسنده 

 و ءاالنشاجمالعالوه بر این،  آن را شرح داده است.مربوط به و نکات فقهی شرعی اسناد 
ویژه باب دوم آن که به مکاتبات عرفی اختصاص دارد نکات مهمی را در خصوص به

خان ویژه پیامدهای حمالت ازبکان و مصالحة حسینوقایع هرات در قرن دهم هجری به

 نماید. شاملو با آنان بازگو می
 

 هانوشتپي
و نیز امکان دستیابی به  ءاالنشاجمالرا با استاد بزرگوار جناب آقای دکتر رسول جعفریان زمینة آشنایی نگارنده  .1

 های آن را فراهم کردند. از ایشان بسیار سپاسگزارم.نسخه

های اختصاری استفاده شده است: م: ، از این نشانهءاالنشاجمالدر این نوشتار، هنگام ارجاع به سه نسخة خطی  .2

 ان؛ ش: نسخة کتابخانة عالمه طباطبایی شیراز.حقوق دانشگاه تهر ةنسخة مجلس شورای اسالمی؛ د: نسخة دانشکد

ام«؛ »من تاکنون به نسخة دیگری از آن برنخوردهپژوه پس از بیان اهمیت این اثر، اشاره کرده است که دانش. 3

 های مجلس و شیراز شناسایی نشده بودند.هنوز در آن زمان، نسخه

کرد. حمالت مکرر ازبکان یکی از دالیل مهاجرت وی ، هرات را به مقصد هند ترک 934خواندمیر نیز در سال  .4

 (.1/389: 1369)گلچین معانی، عنوان شده است 

در حوالی  میرزا و احتماالًست و برای شاهزاده ابوالمحسناالنشامخزننیز که صورت مختصر  صحیفة شاهیدر  .5

های ضروری در مکاتیب دانسته تدوین شده، هدف از تألیف کتاب بیان موجز و مختصر حالت 909-908های سال

 الف(. 2، برگ 5912)صحیفة شاهی، نسخة کتابخانة مجلس شورای اسالمی، شمارة شده است 

همان کتابی است که روملو پس از اشاره به فقدان منابع شیعی، ابراز داشته است که یک نسخه از آن را نزد  .6

 (.86: 1357)روملو، نمودند« م مسائل دینی میقاضی نصراهلل زیتونی یافتند و »از روی آن تعلیم و تعلّ
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