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 1دلهادی فالحتی زندهمحمد

 2تقی آذرمینامحمددکتر 

 3زادهرضا سمیعدکتر 

 
 41/40/9311تاریخ پذیرش:     40/40/9310تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
نام مردان گمارج نهادن به آنها، ارج نهادن به فرهنگ و دانش است. یکی از دانشیهای فرهنگی و شناخت چهره

قدر ندید و برر »زیست و ظاهراً در روزگار خود نیز صفوی می ۀتاریخ ایران ملّا میرقاری گیالنی است. وی در دور
شویم. برخی نی مواجه میای دوگانه از ملّا میرقاری گیالجو در آثار پیشینیان، با چهرهوبا جست«. صدر ننشست

ای نیز قائل بره چنریا اناسرابی نیسراند. بمعری مماکدنرد پره او پردر  زن  دانند و عدّهاو را از خاندان بلیانی می
وی صاحب چهرل و دو اثرر در  است. الماشکیاعرفاتصاحب  (،ق۲۴۰۱- ۳۷۹الدّیا محمّد اوحدی بلیانی )تکی

 ثار وی به صرورت نسرخ نگاری، لغت، نجوم و ... است. برخی آسّل و نامهموضوعات مخالف مانند  قرائت قرآن، تر
 ۀباربرخی پژوهندگان درهای پنیم نخست اشاباه. در ایا مکاله تالش میگرددداری مینگهها خطّی در پاابخانه

... را برطرر   وی لیف آثرار وأهمنام، تاریخ تر ۀآمیخاگی دو چهرملّا میرقاری گیالنی، درهم تاریخ والدت و وفات
 نامرهبه نگارش زندگی -الماقلیاانیسجز ، های خطّی هساندپه جملگی نسخه -آثار وی   سازیم و سپس بر پای

 دیگری برای وی دست یازیم.
 

 نگاریخطّی، نامه، دساورنامه  ملّا میرقاری گیالنی، نسخ واژگان پلیدی:

 المللی امام خمینی قزویایاشگاه بندا ،بان و ادبیّات فارسیزدپاری  دانشجوی. ۲
 

falahati4@yahoo.com 

 

 

  المللی امام خمینی قزویادانشگاه بیا، اساادیار زبان و ادبیّات فارسی. ۹و  ۱

 اهی اریانیزبان افرسی و گویش
 8، شماره ایپپی    9318ان پاییز و زمست ،دوم  ، دورهچهارمسال 
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 مقدمه

شردن است په اساحکاق شرناخاهران ملّا میرقاری گیالنی از نویسندگان و دانشمندان گمنام ای

 .آوری شدههایی است په از  آثار دیگران گرد. ایا مکاله چهار بخش دارد. بخش اوّل، یافاهدارد

نام  مشراهیر و های خطّی، زندگیهای تذپره، تاریخ ادبیّات، فهرست نسخهایا آثار شامل پااب

نری اسرت. دربارۀ ملّرا میرقراری گیال الماقلیاانیسهاست. بخش دوم، نظر مصحّح مجموع  نامه

ایا اقبال را داشت په سه بار تصحیح شود؛ بار اوّل، نازیال ابرویی مهریرزی،  الماقلیاانیسپااب 

ای دیگرر را ، نسرخهسرپسبود تصحیح پرد.  ای په شناسایی پردهرا با دو نسخه، آن ۲۹3۷در 

رد: پااب وی چهرار قسرمت دا چاپ پرد. ۲۹۳۰شناسایی و آن را با دو نسخ  قبل مکابله و در 

هرای خطّری و نسخهالماقلیا انیسای در شناخت ملّا میرقاری گیالنی و آثار وی، ممرفی مکدّمه

حات و تملیکرات مربروب بره مراا ؛ توضیهشدتصحیحهای سبکی اثر؛ ماا آن و بررسی ویژگی

محمّرد برا راهنمرایی علری ۲۹33نیرا در های اثر. برار دوم، طیبره آیریفهرست الماقلیا؛انیس

 ۲۹۳1دار، در پشرتنامره پارشناسری ارشرد دفراد پررد. عنوان پایرانر از تصحیح اثر بهداپشت

ایرا اثرر  ۲۹33فاطمه آقایی خاندانکلی در  ،نسخه چاپ پرد. بار سوم ۹۴۴را در  الماقلیاانیس

روی سخا ما با تصحیح نازیال ابویی مهریزی اسرت؛ زیررا ترالش  ،را تصحیح پرد. در ایا مکاله

ثمرر مانرد. در مکالر  دار بیپشتتصحیح الماقلیا انیسای از پااب آوردن نسخهبرای به دست 

دربرارۀ زنردگی ملّرا ای سخا تازه مکدّم  پار فاطمه آقایی، همانند دارنیا و پشتمشارک آیری

 .یافتمیرقاری گیالنی 

آثرارش اسرت. در ایرا بخرش بره  نر عنوان بخش سوم مکاله، ملّا میرقاری گیالنری در آیی

و  ءاالنشرالوازم نگراری،دسراور نامره، االحبرابصحایف، المشّاقمطالب، الماقلیاانیسهای اابپ
های ملّا میرقاری به عنروان نمونره در آنهرا درج شرده برود، اسراناد چند مجموعه نامه په نامه

از  یایهرتوانست گوشرهبود و میایم. در ایا آثار به نکاتی از زندگی ملّا میرقاری اشاره شدهپرده

زندگی وی را برای ما روشا پند. ایا نکات اساخراج و ثبت شرد. سرپس برا اتّکرا بره مطالرب 

پراوش در  شده، سخنان دیگر پژوهندگان نکد و بررسی شد. در بخش چهارم، نایجر گردآوری

 است.های خطّی به اخاصار ارائه شدهنسخه
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 ی / ملّا میرقاری گیالنیموالنا میرقاربارۀ از آثار دیگران در  یهاییافته -1

 الدّین محمّد اوحدی بلیانی/ تقی العارفینالعاشقین و عرصاتعرفات -1-1

، در (۲۷: ۲۹3۳) محمّرد اوحردی بلیرانی الردّیاتکی، المرارفیاالماشرکیا و عرصراتعرفاتمؤلّف 

حروّا مجمالً، آدم وجودم از پهلوی حوّای قعا همچو » گوید:شرح حال خود میمکدّم  اثرش در 

 پریش از تولّرد. ...« ظهور تاخرت  به عرص ۳۷۹ ن محرّم س ۹از پهلوی آدم در عصر چهارشنبه 

زیر نظر مادرش در اصفهان بالیرد و در  ویبود.  محمّد اوحدی، پدرش در دیار هند از دنیا رفاه

بررای تملریم پودپران یاریم  (ق۳3۰-۳۲۳) ای په به دسراور شراه تهماسربپودپی در مدرسه

در دوازده سالگی مرادرش را از دسرت   (.۲۳)همان:  بود، تحصیل پرد نسب تأسیس شدهالصحیح

داد. به یزد، نزد اقوامش رفت امّا پس از یک سال دوباره به اصفهان بازگشت. در شانزده سرالگی 

پره « ا میرقراریموالنر»چهارساله نرزد  رۀ. در همیا دوماند آنجاچهار سال در فت و به شیراز ر

پسرر  موالنا میرقاری چوناوست و الباّه شخصی دانشمند، آموزش دید.   عمو شوهرعمزاد پدر 

در خواسرت مجررّد بمانرد. وی می ویرا به دامادی برگزیند، امّا  الدّیاتکینداشت، قصد داشت 

 (.  ۱1همان: )است  ق۳۳1سال در شود و ایا اتّفاق بیست سالگی از شیراز خارج می

چون ارتباطی به موضرود سرخا  -ها پرد په پجا رفت و چه یاالدّتکیشرح احوال   از بکی

 .را نوشرتالماشرکیا عرفات  پنجاه سالگی، مکدّم  وی در آساان پنیم.صر  نظر می - ما ندارد

 به اتمام رساند.ق ۲۴۱۰شرود پرد و  ق۲۴۱۱وی ایا اثر را در 

دانرد برا والدتش مری په محمّد اوحدی آن را تاریخق ۳۷۹باید یادآور شویم په بیا تاریخ 

شرود. اگرر وی در مری پند، دو سرال اخراال  دیردهاثر یپر می  هایی په در مکدّمدیگر تاریخ

باید یازده ساله باشد نه هشت و نره  (ق۳3۰)باشد، در سال وفات شاه تهماسب  شده زاده ق۳۷۹

دی پره خرود ارائره طبر  تراریخ تولّر بود.شیراز  دربیست سالگی  تاشانزده  از الدّیاتکیساله. 

پنرد در پایران بیسرت باشد، حال آنکره وی تصرریح مری ق۳۳۹تا  ۳3۳پند، اقامت او باید می

در سرخنان چنرد نکاره هر حرال،  است. به ق۳۳1و آن مصاد  با  سالگی شیراز را ترک پرده

 محمّد اوحدی حائز اهمیّت است: الدّیاتکی

الماشرکیا و عرفاترا در اثرش، « نا میرقاریموال»محمّد اوحدی بلیانی فکط یک بار  لفظ  -
 است نه ملّا میرقاری.، به پار بردهالمارفیاعرصات

 موالنا میرقاری مذپور، پسوند گیالنی و یا چیز دیگری ندارد. -
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 ست.او  عمخویشاوند است. عمزاد پدر و شوهرموالنا میرقاری مذپور، با مؤلّف  اثر  -

 دخاری دارد. موالنا میرقاری مذپور، فرزند -

 فرزند پسری ندارد. ۳۳1 (۲)/ ۳۳۹موالنا میرقاری مذپور، تا سال  -

 موالنا میرقاری مذپور، قصد دارد، نویسنده اثر را به دامادی خود برگزیند. -

 دهد.محمّد اوحدی قصد ازدواج ندارد و به ایا ازدواج تا درنمی -

 است.نیامدهاز افالس و تنهایی موالنا میرقاری سخنی به میان  -

 است.از آثار موالنا میرقاری سخنی به میان نیامده یکهیچاز  -

 است.به شاعر بودن موالنا میرقاری اشاره نشده -

 

 / العلّامة الشّیخ آقابزرگ الطّهرانیهالشِّیعَ صانیفتَاِلی  هالذَّرِیعَ -2- 1

بررد. یرقاری گیالنی نام مری، از ملّا م«طبکات اعالم شیمه»و « یریمه»شیخ آقابزرگ تهرانی در 

 «هشررح اووراد الفاحیر» (،۱۰: ۲۱، جم۲۳3۹)آقابزرگ،  «الحکای  هزبد»های در یریمه ییل مدخل

اق» (،۹1۷: ۲3)همرران، ج «ءاالنشررالوازم» (،۲۲1: ۲۹)همرران، ج و  (۲۹۳: ۱۲همرران، ج) «مطالررب المشررّ

صرفات نسربی پروپبی، جیالنری، از ملّا میرقراری برا ( ۲۷۰: ۱۱)همان، ج «مکاوب ملّا میرقاری»

ملّرا میرر » ؛پندپند. در طبکات نیز به اخاصار وی را  چنیا ممرفی میپوپی و پاشانی یاد می

اولف لخان احمرد  هألّفه سن (۲۰۹قم۲۱)ی «الحکائ  هزبد»ای الگیالنی الکاشانی: له الکاری الکوپه

( ۹۲۲1-۲۳ص ۲۹) طهرران  هلجاممر هالمرپزیر هنسخاه فی المکاب« شرح نصاب»( و له ۹۱)ص

و الریاضریات و النجروم فیهرا  هیپر فیها اسماء اثنیا و اربمیا ما تألیفاته فری االدب و الفلسرف

و طبع عبد الحسریا نروائی مکاوبره  (۰۹۱۹قم۱۲)ییپرنا بمعها فی  ۲۴۲1و  ۲1تواریخ سنوات 

 (.1۴۰ :۱۴۴۳)آقابزرگ:  «۲۴۳-۲۴۷اسناد شاه طهماسب  هلخان احمد و جوابه فی مجموع

 شیخ آقابزرگ حائز اهمیّت است:در سخنان  نکاهچند       

ای و پاشرانی با صفات نسبی پوپبی، پوپی، جیالنی، گیالنری، گوپره« ملّا میرقاری»از  -

هسراند. جیالنری و  (۱)اسافاده پرد. از میان ایا صفات پوپبی و پروپی تصرحیف گروپی

اسرت یرا اشراباهی ر  داده د پاشرانی ظراهراًپسرون رۀتفاوتی با هم ندارند. امّا دربا گیالنی

 اند په فمالً در اخایار ما نیست.ایشان به سندی دسارسی داشاه اینکه

اق»، «ءاالنشررالوازم»، «الحکررای  هزبررد»، «اسرررارالکرآن» - شرررح نصرراب »، «مطالررب المشررّ

 است.شده از آثار ملّا میرقاری گیالنی شمرده« الصبیان
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 است.شده اثر ملّا میرقاری یاد ۰۱ -خطّی خ ر نسدر غی- (۹)نخسایا بار -

ملّا میرقراری  تاریخ والدت و وفات و محلّ زندگیعلّامه شیخ آقابزرگ تهرانی، اطاّلعی از  -

 است.گیالنی ارائه نکرده

 اللّه صفاتاریخ ادبیّات در ایران/ ذبیح  -3- 1

میان موالنا میرقاری و ملّا میرقراری آمیخاگی های اشاباه، الاباس و درهمظاهراً نخسایا نشانه

از ملّرا میرقراری یراد  جراصرفا در سره  (۰)سرت.اللّره صفااثر یبیح تاریخ ادبیّات ایرانگیالنی در 

برار در ممرفری پاراب دوم (،۲۰1۹ ،1ج :۲۹۷۴)صرفا، اسرارالکرآنپند؛ نخست در ممرفی پااب می

برار در ممرفری و سروم -شرد نوشراه فلیاالغراانریسپه به اشاباه - (۲۰33)همان:  الماقلیاانیس

الدّیا تا دوازده سالگی پره تکی»گوید: میجرا( )همانوی  (.۲۷۹۲)همان:  محمّد اوحدی الدّیاتکی

مادرش درگذشت در اصفهان ماند و در آنجرا مکردّمات ادب و بمعری از ممرار  را فراگرفرت و 

پره  اسررارالکرآنو  المراقلیاانیس سپس به شیراز رفت و در محعر ملّا میرقاری گیالنی مؤلّرف

ایم، ریاضیات و علروم غریبره آموخرت و بره دامرادی او سررافراز پیش از ایا به نام او بازخورده

 :چند نکاه هستدر ایا اظهار نظر پوتاه  .«گردید

 است.شده شخصیّت موالنا میرقاری و ملّا میرقاری گیالنی با هم یکی انگاشاه  -

بالفاصله بمد از مرگ مرادرش، در دوازده سرالگی بره شریراز  الدّیاتکیرسد به نظر می -

 است.رفاه

 .استنام برده شده الماقلیاانیسو  الکرآناسرارهای، دو اثر از ملّا میرقاری گیالنی به نام -

 است. محمّد اوحدی، داماد ملّا میرقاری گیالنی قلمداد شده الدّیاکیت -

 

 ای تألیف استوریادبیّات فارسی بر مبن -1-4

)؟(  ملّا میرقراری پروپی -۱۳۹»شود. در ایا اثر از ملّا میرقاری یک بار و بسیار مخاصر یاد می

/ ق۲۴۲1را نگاشرت. و ترا سرال « اسررارالکرآن»م. 8-1567/ ق۳۷1گیالنی پاشانی، په به سال 

خود « ابشرح نص»است. وی دررا نگاشاه« شرح نصاب» هنوز زنده بوده و در ایا سال م1607

 :مهم است هنکا چنددر ایا ممرّفی (. ۰۲1: ۲، جاساوری) «پندخویش را یاد می  نگاشا ۰۱نام 

 است.شده ملّا میرقاری اسافاده سبی پوپبی، گیالنی و پاشانی برایاز صفات ن -
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اق مطالرب»، «ق۳۷1اسررارالکرآن »جملره: از شرده آثار ملّرا میرقراری نرام بررده - المشرّ

رسراله »و « ءاالنشرالوازم»، «ق۲۴۴۳اسررارالحکم »، «ق۲۴۴1 الماقلیایسان»، «ق۲۴۴۱

 .«در علم تنجیم و ممرفت تکویم

 است.در دوازده فصل نگاشاه [؟] ای از فارسرا برای سرپرده اسرارالکرآن -

 شود.نمی از زادروز، زادگاه، زندگی و وفات ملّا میرقاری گیالنی اطاّلعی داده -

 شود.نمی آمیخاگی دو شخصیّت دیدهنشانی از درهم -

 
 کاروان هند / احمد گلچین معانی -1-1

 اسرتهحمّد اوحدی از موالنا میرقاری یاد پردالدّیا مگلچیا ممانی به مناسبت ترجم  احوال تکی

سره در اصرفهان دیرده بره جهران و تکی روز سوم محرم سال نهصدوهفاادو »... ؛(۱۹۷: ۲، ج۲۹1۳)

اتی و منط  و ریاضی و حکمرت الهری را در اصرفهان و در مکابری پره شراه گشود، دروس مکدّم

 النّسب تأسیس پرده و از هر شهری چهل یاریم فرراهم آوردهطهماسب صفوی برای ایاام صحیح

االسالم شیخ علی منشار گذراند، در دوازده سالگی مادرش نیز درگذشرت، و وی بره بود، نزد شیخ

یرقاری پسب پمال نمرود، و او چرون پسرری نداشرت تکری را بره شیراز رفت و از محعر موالنا م

 .«فرزندی گرفت و به دامادی گزید، و به وی ریاضیات عالیّه و علوم غریبه آموخت

 است.دهنیاورپسوند گیالنی « موالنا میرقاری» برایالدّیا، گلچیا ممانی مانند تکی -

رش، در دوازده سرالگی بره شریراز الدّیا بالفاصله بمد از مرگ مرادتکی رسدبه نظر می -

 باشد. رفاه

 محمّد را داماد موالنا میرقاری دانساه. الدّیاتکیگلچیا ممانی نیز مانند صفا،  -

 است.گلچیا ممانی نیز از زندگی ملّا میرقاری اطاّلد مبسوطی ارائه نکرده -

 شود.آمیخاگی دو شخصیّت مالحظه نمیدر ایا اثر هم نشانی از درهم -
 

 ابراهیم فخرایی مشاهیر گیالن/ -1-6

 .(۲1۱: ۲۹۳۰)فخرایی،  «زیستمی ۳۷1االخبار په در سال ملّا میرقاری گیالنی مؤلّف صحایف»
 

 پورها و نامدارهای گیالن/ جهانگیر سرتیپنام -1-1

میرقاری گیالنی از دانشرمندان قررن دهرم هجرری اسرت پره آثراری چنرد از او بره یادگرار »

امرور طبیمیره، هعروم اربمره،  ارۀمشامل بر ابوابی درب« الحکماسرار»جمله پااب است، ازمانده
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احمردخان نوشراه و اخالب، بیان قوا، جواهرنامه، اعراض نفسانیه، تشریح اععاء په به نام خران

نیرز از « لکرآناسررارا»، «المراقلیاانیس»، «ءاالنشالوازم»، «المشاقمطالب» هایهمچنیا پااب

های خطی از آثار مذپور معربوب اسرت. شررح مجلس شورای ملی نسخه بخان اوست و در پاا

   (.۹3۱: ۲۹۷۲پور، )سرتیپ «نصاب، رساله در علم تنجیم و ممرفت تکویم نیز از آثار اوست
 

 صادق احسانبخش / دانشوران و دولتمردان گیل و دیلم -1-8

اسرت وی به یادگرار مانرده میرقاری گیالنی از دانشمندان قرن دهم هجری است په آثاری از»

امور طبیمیه، اخالب، بیران قروا، جواهرنامره،  بارۀمشامل بر ابوابی در اسرارالحکمازجمله پااب 

مطالرب هرای چنیا پااباست. همخان نوشاهاحمداعراض نفسانیه، تشریح اععا په به نام خان
در علرم تنجریم و ممرفرت  رساله ،شرح نصاب ،اسرارالکرآن ،الماقلیاانیس ،ءاالنشالوازم ،المشاّق

 (.11۹: ۲۹3۴)احسانبخش،  «تکویم

ا میرقراری گیالنری بره نرام ملّر ترازۀ، تنها یک اثر گیالنی دۀدر اظهار نظر ایا سه نویسن -

 است.« االحبابصحایف»ممرفی شده په عنوان صحیح پااب « االخبارصحایف»

 است.ای حاصل نشدهطاّلد تازهدر ایا سه پااب نیز از زندگی ملّا میرقاری گیالنی ا -

 شود.نمی آمیخاگی دو شخصیّت تاریخی مشاهدهدر ایا آثار هم نشانی از درهم -

 
 سرایان گیالن/ هومن یوسفدهیپارسی -1-9

 ادبری -رسد یوسفدهی سه چهرۀ تراریخیاست. به نظر میصورت فرهنگ تألیف شدهایا اثر به

 یاسرت. وی و ملّ خلیل قاری/ وقاری( را با هرم درآمیخاره)موالنا میرقاری، ملّا میرقاری گیالن

میرر »؛ اسرتبه ممرفی ملّا میرقاری گیالنی پرداخاه« قاری الهیجی»ییل مدخل  (۹۴۹: ۲۹۳۷)

از ( ۲۲و  ۲۴)قررن «ملّرا میرقراری»ای )گوپی، گروپیی( الهیجری ممررو  بره خلیل قاری گوپه

یوسفدهی بر ایرا براور اسرت پره . «یجان بودمشاهیر دانشمندان گیالن و اصالً اهل گوپ  اله

نیرز  (۹۴۰: )همران بیا خانوادۀ میرقاری و سادات موسوی بلیانی ارتبراب سرببی وجرود دارد. او

اگرر فررض پنریم در سرال »؛ نرددامانند ابویی والدت ملّا میرقاری را نیم  دوم قرن دهرم مری

سال داشاه، پرس در اواسرط قررن  ۱۴را به رشا  تحریر درآورد حداقل  اسرارالکرآنق په ۳۷1

یوسفدهی در برشمردن آثار ملّا میرقاری نیز دچار اشراباه شرده و  .«دهم دیده به جهان گشود

اسرت. ( و آن را اثرر دیگرری شرمردهالغرافلیاانریس) را به تصحیف خوانده الماقلیاانیس پااب

 الماقلیاانیسپه  ۲۴۲1ا سال امّا ت »...؛ است الماقلیاانیساشاباه دیگر او در سال تألیف پااب 
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. وی تاریخ وفات ملّرا میرقراری را جا()همان «اثر خود نام برده ۰۱را به رشا  تحریر درآورده، از 

در پایان سه بیت شمر را به عنوان نمون  شمر ملّرا میرقراری ارائره  داند.ق می۲۴۰1بمد از سال 

 .  (1)ظاهراً از امیر خسرو دهلوی است ،پرده په دو بیت آن
 
 ملّا میرقاری گیالنی بارۀدر االنشالوازمخطّی  خةنظر مالک نس -1-11

خطّی ضما ممرفی اثرر  خ نخست نس  است، در صفحمالک نسخه په فمالً نامش بر ما پوشیده

شرح حال ملّا میرقراری گیالنری را تراپنون حکیرر از پابری پره در دسرارس دارم، » گوید:می

مهمّ دیگر از تألیفات ایا شرخ  را بره دسرت  خ که نسحسنه آنو از تصادفات ناوانسام بیابم 

 ۲۴1۹تسع و الف هجری تألیف و پاراب در سرال   و در سناسرارالحکم ام په موسوم به آورده

شود په از اغلب علروم بهرره و حرظّ وافری داشراه و شراید مملوم می ،روو از ایا ... نوشاه شده

  «ه یا از بیا رفاه و یرا در حجراب خفرا و اسرااار اسرتدارای آثار و تألیفات دیگری هم بوده پ
 (.۰: ۲۴۴۹)قاری گیالنی، 

مالک نسخه، نخسایا پسی است په اشاره پرده په ملّا میرقاری گیالنی طبع شمر داشراه 

 .استنمودهدر برخی موارد به شمر خود اساشهاد میو 
 

 یالنیخطّی شرح نصاب در باره ملّا میرقاری گخة نظر مالک نس -1-11

تری نسبت بره آمیزی، اطاّلعات پامل، طی سخنان ساایش(1)رادمالک نسخه، حسنملی باساانی

شرده و  الکردر آن نوشراهایا نسخه په به خطّ فاضل جلیل»؛ دهددیگران در اخایار ما قرار می

خروردگی شرده بره آب م اثر تصرّ  روزگار و دست مخرّب طبیمت در آن نمودار و دچرار ضرای

در ایا تاریخ به تملّک حکیر درآمرد.  ʽبه ایا شکساگی اَرزد به صد هزار دُرُستʼبزرگی  ۀدفرمو

در گیالن شده و از تصادفات عجیبه آنکه تاپنون چنرد نسرخه  ۲۴۲1 ن تألیف ایا پااب در س

اپنرون در پاابخانره موجرود اسرت و گرواه یا فکیر به دست آورده و هماز تصنیفات ملّا میر را ا

گونره فعرال و بزرگرانی انداری است بر فعل و وسمت اطاّلد ایا شخ . ملّا میر از آنزنده و زب

است په در ایّام حیات از تأییدات بخت و اقبرال محرروم و ماننرد هرزاران دانشرمند گمنرام در 

نهرادی یرا بره سربب از خودگذشراگی و درویرشگردد و ایا وادی فراموشی نامش مهجور می

ناشناسی محیط و مردمری پره برا بست نبوده و یا به جهت قدرپای اوست په به شهرت و آوازه

ملّا میر مرردی فاضرل و در اصرنا  علروم صراحب وقرو  و تصرنیف، در ...  استزیساهآنها می

و با ایا رتبه و دانش از نامساعدتی  (۷)پندهمیا پااب چهل دو تألیف از خود یپر می 11۷ص
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بایسای خود از سواد به بیاض آورم و تنگدسای مانع اسرت  پند په تمام تألیفاتم راایّام گله می

په چند نفر منشی و نویسنده داشاه و چندیا نسخه از هر تألیف را نویسانده به اهرل فعرل و 

و  الکرآناسررارخه عالوه بر شرح نصراب حراوی ایا نس. (۲: ۲۴۲1)قاری گیالنی،  « «دانش برسانم

اغلب صفحات رقم و امعرای مؤلّرف دیرده  ی در حاش» نیز هست. پیمیا ال رسو  هیّنجوم ال رس

 الحکرای  دردقرای ی از تألیفات خود موسروم بره اشاره به یک ۱۲سطر  ۰3۱ ح شود در صفمی

 الحکماسررار و المرالجرسوماز دو تألیف خود به نام نیز  ۰۷۲ ی نموده و در حاش تسخیر پواپب

 جا(.)همان «ست(ایا پااب اخیر در نزد نگارنده موجود ا) اسم آورده

 
 فهرستواره / احمد منزوی -1-12

از ملّرا میرقراری نرام « علم تنجیم و ممرفرت تکرویم»در ممرفی پااب ( ۱۹۷: ۲ج ،۲۹1۳)منزوی 

، ملّرا ، مانند شیخ آقرابزرگادبیّات فارسی بر مبنای تألیف اساوریاست. در ایا پااب و در برده

در »افزایرد بررد و مرینرام مری« گیالنری پاشرانیملّا میرقاری پروپبی »را به صورت میرقاری 

« پررولی»نسرربت او  ۰۲3۹ ۲1و  ۹۲۲1/  ۲۹و  ۱111/  ۲۱و  ۱۱۲۷/  ۲۲فهرسررت دانشررگاه 

 .«استآمده« پوپدی»نسبت او  ۱۰۷/  ۲1جا ، همانآمده
 

 علینقی منزوی«/ خاندان کارکیا در گیالن» لةمقا  -1-13

فرمانروایان ایا خانردان را  سل پند و سلیا را ممرفی میمنزوی ابادا خاندان پارپ ،در ایا مکاله

شخصریّت سیاسری خران احمرد،  ارۀاطاّلعراتی دربر شمارد. وی پس از ارائ تا خان احمد برمی

در ممرّفری  (۰۲3: همان)وی دازد. پرو شخصیّت علمی او، به آثار علمی خاندان پارپیا میمذهب 

میرقراری  رۀانرد، دربرانردان آثراری پدیرد آوردهحمایت ایرا خا ی دانشمندان په در سابرخی 

است، یکری ممرب شده ʽپوپبیʼ به صورت یریمهپه در  ایمیرقاری گوپه»نویسد: ای میگوپه

 ق۲۴۴۴را در ربیرع دوم سرال  ʽالحکرای زبردۀʼاز دانشمندان بزرگ دربار پارپیا بود. او پاراب 

او را پره در شرفاعت از ملّرا  مر وائی نادپارر نر .(۱۰:۲۱و  ۱۲۰:۰ )یریمرهبرای خان احمد نگاشت 

 ʽاسرناد شراه طهماسرب صرفویʼ عر سلیمان زیدی، به درگاه خران احمرد نوشرت، در مجمو

پررس از واژگررون شرردن خانرردان پارپیررا اسررت. ایررا دانشررمند چرراپ پرررده ۲۴۳-۲۴۷ص

 برای فرهادخران سپهسراالر زمران شراه عبّراس ق۲۴۴۱را در جمادی دوم سال  المشّاقمطالب

 ،(۱111:۲۱)  و دانشرگاه ( 1۱1:۱)  وزیری یزدن  اش در پاابخانگاشت په نسخه( ق۲۴۹3 -۳۳1)

نگاشاه پره  نصابشرحی نیز بر  ق۲۴۲1. او به سال (۲۹۳:۱۲ )یریمه نیز در پاریس موجود است
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خرود در  ا وی در ایا پاراب از چهرل و دو نگاشر (.۹۲۲1ص۲۹)  آن در دانشگاه هست خ نس

نالد په در اثر نراتوانی از اسراخدام دسرایار، نراگزیر است و میم نام بردهفلسفه و ریاضی و نجو

 ا است. به نوشرنیز آمده ۲۲: 1۳۹آنها را خود پاپنویس پند. بیوگرافی او در طبکات  م است ه

وی در پایان مکاله بره مناسربای  .«نام دیهی در الهیجان است Gokeگوپه  فرهنگ جغرافیائی

را بره ملّرا نامره شرفاعتگوید و با تردیرد ایرا میرجلیل قاری سخا می هنامشفاعتبار دیگر از 

میرقراری باشرد پره  شرفاعانامهایرا  ندۀشراید نویسر» : (3)دهردمیرقاری گیالنی نسربت مری

 (.۰۱۰)همان:  «استبه نام خان احمد نگاشاه ق۲۴۴۴را به تاریخ  الحکای هزبد

 
 زیال ابویی مهریزی/  ناالعاقلینانیس دۀشتصحیح خةنس مةمقدّ -2

دو شخصیّت تاریخی ادبی موالنا میرقاری و ملّا میرقاری گیالنری را برا  الماقلیاانیسمصحّح پااب 

)گیالنری(  تاریخ تولّرد موالنرا / ملّرا میرقراری رۀدربا( ۹۰: ۲۹۳۹)است. ابویی مهریزی هم درآمیخاه
 رۀهرای تراریخی مربروب بره دوهرا و پاراباز ترذپره یکهیچبه تاریخ والدت وی در » گوید:می

آیرد پره در گونه په از نامش نیز. امّا از شواهد و قررائا چنریا برمریاست، آنصفوی اشاره نشده
تکری اوحردی )ملّرا میرقراری( را ییرل نرام  برخی منابع نام او...  نیمه دوم قرن دهم والدت یافاه

پند با اسراناد ابویی، تالش می .«انده)تکی اوحدی( ممرّفی پرد اند و او را پدر زن ویبلیانی آورده

دو  ارۀای به زندگانی ملّا میرقاری بگشاید، وی سپس توضیحی دربردریچه الدّیاتکیبه شرح حال 
پرردازد. اند، مریهایی په برای ملّا میرقاری به پار بردهدهد و به پسوندارائه می« میر»و « ملّا» اژۀو

ثار و احوال میرقاری گیالنی هریچ پجرا بره پسروند پاشرانی در آ»گوید: پسوند پاشانی می ارۀدرب
هایی پره منرزوی است. با توجّه به نسخهوی آورده ارۀمگر در توضیحی په منزوی درب اشاره نشده

باشرد.  است، احامال دارد در پشت جلد یا عنوانی، ملّا میرقاری را به پاشران منسروب دیردهدیده

اسرت. ایرا احامرال پره )پوپبی، پوپی( ممرّفی پرده پاشانی منزوی وی را ملّا میرقاری گیالنی
اسرت، بمیرد زادگاه میرقاری پاشان بوده و وی سپس به گیالن رفاه و در آن شرهر سراپا شرده

از آثرارش بره پسروند  یرکهیچجا خود را ملّا میرقراری گیالنری نامیرده و در نیست. امّا وی همه
تردید اظهار نظرر و  باپسوندهای پوپی و پوپبی نیز  ارۀب. در(۹1)همان:  «استپاشانی اشاره نکرده

به اصل و نسرب ملّرا میرقراری »نویسد: می( ۹۷)همان: پند. ابویی ایا پسوندها را برای او اثبات می

وی به دلیل پیوندی په برای ملّا میرقاری گیالنری و «. استگیالنی جز اوحدی پسی اشاره نکرده
پند په ملّا میرقاری گیالنری بایرد مردّتی در اصرفهان ت، گمان میخاندان اوحدی بلیانی قائل اس

وی به خانردان اوحردی بلیرانی پره  [اناساب]نسب ملّا میرقاری گیالنی و اناصاب » زیساه باشد.
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باشرد، امّرا دهد په وی نیز باید مدّتی را در اصفهان زیسراههمه اهل علم و عرفان بودند، نشان می
مماکد است با توجّره بره ( ۹3)همان: ابویی  جا(.)همان «استاشاره نشدهدر هیچ منبمی بدیا مطلب 

ی در شریراز بره ملّرا میرقراری گیالنر ،ق۳۳۹ترا  ۳3۳های اقامت محمّد اوحدی در شریراز؛ سال

 .تدریس اشاغال داشت
الباّره منرابمی پره ملّرا » ؛است په ملّا میرقاری فرزند یپوری نیرز دارد بر ایا( ۰۴)همان:ابویی 

 دۀخوانرانرد و او را پدراند، او را صاحب فرزند پسر ندانساهرقاری را پدر زن اوحدی ممرّفی پردهمی
گونه په گفایم اوحردی بلیرانی نیرز چنریا نظرری دارد، اند. حاّی آناوحدی بلیانی ممرّفی پرده

شرود ملّا میرقاری صاحب فرزند پسرری مری ،ها بمد و احاماالً از همسری گیالنیدرحالی په سال

عبردالرزّاق  الملمرا،ریاضیرزا عبداللّه افندی در ... مپه مشهور به عبدالرزّاق گیالنی رانکوهی است 
المسرکا ممرّفری االصل شریرازیگیالنی رانکوهی شیرازی را با عنوان مولی خوانده و او را گیالنی

وشاه و ایرا پاراب محکّ  طوسی نقواعدالمکاید بزرگان علم پالم است په شرحی بر پند: او از می
خران، حراپم نام نهاده و به نرام محمّرد زمران تحریرالکواعد الکالمیّه فی شرح الرسال  االعاکادیهرا 

 پنرد:آثار ملّا میرقراری چنریا اظهرار نظرر مری رۀدرباجا( )همان وی. «استپهکیلویه تألیف نموده

ه طهماسرب و آخرریا اثررش ای اسرت بره شرااوّلیا اثر شناخاه شده ملّا میرقاری گیالنی نامه»
در میان آثار برجرای مانرده از وی از نظرر تراریخ ترألیف » .«است ق۲۴۲1نگاشاه « شرح نصاب»

به نام فرهاد خان سپهساالر شراه  ق۲۴۴۱است په آن را در نیمه دوم سال « المشاقمطالب»ابادا 
آن را در ق ۲۴۴۹الکمررده یی ۷اسررت پرره در « ءاالنشررالوازم»اسررت. پررس از آن عبرراس پرداخارره

اسرت. دو سرال بمرد در الهیجان تألیف و به میرزا محمّد شفیع وزیر دارالمرز گیالن تکدیم پررده

است. بره گرواه تراریخ پاراب را نگاشاه و به موالنا اسح  اهدا پرده« الماقلیاانیس» ،۲۴۴1سال 
م پادشراه وقرت در الهیجان و به نرا ۲۴۴۳االخر است په در دهم جمادی« اسرارالحکم»بمدی او 

ترا پاراب  الحکماسررار ای په بیا نگارشاست. در فاصله)به احامال قوی شاه عباس اوّل( نگاشاه
هرا و رسرائلی داشراه پره احاماالً پااب ،۲۴۲1تا  ۲۴۴۳است، یمنی از « شرح نصاب»بمدی وی 

رقراری دو برار آخرریا اثرر ملّرا می برارۀدراو  .«است...خود گنجانده شرح نصاببرخی از آنها را در 

سرپس در  ،«اسرت ۲۴۲1نگاشراه  آخریا اثرش شررح نصراب»گوید: پند ابادا میاظهار نظر می
اسرت  نگراریدساور نامهی گیالنی امّا آخریا اثر به جا مانده از ملّا میرقار»گوید: جای دیگری می

اظهار نظری هرم . ابویی (۰۱)همان:  «استآن را به نام سلطان ممزّالدیا نگاشاه ۲۴۰1په در سال 
ترا  ۳3۳هرای گفایم په ملّرا میرقراری گیالنری سرال» پند:پسوند گیالنی ملّا میرقاری می بارۀدر

ها مکارن با سلطنت شاه عبّاس اوّل است و با توجّه بره است و ایا سالرا در شیراز گذرانده ق۳۳۹
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امّا بره دالیلری پره  است.ق به گیالن رفاه و در آنجا سکنی گزیده۲۴۴۱، وی پیش از سال آثارش
است و مردّتی را دور از دربرار گریالن و ایرا دیرار ماند مجبور به مهاجرت شده بر مصحّح پوشیده

های پیری خود را در پردام شرهر گذرانرده، آیرا دوبراره ملّا میرقاری گیالنی سال اینکهاست. بوده

اسرت. امّرا مردّت ه نشردهاست یا خیر مطلبی است په بدان اشرارموفّ  به بازگشت به گیالن شده
اقامت وی در ایا شهر بدان حد بوده په ملّا میرقاری خرود را گیالنری دانسراه، در آثرارش بردان 

گویرد: درگذشرت ملّرا میرقراری مریدربرارۀ  الماقلیاانیس مصحح (.۰۹)همان:  «استتصریح پرده
یراورده، جرز آنکره در مصحّح از محلّ و تاریخ درگذشت ملّا میرقاری گیالنی اطاّلعی به دسرت ن»

اسرت و را نگاشاه جوانی را پشت سر گذاشاه و خمیدگی پشت داشراه الماقلیاانیس په ق۲۴۴1

 جا(.)همان «استزنده بوده نگاریدساور نامهسال بمد یمنی زمان نگارش  ۰۲تا  اینکهدیگر ا  نک

 بل توجّه هساند.ارائه پرد، نکات زیر قا الماقلیانیسادر شرح حالی په مصحّح محارم      
 است.یکی انگاشاهیرقاری و ملّا میرقاری گیالنی را دو چهرۀ تاریخی و ادبی موالنا م -

 است.ملّا میرقاری گیالنی در نیم  دوم قرن دهم به دنیا آمده -

 است.شدهملّا میرقاری گیالنی به خاندان بلیانی مناسب  -

 ملّا میرقاری گیالنی فرزند دخاری دارد. -

 .استشده الدیا اوحدی بلیانی داماد ملّا میرقاری پنداشاهیتک -

 ملّا میرقاری گیالنی فرزند پسری به نام عبدالرزاق گیالنی رانکوهی دارد. -

-او مطالرب تهماسب و اوّلیا پااب شناخاه شدۀاوّلیا اثر ملّا میرقاری گیالنی نامه به شاه  -

 المشاق است.

 است.ق نوشاه شده۲۴۰1نگاری، در دساور نامه نی،آخریا اثر ملّا میرقاری گیال -

 
 آثارش ینةملّا میرقاری گیالنی در آی -3

اسرت، مؤلفرف خرود را چنریا شردهدر آثاری په تاپنون از ملّا میرقاری گیالنی شناخاه :نام -3-1

 پند:ممرفی می
نی؛ یمنری، ملّرا هذا ایا رساله په مؤلّفش اقرلّ عبراد حعررت ربّرا» الف( ملّا میرقاری گیالنی،

چون برر وقرود زلّرت و » (.۷۱: ۲۴۲1 )قاری گیالنی، «میرقاری گیالنی، مفصّل است به  ایا تفصیل...
حیرانری و  نر پریشرانی و سراپا ویرا ان هفوت مؤلفف ایا مؤلَّف و مُحَرفر ایا مُحَرَّر، ماروطّا پاشر

ضرمف اصرلی جبلری بشرری حمرل  اطاّلد گشایند، آن را بر دۀگرانی، ملّا میرقاری گیالنی، دیدل

 (.1:  ۲۴۴۱ )قراری گیالنری، «رقرم اصرالح فرماینردمشکیا م شماعنبریا م نموده، به قلم پرم و خا
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 جانی، ملّا میرقاری گیالنری و سا از مؤلّفات فکیر شک اءاالنشلوازمهذا ایا پاابی است مسمّی به »
 ا از مؤلّفرات سرگشر المراقلیاانیسسمّی به ای است مهذا ایا رساله. »(۰: ۲۴۴۹ )قاری گیالنی، ...«

بیابان پریشانی و مکیم زندان حرمان و ناتوانی، ملّا میرقاری گیالنی، مُشم ر بره عردم وفرای شرباب 

« آزاری جهران خرراب و ماپران هرذا البراببسیار شااب و مُخب ر از غایت سامکاری و نهایت مردم
پریشرانی و نراتوانی، ملّرا  یر نری و منرزوی زاودشرت حیرا ا اپنرون سرگشر» (.۲۷۰: ۲۹۳۹ )ابویی،

پند به تألیف جلرد ثرانی میرقاری گیالنی، په مؤلفف ایا مؤلَّف و مُحَرفر ایا مُحَرَّر است، شرود می
حرمان سالک مسالک پریشرانی، ملّرا میرقراری »... (.۹: ۲۴۴۳ )قاری گیالنی، ...« اسرار الحکماز پااب 

بخاری براد ارقام و راحای بیرون از تحریر اقالم نصیب و روزی نیک گیالنی، رحمای فزون از تکریر

 ،همران) «ای شاد پند و به دعایی یادایا خدمت به فاتحه ط محنت را به واس وی په ایا منزوی زا

بینران امّا مأمول از جزایل الطا  و جالیل اعطا  صدرنشرینان ایروان دانرش و باریرک. »(۲: ۲۴۲1
ه نکوش زلّات و رقوم هفوات مؤلفف ایا مؤلَّف، سراپا وادی پریشرانی، شهرساان بینش آن است پ

 ،همران) ...« ملّا میرقاری گیالنی را بمد از عثرور و اطّرالد بره زالل عفرو و اغمراض محرو سرازند و

ای است در علم تنجیم و ممرفت تکویم از مؤلّفات ساپا پروی پریشرانی، ایا رساله» (.۲]؟[: ۲۴۰1

، همران) ...«پناهی په انجام ممدلتنی، و مطلمش موقَّع است به توقیع نام فرخندهملّا میرقاری گیال

۲۴۲1 :۲۲۲.) 
، ملّرا میرقراری ...البعراعت قلیرل نردۀو مؤلفف ایا مؤلَّف، ب»...ب( ملّا میرقاری گوپی گیالنی: 

فات یمیمره و و صر »... (.۱: ۳۷1 ،همران) «الگوپی الگیالنی، را لگدپوب اقدام طما و احاراز نسازند
قبایح و عادات رییله و فعایح ایا غری  بحار فاور و حری  نار عجرز و قصرور؛ یمنری، مؤلفرف ایرا 
مؤلَّف ملّا میرقاری گوپی گیالنی، را نیز به ایا افشای عیوب مردم په در دیا پامالن شرمع ادب 

 (.1۷: ۲۴۴۱، همان)...«  فروخاه، قباحت تمام است و

 ،همران) ...« ایایّام ملّرا میرقراری گوپره دۀمسوّد ایا ارقام و آزر»ای: پ( ملّا میرقاری گوپه

۳۷1 :۱.) 

تم هذه الرسال  و پااباها ایعاً بسمی مؤلّفها، الحکیر ملّا میر و یده فری اواسرط »ت( ملّا میر: 

 (.۷۱: ۲۴۴۱ ،همان) ..«.حج  شهر یی

 نکصرررانایرررا رسررراله تمرررام بررری»

 شررد برره نررامش تمررام ایررا نسررخه

 الیف ایررا پارراب حکیرررهسررت ترر

 

 شرررد بررره نرررام خررروش شررره دوران 

 زیررا سرربب یافررت نررام ایررا نسررخه

«از فکیررررر پسرررریر ملّررررا میررررر  
(۲۴۹، ۲۴۲1 :همان)  
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دیدار پناه فر میر به مکیمان آساان پادشاه خالفت اپماریا بندگان و پهاریا خادمان ملّ»

 (.۲۲]؟[: ۲۴۰1 ،همان)  «اقادارگردون

 اوپی الممرو  فی بالد جیالن به ملّرکمیر ال االباری ملّ هحعری  اقل خال»ث( ملّا میرقاری: 

 (.۰۲]؟[: ۲۴۰1، همان)...«  میر الکاری

وپی الممرو  فی بالد جریالن بره گمیر ال االباری ملّ هحعراقل خالی  »ج( ملّا میر الگوپی: 

 (.۰۲]؟[:  ۲۴۰1، همان)...«  الکاری میر املّ

را « ملّرا میرقراری»، فکط یک بار بار نام خود را به پار برده ۲1ها په نویسنده در ایا نمونه

بردون پسروند قراری و گیالنری اسرافاده « ملّا میر»بار هم از  ۹است و بدون پسوند به پار برده

توان نایجره گرفرت ، میهایی په نویسنده برای خود به پاربردهاست. با توجّه به بسامد نامپرده

اسرت. وی در ست و در زمان حیاتش به همریا نرام اشراهار داشراها« همانملّا میر»په نامش 

 است. به نام پوچک خود اشاره نکرده - آنچه تا پنون در دسارس است -از آثارش یکهیچ

)حردود  ملّا میرقاری گیالنی به اقرب احامال در نیمره اوّل سرده دهرم والدت و وفات: -3-2

 پند:وی ایا نظر را تکویت می ۀجای مانددر آثار بر هایی نشانهبه دنیا آمد. ( ق۳۰۴

اسرت. حکریم نوشراه( ق۳3۴)فروت ای په به حکیم عبردالرزّاق الهیجری صردرنخست؛ نامه

خران هنگرامی پره اوضراد احمردبود. خران( ۳۰۱-۲۴۴1) خان گیالنیاحمدعبدالرزّاق وزیر خان

بررای را  کیم عبدالرزّاقازجمله ح، (۳)حکوماش را پریشان و نابسامان دید، چند تا از نزدیکانش

نی ایرا افرراد پذیرفاره نشرد و وساطت و عذرخواهی به دربار شاه تهماسب فرسااد، امّا پادرمیا

روی داد و حکریم  ۳۷۰خودشان نیز در مظران اتّهرام قررار گرفانرد و زنردانی شردند. ایرا در 

 .(11-1۹: ۲۹1۹ ،فررومنی )عبرردالفاّاح در زنرردان از دنیررا رفررت (ق۳3۴)عبرردالرزّاق پررس از مرردّتی 

ق ۲۴۴۴شد و به حکومت موروثی خود بازگشرت و ترا سال آزاد  ۲۴خان هم پس از احمدخان

 .(1۰: همان) حاپم بخشی از گیالن بود

ملّا میرقاری بره وی م  خان بود و نااحمدزیر خانق و۳۷۰حکیم عبدالرزّاق تا په  اشاره شد

شرود پره میران پاترب و نامه، دریافرت مری م باشد. با مطال شدهباید پیش از ایا تاریخ نوشاه

نزد جممی په راه  ایهاجمل قاعده و اپمل فاید »... الیه تفاوت سنّی زیادی وجود ندارد.مکاوبٌ

ست په به مجرد اساماد مکاالت محراالت سراعی بردنام و اسپرند ایا مصادقت و مخالصت می

خرود  رفیکران  احوال و افمال  طا بر اوراق خ به دوساان نسبت گمان بد نبرند و خطف نمّام ناتمام،

در قسرمت  (.۲۹]؟[:  ۲۴۰1)قراری گیالنری،  «شرندچصفا ن نکشند و در غمخان  وفا جز بادۀ صافی 
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و  دهتی مدیراشاباه مردّالیح باشد په داعی دولاخواه و مخل  بی واضح و»گوید: دیگر نامه می

حاصرل های بیدست از پارهای باطل و عملام و ه است تا به گوش  ناامیدی آرمیدهد  عدینازم

پشیده و از الفت و صحبت خالی  به غایت مجانب و نفورم و به نادیدن اهل زمان خوشرحال و 

پرذیرش ( ۹۰: ۲۹۳۹ )ابرویی، . حال اگر والدت او را نیمه دوم قرن دهرم بردانیمجا()همان «مسرور

ناامیدی آرمیرده باشرد و  ش یده به گوعد ن په جوانی حدوداً بیست ساله مدّتی مدیده و ازمایا

 نماید.از صحبت خل  مجانب باشد، دشوار می

های ملّا میرقاری گیالنری، نامه ع هایی په به شاه تهماسب نوشاه است. در مجمودوم؛ نامه

است، وجود دارد. هر دو نامه به گمان ما بایرد بمرد از شدهدو نامه په برای شاه تهماسب نوشاه

برای رفرع  (۲۲]؟[: ۲۴۰1 یالنری،گ ی)قار باشند. نام  اوّل شده نوشاه ۳3۰و پیش از  (۴۲)۳۷1سال 

گرزارش  (۲۱: همان) بودند. نام  دوم چینان ایجاد پردهپدورتی است په ظاهراً بدگویان و سخا

ای است په وضمیت مردم گیالن و رفاار ظالمانه سپاهیان و مریدان پادشراه را پوتاه و شجاعانه

داریرم و بمیرد بره  گرم چشیده سروپارپند. در هر دو نامه با پاتبی باتجربه و سردومیتوصیف 

 دوم قرن دهم به دنیا آمده باشد.  ها در نیمرسد په نویسنده ایا نامهنظر می

 پند:، بارها به پیری خود اشاره میق۲۴۴1در  ،الماقلیاانیسسوم؛ ملّا میرقاری گیالنی در 
 مرررردم نررر میاام در قرررد دو ترررا شرررده»

 هراسفید گشرت مررا مروی و ریخرت دنردان

 

مرانای است په دایم به گوشه بروده پبه گوشه   

«بلی سرااره نمانرد چرو صربح گشرت عیران  
 )ابویی، ۲۹۳۹: ۲۷1()۲۲(

 عمرررر نررر سررریالب گرفاررره گررررد ویرا»

 هشیار شو ای خواجه په خوش خوش ب ک شَد

 

عمررررر نرررر و آغرررراز پررررری نهرررراده پیما   

«از خانررره عمررررحمّرررال زمانررره رخارررت   
 )همانجا()۲۱(

 جرروانی طرری شررد مرر افسرروس پرره نا»

 آن مرررط طرررب پرره نررام او بررود شررباب

 

 وان تررررازه بهررررار زنرررردگانی دی شررررد 

«مررا هرریچ نرردانم پرره پرری آمررد پرری شررد  
 )همان: ۲۷1()۲۹(

نمرود و مرا از آن یاهرل؛ واحسررتا پره از اوان دریغا په شاهد شباب در هیچ باب وفا نمی»

چندان فاصرله نبرود  (۰: )مریم «وَ اشْاَمَلَ الرَّأسُ شَیْباً»تا زمان  (۱۳: )مریم «هْد  صَب یّاًپانَ ف ی المَ»

دوسرت  حیرف و هرزار حیرف پره در انردک زمران، فلرک جاهرل» جرا(.)همان «و ما از آن غافل

ای دیگرر از گشاید و هرر سراعت تیرر حادثرهرنجان هر دم از پی آزار  احرار دست  جفا میعاقل

است ترا نظرر پرردن نشیا، پشت خم ساخاهآید، قامام را به سان  پمان چلّهش بیرون میسام
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گیر بر خاک مذلّت پیری و ناتوانی انداخاه، الجرم دایم به گوشه محنت چون تیر بر خاک تکیه

 .(۲۷1)همان:  «ام و دست طمع از هر لذّت و راحت شساهنشساه

حیات ثمررات مررادات و  ح مراد ناچیده و از دو یوۀآه و صد آه په از شاخسار عمر هیچ م»

 حر گشت و هنوز از نسیم زنردگانی رایمرامات نادیده درخت جوانی به تبر پیری و ناتوانی بریده

طرب و پامرانی نابرده، صبای صربّی چرون براد بره  رۀشادمانی اساشمام ناپرده و دست به باپو

الل است و آفااب عیش و سررور در عریا عمرم ماالمال حزن و م ان دشت بگذشت. الحال، پیم

 جا(.)همان «نکصان و زوال
 گذشت عمر دریغا په در سرای جهران

 سمند سرپش عمرم پند مراحل طری

 سرررم عزیمررت بوسرریدن قرردم پرررده

 مپرس پز چه عرذار ترو زعفرانری شرد

 

 به قدّ خم شرده سرنجم تررازوی عصریان 

اسرت عنرانام په ز دسرام ربرودهخمیده  

انی برره خرردمت پیرررانپره برروده روز جررو  

 پره برراط زنرردگیم را رسریده وقررت خررزان
 )همان: ۲۷1()۲۰(

نیسرت. در آثرار دیگرر وی نیرز ایرا المراقلیا انریس اشاره به پیری ملّا میرقاری مخا  به

   (۲1) شود.اشارت دیده می

ای برا شرمارۀ هایی په در پاابخان  ملک معربوب اسرت، بره نامرهچهارم؛ در مجموع  نامه

زادۀ ای پره از قاضریاز ملّا میرقاری دست یافایم. وی ایا نامه را در پاسرخ بره نامره( ۲۷/۰۲۷۲)

بود، نوشت. ملّا میرقاری پس از تمارفات مرسروم روزگرارش و شراید دریافت پرده (۲1)پَرَهرودی

 گوید:تر از حدّ مممول و مرسوم روزگار، میپمی افزون

قرروام دسرراور قبرراب از زبرران قلررم مکرمررتامّررا چررون دربررارۀ جررواب پارراب آن ممررالی »...

نهمت جان اهل دالن الموفر  باوفیکرات السربحان همت مامالیطینت عالیخصلت پاکفرشاه

اشرارتی  - اللّهرم ارزقنری شرر  وصراله و دولر  اتصراله -، وزیر بلدۀ طیب  پاشان، (۲۷)رآقا خع

مرودّت ماننرد ادای قررض،  بود، قبول مأمول و اطاعت امر مکبول او در شرد محبّت و دیارفاه

پینه راه مطاوعت او را به اَقدام مسارعت شاافت و برا وجرود قریحر  نمود و پمین  بیمیفرض 

و تفرّق بال و تشاّت احروال و امثرال ایرا از لروازم مرالل خرارج از  (۲3)خامده و طبیمت جامده

یرر خراطر و چند به سران دل محرومران نراخوش و نظ درج  اعادال به طری  اسامجال حرفی

ضمیر مظلومان و زلف و پاپل مهوشان پریشان و مشوّش نوشاه، در دوم محرم الحررام فاضرت 

وفی  ارسال و ابالط آن را دریافرت برپاته علی مفارق احوال انام االیّام به تاریخ سن  ست و الف ت

ن  گرانری سراغر سریخساه په با وجود غایرت حیرانری و نهایرت دلنه مثل ایا شکسا  دل... 
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اندوزش شب همه شب و روز همه روز از دُرد  دَرد و سمف غم پر باشرد و پرسوز و قدح دل  محنت

حسرت و ندامت  روزافزون و تأسف و تَلهُّف  گوناگون  از حدّ برونش جهت  فوت  ایّرام جروانی بره 

ه مکردّرات  ... و آب  جوی  زندگانی و شادمانیش بر بطالت و نادانی و خارج از درج  تصوّر و تفکّر

زمانی و مغیّرات  اوضاد و حاالت  انسانی بیرون از حیّز  حساب و افزون از احاطر  افهرام حسراب 

اخایار با هزارگونه پریشانی و سرگردانی روی بره پدورت پذیرد و قابل تغییر افااده و ناچار و بی

شرمار ار و مشکّت  بیثبات  تیزرفاارش پس از محنت  بسیدریای فنا و عدم نهاده و حوت  عمر  بی

از مهلک  شست  شصت درگذشاه و با ایا تا برهم زدن  دیده از پثرت  تراپم افرواج  انردوه  دوران 

انجرام قرریا فرجرام  هالپرتپران به دام  عام  هفااد  بلیتو شدّت  تالطم  امواج  غصّه و مکروه  بی

 (. ۰: ۲۷/۰۲۷۲)قاری گیالنی،  «گشاه

 ملّرا میرقراری شصرت سرالگی را پشرت سرر اینکرهبا توجّه به ، شودچنان په مالحظه می

توان نایجره گرفرت نوشاه شده، میق ۲۴۴1است و نامه در گذاشاه و در آساان  هفااد سالگی 

 (۹۰: ۲۹۳۹)است. بنابرایا سرخا ابرویی به دنیا آمده ق۳۰۴تا  ۳۹1های په وی در حدود سال

صرفوی  رۀهای تراریخی مربروب بره دوها و پاابهاز تذپر یکهیچبه تاریخ والدت وی در »په 

دوم   آید په در نیمگونه په از نامش نیز. امّا از شواهد و قرائا چنیا برمیاست، آناشاره نشده

 جای تأمل دارد.( ۹۴۰: ۲۹۳۷)و نیز یوسفدهی « قرن دهم والدت یافاه

فات ملّا میرقراری گیالنری تاریخ و ۀپنندایم په بیانماأسّفانه تاپنون به سندی دست نیافاه

به اتمرام رسرانده، برر ق ۲۴۲1، را در شرح نصابباشد. فکط اطاّلد داریم په وی آخریا اثرش، 

انرد نوشراه اینکرهاست. ایا پایه، وفات او پس از ایا تاریخ و در حدود هشااد سالگی روی داده

و  ۰۹: ۲۹۳۹ )ابرویی، اسرتتألیف پرده و تا ایا سال زنرده بروده ق۲۴۰1را در  نگاریدساور نامه

 احاماالً مکرون به صحت نیست. (۹۴۰: ۲۹۳۷ یوسفدهی،

زادگاه ملّا میرقاری برا توجّره بره پسروندی پره در آثرارش بررای خرود یپرر  زادگاه: -3-3

ایا نظرر را « گیالنی»و « گوپی»و پسوندهای  به دنیا آمد گوپه ی پرده،گیالن است. وی در قر

ری برای تحصیل علم به الهیجان رفت و در ایا شهر ساپا شد. افزون پند. ملّا میرقااثبات می

 بر پسوندهای گیالنی و گوپی دالیل ما برای اثبات ایا موضود موارد زیر است:

ای بره حکریم طور په پیش از ایا اشاره پردیم، ملّرا میرقراری گیالنری نامرهنخست، همان

و  (۲۹]؟[: ۲۴۰1 یالنری،گ ی)قرار اسرتاحمرد گیالنری، نوشراهعبدالرزّاق الهیجی صدر، وزیر خران
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باشد. بر ایا پایه، ملّا میرقاری گیالنی بایرد  نوشاه شدهق ۳۷۰گفایم په ایا نامه باید پیش از 

 ای را به حکیم عبدالرزّاق بنویسد. باشد تا باواند چنیا نامه در گیالن بودهق ۳۷۰پیش از 

ای وجود دارد پره در آن از بررادرش پره از جرور رقاری عریعههای ملّا میدوم، در بیا نامه

گویرد و از نروّاب پادشراه تکاضرا حاپم گوپه گریخاه و در الهیجان به او پناه آورده، سخا مری

 پند په شرّ حاپم ظالم گوپه را از سر مردم پم پند.می

آمرالش را  هرد احروال و تحصریلبررادری دارد و تم پرهآن په یرۀ حکیر در ناحیر  گو »....

فراق او اپثرر اوقرات و اتّ ،انگرارداالمکان به واسط  رعایت صل  رحم از لوازم مسلمانی میحسب

باشد و نگاشاهار  بر لوح اندیشه میممی چند از علوم و مقمکدار راغلب آنات وقای په بندۀ بی

ه در زنردان از ظلم حاپم ظالم گوپه پر ،لی داشاهلیف پاب و رسایل توغّأدر تحکی  مسائل و ت

گریخاره  جهل قدیم عظیم محبوس است و از دولت عدالت و نممت فراست محروم و مرأیوس،

گشاید. توقع بره می روی ایا خاپسار م ابواب مالل و پالل برآید و به اظهار تظلّبه الهیجان می

پناه په مجمع اصرحاب دولرت و اقبرال اسرت و مرجرع اربراب جراه و پرم خادمان بارگاه گیای

برال ل، آن است په بار ظلم آن سرگشا  دشت خسران را از دوش احوال مسلمانان شکساهجال

خوان را از وظایف عواطف و لطایف یرائف په عرالم و عرامی را شرامل و بردارند و بندگان فاتحه

 (. ۲۴]؟[ : ۲۴۰1 )قاری گیالنی، «بهره نگذارندخامل و نامی را ماناول است، محروم و بی

گوپره زنردگی  یر ملّا میرقاری گیالنری در قر ادۀخانو ؛و نکاه قابل توجّه استدر ایا نامه د

 .استاند و خود ملّا میرقاری در الهیجان اقامت داشاهپردهمی

براز هرم بره   (۰۴: همران) سوم، در نامه دیگری په ملّا میرقاری گیالنی به ملّا توفی  نوشراه

یبلر  هرذا  اْه تمرالی جمیرع آمرال مَرحَصَّل اللّر »... پند.قریه گوپه و شهر الهیجان اشاره می

الاحکیر  و هرداه  هه تمالی الری درجرموالنا توفی  بلَّغه اللّ هقراآم د بمّز مطالم هالمکاوب فی بلَد

 هاً لحصول المرام سرنبالحرام الزالت سب  و حکی  و فی یی الحج رسواء الطری  النّه بذلک جدی

 هارتسم برقم االخالص و قلم االخاصاص فری بلرد هه الرقمتاریخها اثنی و ثمانیا و تسمماته هذ

وی (. ۰۱: همران) «...  الملوان و حوادث الزمران ئان و بواثت اهالیها عا طوارق الحدنالهجان صی

در ایا نامه عالوه بر الهیجان، از گوپه و چند نفرر از افرراد برجسراه و فاضرل گوپره نیرز یراد 

 است. نوشاه شدهق ۳3۱است. نامه در دیگر تاریخ ایا نامه  پند. نکا می

نیرز پریش از مررگ شراه تهماسرب؛  (۲۱همران: ) ای په به شاه تهماسب نوشاهنامه چهارم،

 است.از گیالن نوشاه شدهق ۳3۰یمنی، پیش از 
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آن را فرهنرگ لغرت عربری بره  دۀپره بخرش عمر ءاالنشالوازمپنجم، ملّا میرقاری در پااب 

 :هحَروْجُرْاُ»به عنوان نمونه  پند.گیلکی را یپر می ۀاژبه پنجاه ودهد، نزدیک فارسی تشکیل می

ه ست از ریسمان مملّ  په پودپان را برا ضّم همزه و سکون را و سکون واو و فاح حا چیزیه ب

)قراری  «گوینردیا میچالهَاهل گیالن  ه لسانرا ب جنبانند و آنهرطر  میه نشانند و بآن می

 : دَلَه و آن جانوری است مانند گربه په به لسران اهرل گریالن ا شرپَت دَلَ». (۲۱3: ۲۴۴۹ گیالنی،

وحَط: درخاری اسرت پره آن را در . »(۱۳۳: همران) «سرازندگویند و از پوست او پوسایا می شرَ

ضَباب: ابرهای پره ملاصر  شروند بره زمریا و زمریا را . »(۹۳1: همان) «گیالن شوخس گویند

عَکمَ : نرام مرغری » (.۰۲1: همان)« است همفرد او ضَباب .گویندبپوشاند و آن را در دیار ما چرپام 

. حاّری در (۰1۷: همران) «است په آن را به فارسی عکه و به لسان اهل گیالن پشرکرت گوینرد

بررد ای به گیلکی بودن واژه آن را به مثاب  ممادل ممنایی به پار مریبدون هیچ اشاره یک مورد

 (.  ۷۱۴: ۲۴۴۹ )قاری گیالنی، « شلخت :قاز»

برخی آثار ملّرا « (۲۳)قیم انجامه/ تر»و با توجّه به ء االنشالوازمها و پااب با توجّه به ایا نامه

گفایم پره ملّرا » گوید:په می الماقلیاانیسرسیم په سخا مصحّح میرقاری، به ایا نایجه می

هرا مکرارن برا اسرت و ایرا سرالرا در شیراز گذراندهق ۳۳۹تا  ۳3۳های میرقاری گیالنی سال

به گیالن رفاه و در آنجرا  ۲۴۴۱سلطنت شاه عبّاس اوّل است و با توجّه به آثارش وی پیش از 

و مردّتی را دور از  ماند مجبور به مهاجرت شرده است. امّا به دالیلی په بر مصحّح پوشیدهمانده

 سد.ربه نظر نمی  درست( ۰۹: ۲۹۳۹)ابویی،  «استدربار گیالن و ایا دیار بوده

دوازده امامی است. وی در آثرارش بارهرا   شیمو  ملّا میرقاری مسلمان دین و مذهب: -3-4

عدّ و اناهرا برر آل صراحب حدّ و احصا و محمدت بیو تحیّت بی»پند: به ایا موضود اشاره می

انرد و دُرّ پمال و اصحاب همایون خصال او، انسب و اصوب است په هر یک، دُرّ دریرای توفیر 

فَ  نشینان سرریر امامرت و اپررم امینران والیرت ماء تحکی ، سیّما بر اعلم صدر]ی[ س لَرو پُشر 

 هرارونی، طروطی شریریا گفارار بر ا، وارث مرتبابُهرمَدین ُ الْم لْم وَ عَلری   نا، مفااح پنوز  أالغ طاء

ʼسَلونیʽمَظهر اسرار ، ʼهل اتیʽ، مُظهر انوار ʼایالفʽنیا البشرر، امیرالمرؤم، وصی حعرت خیر

 (.  ۲۷۹: همان) «حیدر، علی ابا ابی طالب، علیه الساّلم
 به ح  خل  بهار و به مهر گرم تمروز»

 عررالَم  بره حرر  احمررد مرسررل خالصرر

 چرراط علریافروز شببه آن دو دُرّ شب

 برره حرر ّ زیررا عبرراد و محمّررد برراقر

 ی زمسرراان و روی زرد خررزانبرره آب رو 

 به ح ّ جود علی، شریر حر ، شره مرردان

 عرشند و شمع جمرع جهران ارۀپه گوشو

 به ح ّ جمفرر صرادق شره زمریا و زمران



 3189تان پاییز و زمس، دوم ةدور، چهارمل سا های ایرانی/زبان فارسی و گویش زادهتقی آذرمینا و رضا سمیعمحمدهادی فالحتی، محمد   ۲3۰

 
 به ح ّ موسی پاظم، علریّ برا موسری

 به ح ّ عسکری آن مکادای جاّ و بشر

 

 برره روح پرراک تکرری و نکرری  عرررش مکرران

 «رحمرران فر بره حر  مهردی هرادی خلی
 (۰۰1: همان)                                        

   شود.میگیری دیدهار نشان تمصّب و سختدر آثار ملّا میرقاری پم

 و ابرویی (۲۷۹۲: 1ج ،۲۹۷۴) بره رغرم سرخنان صرفا -ظاهراً ملّا میرقاری گیالنری خانواده: -3-1

 بروده پرد و فرزندی نداشت. شاید در آغاز تأهّرل اخایرار پرردهتنها زندگی می (۰۴و ۹3: ۲۹۳۹)

ر ایّرام جروانی بره پسری دل بسراه برود. وی گردد. ظاهراً دباشد، امّا خیلی زود پامش تلخ می

 پند:حکایت دلدادگی خود را چنیا بیان می

امّا چون دولت صحبت  ... بودمرویی در تنور سینه افروخاهبه خاطر است په آتش مهر ماه»

بکرا و ناپایردار، ناگراه قرار است و سمادت حیات و هسای مثل سای  ابر پرممانند لممان برق بی

به ظلمت شام مرضی مبدّل گردید و بمد از سره روز از اباردای عُرروض مررض، نوروز صحباش 

ابرواب  بمد از فوت آن دیباچه مجموعر  خروبی و فهرسرت ... ناخا فنا چهرۀ بکایش را خراشید

رسریدگان و مارگزیردگان مررده، محبوبی بکی  عمر در همه روز با صد درد و سوز به سران برال

 گریسرامهزارگونه پریشانی و تمب بر خاک قبرش زارزار مریزیسام و شب هر شب با مرده می

رویان جهان در پانون دل ایا غمگیا حیرران سررد ... و از آن هنگام تا ایا زمان آتش مهر ماه

 (.۱۷: ۲۴۴۱ )قاری گیالنی، «گشت

پنرد پره ایرا انگیز دلدادگیش به ایا نکاه نیز اشراره مرینویسنده ضما بیان حکایت غم

شصرت   په وی در دهق ۲۴۴۱ا قبل روی داده و تا سال تألیف ایا پااب؛ یمنی، هواقمه مدّت

 است.زندگانی خود است، هنوز از غم و اندوه آن رها نشده

 است:نامی نوشاه (۴۱)ای است په ملّا میرقاری به میر ادهمنامه دیگر،

و لطرایف  شرایف تحیّاتی په نسیم محبّت و اخالص به مشرام جران اربراب وفرا رسراند ...»

اهردا بره  بره رسرم ،تسلیماتی په سما مودّت و اخاصاص در چما دل اصحاب صفا بشرکفاند

ه تمالی مرا لّال هابکا - ،میرادهم ،عرب و عجم یمالی امرا ... بدر آسمان اقبال یاناماساحت دولت

حکایت گشراده فرسااده و بمد از آن زبان شکایت به سبیل  -سر االرتکاءیّامکا البکاء وَ رقّاهُ ما مُ

پراری از   انام از پمال بریپرام و اجلّ عزّۀگویند جممی از اگرداند په میبر رای عالی مبیّا می

اند و در مجلس شریف آن مظهر رحمت ملرک لطیرف بره عیرب افرالس و چیزی ساخاه ،هیچ

تجرّد مفلسان و مجّردان پرداخاه و آن حعرت رفیع مرتبرت را اصرالً از اسراماد ایرا پلمرات 
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نیاشفاه و از روی انصا  و راسای ایا قدر هم سخا با ایشران نگفاره پره قربح تجررّد  ،آشفاه

رساند و افالس شخصی دریا زمانه جز همان شخ  را ممیروب دیگری به دیگری معرت نمی

بلکه ح  ایا است په ایا دو صفت نزد مکیمان دار دانش و عالمران اسررار  ،گرداندو عاجز نمی

)قراری  «مرردان سرلیم الرنفس اسرت و عیرب مرردان حرری  نراپس حکیکرت آفررینش هنرر

 (.۹۹ق]؟[.گ. ۲۴۰1گیالنی،
دسرای ملّرا میرقراری سرخا رسد په در مجلس میر ادهم دربارۀ تجررّد و تنرگبه نظر می

است. اگر چنانچه دربارۀ پس یرا اند په وی ایا گونه برآشفاه و زبان به شکایت گشودهگفاهمی

بود و یا اگر ملّا میرقاری مجرّد و مفلس نبود، نیازی بره نوشراا نامره و پسانی دیگر سخا رفاه

 اظهار شکایت نبود.

پنرد، از تنهرایی افزون بر ایا موارد، ملّا میرقاری در هرجایی از آثارش په نامش را یپر می

پنرد. ای به فرزند یا فرزنردان خرود نمریگوید و هیچ اشارهگیری خود سخا میو انزوا و گوشه

 ید علّاش ایا باشد په وی اصالً فرزندی نداشت په بخواهد از او یادی پند.شا

و  (ق۲۴۷۷) «تحریرر الکواعرد الکالمیّره»اند په عبدالرّزاق گیالنی رانکوهی مؤلّف برخی گفاه

 )ابرویی، اسرتفرزنرد ملّرا میرقراری گیالنری  (ق۲۴3۷) «شرح مصباح الشّریم  و مفااح الحکیک »

 اند:ال عبدالرّزاق نوشاهدر شرح ح (.۰۴ :۲۹۳۹

جرا عبدالرّزاق رانکوئی گیالنی، عالم امامی قرن یازدهم، در شریراز بره دنیرا آمرد و همران»

پرورش یافت و تحصیل پرد. امّا اصالااً اهل منطک  رانکوه در اساان گیالن بود. رانکوئی از سرید 

واعد الکالمیّر  در شررح تحریر الکحویزی اجازۀ روایت داشت.  نسیمی رپنی شیرازی و عبدعلی
از  هو مفاراح الحکیکر هشرح مصباح الشریماثر پالمی خواجه نصیرالدّیا طوسی؛ و  قواعد المکاید

 (. </http://www.wikishia.net>)ویکی شیمه «آثار اوست

جرا پررورش از تاریخ تولّد وی اطاّلعی در دست نیست. وی در شیراز به دنیا آمد و همران»

پدرش ملّا میر گیالنی، اصالااً اهل منطک  رانکوه در اساان گیالن برود پره  یافت و تحصیل پرد.

شرده احاماالً با ملّا میرقاری گیالنی یکی است. سال درگذشت عبدالرزاق نامملوم بروده و گفاره

)ویکرری  «اسررترا نوشرراه، زنررده برروده هشرررح مصررباح الشررریمپرره  ق۲۴3۷پرره تررا سررال 

 (. </http://www.wikifeqh.ir>شیمه

طور په دیردیم ملّرا میرقراری در زیرا همان احامال درسای ایا اناساب بسیار ضمیف است.

تروان آنگونه پره از شرواهد مری» (۷۲: ۲۹۳۹) پم به سخا ابوییپرد. یا دستگیالن زندگی می

دریافت مال میرقاری گیالنی پس از درگذشت شاه تهماسب بره گریالن عزیمرت پررده و آنجرا 
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دیگرر آثرار موجرود  ʽای به شاه تهماسبنامهʼ ر خویش را گذرانده است. جزهای پاابت آثاسال

یمنری، ملّرا «. استوی به شاه عباس اوّل و درباریان وی و بزرگان گیالن و الهیجان تکدیم شده

حال آنکه در ترجم  احوال عبدالرّزاق آمرده پره وی  ،(۲۱)ق در گیالن بود۳3۰میرقاری از سال 

هرایی اسرت پره در دسرت جا پرورش یافت. نکار  دیگرر تراریخدر همان در شیراز ماولّد شده،

هشااد یا قریب به هشااد سال داشت و احامراالً وفرات او ق ۲۴۲1داریم، ملّا میرقاری در سال 

 شرح مصباح الشریمهاست، زیرا ق زنده بوده۲۴3۷به ایا تاریخ نزدیک است. عبدالرّزاق تا سال 

ق ترا ۳3۰هرای د. اگر فرض پنیم په عبردالرّزاق در یکری از سرالرا در ایا سال به اتمام رسان

. غیر ممکا په نره، داشتمی سال ۲۴۹تا  ۷۲ق باید بیا ۲۴3۷باشد، در آمدهبه دنیا ق ۲۴۲1

رسد په پسی باوانرد در آسراانه هشرااد سرالگی صراحب فرزنردی ولی دور از یها به نظر می

پرد و احامال مجرّد گیری از مردم زندگی میوشهبشود، آن هم پسی په در تنهایی و انزوا و گ

آیرد پره چگونره بودنش را پیش از ایا بررسی پردیم. افزون بر ایا موارد، ایا سؤال پیش مری

باشد صاحب تألیفات مامدّد و ارزشمند امّا در آثارش از او یرادی پسی پدری داشاهممکا است 

   .ددنکند و پمر همّت به ممرّفی و نشر آثار پدرش نبن

په پیش از ایا هم اشاره شده ملّا میرقاری برادری داشت په در قریر  گوپره زنردگی چنان

ای ملّا میرقاری در نامه وی جز ایا برادر، خواهرانی نیز داشت. .(۳]؟[ ۲۴۰1 )قاری گیالنی، پردمی

یگرر و هذا زحمت د »...؛ پندنوشاه، به ایا نکاه اشاره می ]؟[ په به میر محمّد جمفر مشهدی

 نشراننمش یکی از اخوات پمینه را به آن عاب  منوره و سدّۀ مطهّره سدره جسارت آخر آنکه ...

بخش پاک بگذارند، توقّع به یما همّت بلند و محاسرا الافرات آرند په به آن خاک فیضمی ...

المکان جز ایا نیست په آن را به موضرمی الیر  و مروقمی رایر  خاطر ارجمند مالزمان منیع

مدفون گردد و در تجهیزش شرایط مرحمت و قواعد مکرمت په خواص و عوام را شامل و پافّ  

 (.۲۴۳/1۹۱۹خطی:   )قاری گیالنی، نسخ «انام را مشامل است، بر احسا وجوه مرعی افاد
 
آثار ملّرا میرقراری گیالنری سرخنان گونراگونی گفاره  ارۀدرب آثار ملّا میرقاری گیالنی: -3-6

ق ۲۴۲1پره آن را در  شرح نصراباند په وی در پااب پژوهندگان اشاره پردهاست. اغلب شده

 (۰۴]؟[: ۲۴۰1)است، حال آنکه ملّا میرقراری گیالنری دو اثر خود یادپرده و تألیف پرده، از چهل

 وَ ه ز جْرمَب  وَذی هُرکیرر الّرالفَا هرذ عی ُدا پانَ» پند:ای په به ملّا توفی  نوشاه، اشاره میدر نامه

 بَا کْاَسرْ یَ نْأ ٌ ر اَرمْمُ ل صراخ الْ ب حاصرْ اَ وَ ل مراکالْ ارباب  ل عافْإ حار بم اْ   ٌ وَر اَمْمُ ه م هْفَ ور صُقُ
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اثنریا و ثلثریا  یا لر دُهاف ی پُلف الْباب  الّای تَبْلُر  عَردَ فَهاالمُاَمَدفدَۀَ م اْ الْکُاُب  الّای ألّ داتَلَجَالمُ

 فیهرا بکلرم  هالواقمر الخلل  و مواقعَ ل لَالزَّ مواضعَ حَل صْیُل  یلک المخدوم  ناب ی ج المُجَلَّداً وَ یُرْس لُ 

 ایتمرالی ا  هُاللّر ن شراءَا  الدّوار  ک لَالفَ و حوادثَ و النهار  یل لّال رو َصُ هُنم المانعُ ا پانَک لَ وَ الکرم 

ایا نامره «. مکُا اَلیْهَلُرس نُرور السُّ وَ هالبهج ام ایّ بح صُ نور ب  هور الدُ ا حَم  وَ لیالی الغموم  هظلم لَدّبَتَ

ق ۳3۱دو اثر برود و از وا میرقاری تا ایا سال  صاحب سیشد. بر ایا بنیاد ملّنوشاهق ۳3۱در 

است. برخری از آثرار سال فکط ده اثر به تمداد آثارش اضافه شده ۹۰؛ یمنی در طول ق۲۴۲1تا 

هرای آن در اخایرار پژوهنردگان قررار و تصویر دیجیاالی نسرخه اندملّا میرقاری شناسایی شده

اسرت. اند. تمدادی از ایا آثار را ملّا میرقاری نام بردهگیرد، امّا برخی آثار وی شناسایی نشدهمی

 پنیم:بر ایا پایه، آثار ملّا میرقاری را به دو دساه تکسیم می

ها به نام ملّا میرقاری گیالنی ثبرت ستهای تاریخ ادبیّات و فهرآثاری په در پااب -۹-1-۲

 ای از آنها موجود است.اند و نسخهشده

شاید ایا اثر با پااب رموز الکرآن په در بخش بمرد نرام  ؛]؟[ق ۳۷1، تالیف اسرارالکرآن -۲

ای از : برای سرپردهاسرارالکرآن»بریم، یکی باشد. دو اظهار نظر دربارۀ ایا پااب وجود دارد می

تجوید  رۀپاابی است دربا اسرارالکرآن» .(۰۲1: ۲ج ،اساوری) «استدوازده فصل نگاشاهفارس، در 

 ژۀای به نثرر مصرنود پره آمیغری از چنرد واو شناخت فرنهادهای آن در سیزده فصل با مکدّمه

شرود په مالحظه مریچنان .(۲۰1۹: ۹/1ج )صفا، «های تازی استپارسی و بسیاری واژه و ترپیب

شررح اب دوازده فصل دارد و از نظر دپار صفا سیزده فصل. امّا چون بره پاراب از نظر برگل پا
امّا چرون صراحب نصراب در علرم » خوانیم:می( ۲۹۷)صفحه  ۷۴پنیم در ورق مراجمه می نصاب

برود، الحراق رسراله]ای[ از رسرایل تجویرد را پره  قراءت به یپر اسامی قُرّای سبمه اپافا نموده

بودم، در اینجا مصرلحت نمرود  به نام یکی از اپابر نیکو خصال نوشاهپیش از ایا به چند سال 

است و امیدها همه به ناامیدی مبدّل گردیده، احایراج بره تا در ایا وقت په عمر به آخر رسیده

(. ۷۴: ۲۴۲1 )قراری گیالنری، «است تمام صر  آن نشودفکر جدید نیفاد و از عمر آنچه باقی مانده

بازنویسری شرده، ق ۲۴۲1ه در کرثار اوّلیّ  ملّا میرقاری است. با توجّه به اینظاهراً ایا اثر جزء آ

اسرت. افرزون برر داشت، مؤلّف ایا تجدید نظرر را انجرام دادهاحیاناً اگر به تجدیدنظری نیاز می

ای از گویرد رسرالهپه خود مریظاهراً ملّا میرقاری در ایا زمینه بیش از یک اثر دارد چنان ،ایا

 است.ید را در ایا قسمت آوردهرسایل تجو
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 در هرامش پاراب نوشراه ه فصل را نام برده، فصرل سریزدهماثرش دوازد  مؤلّف در دیباچ

تروان گفرت است. در ماا پااب به جای فصل سیزدهم، خاتمه قرار دارد. بر ایا پایه، مریشده

شردن  ز نوشراهیک دیباچه و دوازده فصل و یک خاتمه دارد. شاید پس ا اسرارالکرآنپه پااب 

پااب مؤلّف بهار دید په خاتمه را به فصل تبدیل پند و ایا تغییر را در دیباچه اعمال پرد امّرا 

 در ماا به همان صورت باقی ماند.

دهد مؤلّف اثر شراعر پند، شمری است په نشان مینکا  دیگر په در دیباچه خودنمایی می

 :لمؤلّفه»نیز هست 

 ز بهرررر یات پررراک اوسرررت عرررالم

 آرد بررر زبرران از نمررت او پررس چرره

 

 طفیررررررل او شررررررده ایجرررررراد آدم 

«پررالم اللّرره بررود در وصررف او بررس  

( ۷۲: همان)  

 است.بردهبا ایا شمر به پایان را  اسرارالکرآن مؤلّف، پااب         

 نکصرررانایرررا رسررراله تمرررام بررری»

 شررد برره نررامش تمررام ایررا نسررخه

 هسرررت ترررالیف ایرررا پاررراب حکیرررر

 

نشرررد بررره نرررام خررروش شررره دورا   

 زیررا سرربب یافررت نررام ایررا نسررخه

«از فکیرررررر پسررررریر مرررررال میرررررر  
(۲۴۹ همان:)  

به ایعان ملّا میرقاری اوّلیا اثر اوست. اسم ایا پااب را  ؛ق۳۷1، تألیف االحبابصحایف -۱

پره مؤلّرف نرام اند و ایرا در حرالی اسرت ثبت پرده« االخبارصحایف»ها به اشاباه در فهرست

ام زردۀ ایّرآد ایرا ارقرام و و بمد مسروف»است. ر آغاز اثرش یپر پردهپااب و علّت نامگذاری را د

ایا گونه امر خطیر ننموده و منزوی زوایای خمرول ه په تا امروز اقدام ب ه]ای[وپگمالمیرقاری 

شررود در  ،ثرال پرالم ایشران از لروازم بروداماجممی په  الف[۱]بر الاماس بنا ،منامی بودهگو 

موضود  (.۱: ۳۷1)قاری گیالنی،  «دیردانگاالحباب مسمّی صحایفه ب راو ا ... تالیف ایا پااب نمود

نگاری است. پااب نه فصل و یک خاتمه دارد. در ایا اثر نیز اشماری از مؤلّرف دیرده پااب نامه

است. در آن دو نامه وجود دارد په مؤلّرف در شدهشود. ظاهراً ایا پااب هم در گیالن نوشاهمی

ت و ارسال پرد. در چند مورد هم به مرردم تحرت سرام گریالن و حاپمران شهر الهیجان نوش

 زورگو و سامگر منطکه اشاره دارد.

هرذا ایرا »موضود پااب از زبران مؤلّرف چنریا اسرت  ؛ق۲۴۴۱، تألیف المشّاقمطالب -۹

ت و تفسریر وصرف صرورت آترش محبّره اق و مشامل برمطالب المشّه بمسمّی ست ا ایرساله

 .صربر و دلبریان  مه محبّریسرل و تبیران شرگو بیان شیوۀ محبوبان مهرت سورت عش  مودّ
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عردم اعابرار  خب رر ازیع و مُبل بدیع رصمنطوی بر نصایح و حکایاتی چند و محاوی بر تمریف ف

عدول و انحرا  اپثرر طوایرف ه ب م رشبکا و مُاندک لعمر مسامج یوفایبینما و از ساانددنیای 

یران و اعارا  و افشرای عیروب غب طنرجاه انصا  و میالن ایشان براهل عالم از جادۀ مروّت و 

ولَذ ها هُو اَلّب هُشَاوَ یُ بُهااسنیُ وَ مَا ،ممیوب صاحب اوضاد نامرغوب ماز مرد ایهفرق لَ رَسرُ ه ی اَرسرَ

. در ایرا پاراب مؤلّرف دربرارۀ تجربر  دلردادگی خرود سرخا ( 1: ۲۴۴۱ )قاری گیالنی، «یدهُب الْ

 است.آسیب و آزاری په ایا دلدادگی به او وارد آورده، سخا راندهگوید و از می

(، ق۲۴۴1)م  پااب به میرزا محمّد شفیع، وزیرر فرهادخران ؛ق۲۴۴۹ ، تألیفءاالنشالوازم -۰

په مالحظه است. چنانسپهساالر شاه عباس، په ظاهراً رابط  دوسای با مؤلّف داشت، اهدا شده

برود و عنروان  محمّد شفیع، هنروز بره وزارت گریالن نرسریدهمیرزا ق ۲۴۴۹شود در تاریخ می

لیف شرد. یرک مکدّمره و دو أبود. پااب در الهیجان تر دریافت نکرده« میرزای عالم و عالمیان»

دو فصل فرهنگ عربی به فارسری اسرت. در  ،فصل و چندیا فایده دارد. مکدّمه دربارۀ انشاست

اسرت. بخرش عمردۀ پاراب لغرت دهمری مخالف آهاپایان بخش لغات، چندیا فایده در زمینه

که مؤلّف در ترجمه و گزارش تمدادی از لغات به فارسری، ممرادل گیلکری این. نکا  جالب است

 (۱۱) است و از ایا حیث در نود خود دومیا پااب است.ها را نیز یپر پردهآن واژه

لیف أدر الهیجران تر پااب به نام موالنا اسحاق و ظراهراً ؛ق۲۴۴1، تألیف الماقلیاانیس -1

مُشم ر به عدم وفرای  ... ای استهذا ایا رساله» :دویسنموضود پااب میدربارۀ است. مؤلّف شده

آزاری جهران خرراب و ماپرانَ ت مردمایّام شباب بسیار شااب و مُخب ر از غایت سامکاری و نهای

ای دلگشرا از پرالم هرهرای زیبرا و حکایرتم ا هذا الباب و ایا محرّره ممزوج است به روایرت

 )ابرویی، «اخاصرار.گفاار، بره طریر  ایجراز و هدایت اطوار و حکمای نامدار و سایر اپابر شیریا

 است.ایا پااب تنها اثر ملّا میرقاری است په تصحیح و چاپ شده (.۲۷۰: ۲۹۳۹

نرد. اظاهراً پژوهندگان دربارۀ ایا اثر دچار اشاباه شدهق ۲۴۴1 ، تألیفنگاریدساور نامه -1

نخست اینکه نام پااب در نسخه خطّی خالی است و ایا نام را به مناسبت موضروعش برر ایرا 

به دالیلی ایرا بناپه  (1۱: ۲۹۳۹ ابویی،) اندیپر پردهق ۲۴۰1اند. سال تألیف پااب را پااب نهاده

 ؛تاریخ اشاباه است

 باشد. بوده زندهق ۲۴۰1رسد په ملّا میرقاری تا سال نخست، از نظر زمانی بمید به نظر می

در پاابخان  دانشگاه تهرران  ۰۲۰3په با شماره   نگاریدساور نامهدوم، نسخ  خطّی پااب 

است په در آغراز  نگاریدساور نامهای است شامل دو اثر. اثر اوّل همیا معبوب است، مجموعه
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الف[ پاراب دوم 1۹] ب[ ادامه دارد. از ورق1۱تا ورق ] نگاریدساور نامهو انجام افاادگی دارد. 

اسرت.  (ق۳۷1)م  نام دارد، اثرر قاضری احمرد غفراری« نگارساان»شود. ایا پااب په شرود می

اند و به است. برخی پژوهندگان ایا دو اثر را یکی پنداشاهپاابت شده ق۲۴۰1ظاهراً پااب در 

 اند.گمان برده نگاریدساور نامهتألیف  سالرا ق ۲۴۰1همیا دلیل 

)زنده در قررن دهرم(  ای است په ملّا میرقاری به ملّا توفی نامه نگاریور نامهدساسوم، در 

توانرد تألیف ایا اثرر نمریپس است. نوشاه شدهق ۳3۱است. ایا نامه در در قسطنطنیّه نوشاه

ای اسرت پره بره میررزا محمّرد شرفیع نوشراه باشد. باز در همیا پااب نامرهق ۳3۱پیش از 

نسرخه مکاروب اسرت پره » اسرت:ای پره نوشراه، آوردهر ممرفی  نامهاست. ملّا میرقاری دشده

 انظرار  روحانی منظرور  جانی شفی   انشاء عواطف و عوار  رفی   نوشاه شده نزد منشی صحایف 

دانیم میررزا طور په می. همانب(۲1: ۲۴۴1 )قاری گیالنی، «ملک رفیع میرزا محمد شفیع رحمت 

را « میررزای عالمیران»شد و از جانب شراه عبراس لکرب  وزیر گیالنق ۲۴۴1محمّد شفیع در 

دهنردۀ آن اسرت است و ایا نشراننشدهاشاره  از ایا امور یکهیچدریافت پرد. در ایا نامه به 

 است. نوشاه شده ۲۴۴1په نامه، قبل از 

د پنرزادۀ پَرَهرودی نوشاه، اشاره میای په ملّا میرقاری در پاسخ نام  قاضیچهارم، در نامه

خصرلت قوام دسراور فرشراهقباب از زبان قلم مکرمتب پااب آن ممالیامّا چون دربارۀ جوا »...

 - اللّهم ارزقنی شرر  وصراله و دولر  اتصراله -آقا خعر، وزیر بلدۀ طیب  پاشان، ... طینت پاک

ی بود، قبول مأمول و اطاعت امر مکبول او در شرد محبّت و دیا مرودّت ماننرد ادااشارتی رفاه

پینه راه مطاوعت او را به اَقدام مسارعت شراافت و برا وجرود نمود و پمین  بیقرض، فرض می

و تفرّق بال و تشاّت احوال و امثال ایا از لوازم مرالل خرارج  (۹۱)قریح  خامده و طبیمت جامده

سان  دل محرومان نراخوش و نظیرر  خراطر و از درج  اعادال به طری  اسامجال حرفی چند به

مظلومان و زلف و پاپل  مهوشان پریشان و مشوّش نوشاه، در دوم محرم الحررام فاضرت  ضمیر 

سرت و الرف توفیر  ارسرال و ابرالط آن را   برپاته علی مفارق احوال انام االیّام بره تراریخ سرن

 (.  ۹: ۲۷/۰۲۷۲)قاری گیالنی،  «دریافت

بررای آقرا خعرر  ۲۴۴1اسرت پره ملّرا میرقراری در  نگاریدساور نامهظاهراً همیا پااب 

اسرت. برا برای او فرسااده ۲۴۴1نوشاه و در آغاز سال ( ق۲۴۲1)مکاول به نهاوندی، وزیر پاشان، 

 بدانیم.ق ۲۴۴1تألیف ایا اثر را  سالتوجّه به موارد یاد شده، بهار است 
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 االبرراراالسررار و دقرای حکرای  ظراهراً نرام اوّلیّر  پاراب ؛ق۲۴۴۳، ترألیف الحکماسرار -۷

 اسررارالحکم؛ جلد اوّل نه باب دارد و مؤلّف در پایان پاراب، آن را دارداست. پااب دو جلد هبود

 ق ۲۴۴۹هرای قبرل از . ظراهراً جلرد اوّل پاراب در سرالدارداست. جلد دوم شش براب نامیده

 است. یاد پرده« االسرارحکای »از پااب  ءاالنشالوازماست؛ زیرا مؤلّف در پااب لیف شدهأت

ظراهراً آخرریا اثرر مؤلّرف اسرت. ملّرا میرقراری پاراب  ؛ق۲۴۲1، ترألیف شرح نصراب -3

است. از ظواهر نسرخه را به صورت پامل در ایا پااب گنجانده ای در نجومرسالهو  اسرارالکرآن

آید په نسخ  خطف مؤلّف باشرد. خطّی په در پاابخان  دانشگاه تهران معبوب است، چنیا برمی

 است.بر اثر رطوبت آسیب جدّی دیدهماأسّفانه، پااب 

ایا اثر بره طرور پامرل در پاراب  ؛، رساله در علم تنجیم و ممرفت تکویمرسال  نجومیّه -۳

گیررد. برر مری را در نصاب پااب ۰۰۱تا صفح   ۱۱۹است. از صفح  شده گنجانده شرح نصاب

ثر مشرخّ  نیسرت. لیف اأبه همیا اثر اخاصاص دارد. سال ت شرح نصاببخش قابل توجّهی از 

 است.آسیب جدّی رسانده سفانه، رطوبت به پاابأما

 است. خان احمد خان نوشاهبرای  ق۲۴۴۴ظاهراً پیش از  ؛رسال  مخاصری در نحو -۲۴

 است.احمد خان نوشاه برای خان ق۲۴۴۴الثانی در ربیع ؛الحکای هزبد -۲۲
 

 ؛استها نام بردهآنهایش از ( آثاری په ملّا میرقاری در ضما پااب۱-1-۹

ن اقسرام و انرواد و چرون بیرا»اسرت؛ نام برده ءاالنشالوازم از ایا اثر در پااب ؛الملومبحر -۲

رود ترا ... در اینجرا اعرادۀ یپرر آن نمری امالملوم چنان په باید و شاید نمرودهاسامارات در بحر

 (.۷۷1: ۲۴۴۹)قاری گیالنی،  «اطناب خیام پالم امادادی نیابد

ممنری اسرامداد را »؛ یاد شرد ءاالنشالوازم . از ایا اثر دراسرارالحکم نک. ؛ای  االسرارحک -۱

: همران) «ام و به شرح حکیکت آن چنان پره بایرد پرداخارهاالسرار مبیّا ساخاهدر پااب حکای 

33۷.) 

داد بیران ایرا فرا در شررح » ؛اسرتیاد شده االنشالوازماز ایا اثر در  ؛شرح ایساغوجی -۹

 (.۳۲۲: همان) «یلی  و ینبغی گشاده بیان ایا مکدّمات پما ام و ابواباغوجی دادهایس

چره شراهد مممّری » ؛استردهپیپر  االنشالوازممؤلّف از ایا اثر در پااب  ؛الممانیحلّال -۰

گشراید و هرم مردلول نماید و هم در لباس نظرم چهررۀ ظهرور مریهم در حجل  نثر جلوه می

الممرانی در حرلّ مممیّرات مرال آید چنان په در پاراب حلّراله وجود میمممایی در غیر اسم ب

 (.۳۰۰: همان) «ام و به شرح انواد و اقسام آن پرداخاهمیرحسیا مرحوم مذپور ساخاه
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احاماالً مال میرقاری چند تألیف در زمین  قرآن داشت. ایا احامرال هرم  ؛رموزالکرآن -1

نرام  ءاالنشرالوازم ثر باشد. به هر حال از ایرا اثرر دریک ا اسرارالکرآنو رموزالکرآن په  هست

و مخارج حرو  و صفات او با جمیع فواید و قواعد قرآنی در پاراب رمروز الکررآن »است برده

 (.3۴۳همان: ) «استپه از مؤلّفات ایا ماوطّا پاشان  بلیات است مشروحاً سمت یپر یافاه

از ایرا اثرر یراد   شررح نصراب ۲۲۰مؤلّرف در صرفح   ؛بره عربری شرح صغیر نصاب -1

مکیم مکام خاپساری مال میرقاری په شارح نصاب است در شررح صرغیر پاراب » ؛استپرده

: ۲۴۲1،همران) «اسرتاست، ممنی ایرا لفرظ را چنریا نوشراهنصاب په آن را به عربی نوشاه

۲۲۰.) 

ضرح و وا»؛ اسرتآورده ۰۰۷، صرفحه شرح نصابمؤلّف ایا رساله را در  ؛رسال  پیمیا -۷

است و در قطم  مذپوره اظهرار نصر افادات را به مفاتیح افاضات گشودهالیح باشد په شیخ ابو

ممرفت علم پیمیا په پیش جممی قرین  عنکاست، نموده، و پیمیا به اتّفراق فعرال و حکمرا 

 (۰۰۷ همان:) ...« عبارت است

لّررا میرقرراری امّررا م ،انرردموضررود پارراب را تسررخیر پواپررب نوشرراه ؛الحکررای دقای  -3

 رۀامّا شاعر دربرا» یاد شده؛ ءاالنشالوازمداند. از ایا اثر نیز در را پااب طبّی می الحکای دقای 

است چه او بیعره خرود را بره پند سخا غیرواقع گفاهپشت( په او مرده زنده می)سنگ آن

را  اسرت. حکیکرت ایراپند نه به نظرر، چنانچره شراعر گمران برردهنفس گرم خود زنده می

 (.۳13: ۲۴۴۹ )قاری گیالنی، «ام لمؤلّفه الحکیر مال میرقاریبیان پرده الحکای دقای چنانچه در 

در هرامش صرفح   اسرت.شرده یراد شرح نصاباز ایا اثر هم در پااب  ؛المالجرسوم -۳

ام بایرد جسرت، ماننرد باقی خرواص آن را در پارب طبّیّره پره نوشراه »... پااب آمده ۰۷۲

 (.۰۷۲: ۲۴۲1 ،ی)قاری گیالن «، رسوم المالج و جلد اوّل اسرارالحکم.ی الحکادقای 

نبیرد الفانیرد: »؛ اسرتردهپر یراد ءاالنشالوازم ملّا میرقاری از ایا اثر در ؛الفالحرسوم -۲۴

 (۰۱)شراب فانید، امّا بهاریا نبید آن است په از شکر سفید سازند، چنانچره در رسروم الفرالح

 (.31: ۲۴۴۹اری گیالنی، )ق «امشرح آن نوشاه

 
 گیرینتیجه -4

الی اوراق نسخ خطّی په بر اثر گذشت  ایّام گررد و غبرار در البه وجوجستنایج  ایا پاوش و 

های تاریرک و مربهم زنردگی ملّرا میرقراری فراموشی بر آنها نشساه، اگر به روشا شدن گوشه
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از ملّرا میرقراری گیالنری  منجر شود، بسیار شیریا خواهرد برود. اپنرون پره شرناخت بهارری

 زمیا و از افاخارات گیالن است.مردان ایرانتوانیم ادّعا پنیم په وی از دانشیایم، مییافاه

شرناس و شرناس، لغروی، گیراهمنشی، ادیب، عالم، فکیه، سااره ملّا میرقاری گیالنی، قاری،

پرا بره عرصر   ق(۳۰۴تا  ۳۹1های )بیا سال پزشک گیالنی است. او در نیم  اوّل قرن دهم هجری

، نزدیک شهر الهیجان، به دنیرا آمرد. گوپره در گذشراه رونر  و «گوپه»هسای نهاد. در قری  

گذراند. یپرر برخری اسرامی  آنجارواجی بیش از امروز داشت. ملّا میرقاری ایّام پودپیش را در 

هرای مکردّماتی دانشپم، او پند په دستملّا میرقاری ایا احامال را تکویت می (1۱)هایدر نامه

خرودش از آن  اینکرهی اطاّلد چندانی نداریم، جز واست. از روزگار جوانی را در گیالن فراگرفاه

 است. ایّام خاطری خوش نداشت و بر ایا بود په عمرش را در ایّام جوانی بیهوده تلف پرده

 - انردررسری شردهآنهرایی پره ب -از خانواده ملّا میرقاری اطاّلد اندپی داریم. وی در آثارش

په در گوپه زنردگی  ها به برادری اشاره پردهاست. در یکی از نامهنامی از پدر و مادرش نیاورده

اقطالرب. در پاراب ماسرتای دیگر از خواهرانش یراد پردهپرد و در نامهمی از محبروب   المشرّ

میان آنها جردایی بودند و مرگ  گفااری سخا گفاه په ظاهراً مدّتی با هم زندگی پردهشیریا

، داط ایا فرراق را برر دل ق(۲۴۴1) المشّاقمطالبوی از آن روزگار تا زمان تألیف  بود. انداخاه

 غمگیا حیرران سرردآن رویان جهان در پانون دل ماه آتش مهرداشت. ایا داط سبب شد په 

 د زیست.گردد. ظاهراً پس از ایا واقمه ملّا میرقاری تنهایی و انزوا اخایار پرد و مجرّ

شرود. در مری سالی ملّا میرقاری است، رد پای او در گیالن مشاهدهپه دورۀ میان ق،۳۷۰از 

است. اوّلیا اثرش را به خواهش دوساان تألیف پرده و نامش  شدهای شناخاهچهرهق وی ۳۷1

ی دهرد پره ملّرا میرقرارنشان مری نگاریدساور نامهاست. ایا اثر و گذاشاه االحبابصحایفرا 

و در ایرا فرا نرامبردار  احاماالً مدّتی در خدمت بزرگان به سمت منشریگری اشراغال داشراه

آزردگی، بره دامرا تنهرایی پنراه است، امّا گویا ایا اشاغال دیری نپایید و وی به سبب دلبوده

 بود. شرود شدهق ۳۷۰ها پیش از آزردگی مدّتبرد. ایا دل

پند. ایا سیما تا آخرریا و آزرده از خود ترسیم می ش، سیمایی اندوهگیاوی در اوّلیا اثر

دسرت دادن شرود. انردوه از مری شراهدهمبا شدّت و حدّت بیشراری  شرح نصابیمنی،  ،اثرش

گیری په برا تنگدسرای همرراه برود، روح وی را گوشهایا  گیری پشاند.گوشه محبوب، او را به

ی امیرران دو جانرب هراپشراارگریالن،  سامانی اوضرادناب ،آزرد. افزون بر ایابیش از پیش می

ترر و ، وی را آزردهپردنردبر گیالن حکومرت مری انسام حاپمانی په از جانب صفویسپیدرود، 
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آمیزی برای پادشراه و بزرگران های اعاراضشد په وی نامهپرد و سبب میتر میگاه برافروخاه

 ها گله پند.بنویسد و از ایا نابسامانی

وی فرصرت پرافی بررای تحکیر  و ترألیف  اساه، سربب شردخود خو ایا انزوای ،از سویی

رسید، امّا چرون او بنیر   ۹۱آثار ملّا میرقاری به ق ۳3۱تا  ۳۷1های باشد. در فاصل  سالداشاه

ده اثرر برر ق ۲۴۲1ترا  ۳3۱. از ت آثارش را به دست پاتبان بسپاردمالی ضمیفی داشت، ناوانس

 شود. شدۀ ما مشاهده نمینشانی از وی در آثار بررسیق ۲۴۴۴تا  ۳3۱آثار وی افزده شد. از 

ها په موجود است، نام  میررزا اند. یکی از ایا نامهدیگرانی نیز برای ملّا میرقاری نامه نوشاه

وزیر گیالن است. میرزا محمّد شفیع با آنکه از قدرتمندان دربرار شراه عبّراس  (1۱)محمّد شفیع،

حمرد شرفیع، نسرخ  )میررزا م گویرده گالی  ملّا میرقاری پاسخ مریاست، با عزّت و احارام فراوان ب

 (. ۹3۰1-۳1خطّی:  
و  ای از آنها وجود داردتوان به دو دساه تکسیم پرد: آثاری په نسخهآثار ملّا میرقاری را می

 است.ها شناسایی نشدهای از آنآثاری په فکط نامشان به ما رسیده و نسخه

اق ( مطالرب۹ ؛ق۳۷1االحبراب ( صحایف۱ ؛اسرارالکرآن( ۲ از:ند اآثار دسا  اوّل عبات المشرّ

 ؛ق۲۴۴1نگراری دساور نامه (1 ؛ق۲۴۴1 الماقلیاانیس( 1 ؛ق۲۴۴۹ ءاالنشالوازم (۰ ؛ق۲۴۴۱

( ۲۴ ؛ق۲۴۲1( رسرال  نجومیّره قبرل از ۳ ؛ق۲۴۲1( شرح نصراب 3  ؛ق۲۴۴۳( اسرارالحکم ۷

( رسال  پیمیرا پریش از ۲۱ ؛ق۲۴۴۴الحکای  هبد( ز۲۲ ؛ق۲۴۴۴رسال  مخاصر در نحو پیش از 

 .ق۲۴۲1

( ۰ ؛( شررح ایسراغوجی۹ ؛السررارا( حکرای ۱ ؛( بحرالملروم۲ نرد از:اآثار دسا  دوم عبرارت

 ؛المرالج( رسوم3 ؛الحکای دقای ( ۷ ؛( شرح صغیر نصاب به عربی1 ؛( رموزالکرآن1 ؛الممانیحلّال

الردّیا آملری بره عربری. ملّرا با شرمسبرا جمفرریا( ترجم  لممه عز الرد۲۴ّ ؛الفالحرسوم( ۳

 .(۱۷)استگنجاندهالحکای  هزبدمیرقاری ایا اثر را در 

اثرر شناسرایی  ۱۱است، تراپنون فکرط ودو اثری په ملّا میرقاری به آنها اشاره پردهاز چهل

 به درآیند.ی بیشار، آثار  دیگر وی نیز از پردۀ خفا وجوجست. باید امیدوار بود په با استشده

اسرت. از ایرا تراریخ بره بمرد شده ق نوشاه۲۴۲1، در شرح نصاب آخریا اثر ملّا میرقاری،

 باشد.افااده شود. احاماالً مرگ وی در همیا ایّام اتّفاق نمی نشانی از وی دیده
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 نوشتپی
 ق ۳۳1ق اسرت. بره گفار  خرودش ۳۳۹ الردّیاتکیق( بیست سالگی ۳۷۹مبنای تولدش )بر .۲

 ن بیست سالگی اوست.پایا

 ای در اطرا  الهیجان په در گذشاه رون  بیشاری داشت. . نام قریه۱

و از اظهار نظر  خطی شرح نصاب را دیده  بزرگ تهرانی نیز نسخ. چون احاماالً علّامه شیخ آقا۹
 بودند. مالک نسخه آگاهی یافاه

هرا در ایرا درآمیخاگریم. یارصرفا را نرددادن پار مرحروم  ارزش جلوه. به هیچ وجه قصد پم۰
 پاهد. وجه از ارزش آن نمیچنیا اثر بزرگی به هیچ

 / گزیده است خاصه در ایا روزگار . همه وقت پم گفاا از روی پار1
 / پشیمان نگشت از خموشی پسی پشیمان ز گفاار دیدم بسی     

 : ب.۲۹33 آقایی خاندانکلی،به نکل از . 1

شود. احاماالً پژوهندگان دیگر از ایشان نکرل ر ملّا میر قاری یاد میودو اث. نخسایا بار از چهل۷
 اند.قول پرده

با عنروان پارابای پره بره میرر  ۷  سه نامه: نام« های خان احمد خان گیالنینامه». در پااب 3
با عنوان پاابت میر جلیل قاری گوپه به خان احمد  ۲۴۴  (، نام۹۹: ۲۹۷۹)نوزاد،  جلیل نوشاه

(، وجود ۲3۰)همان:  به عنوان جواب پاابت میر جلیل ۲۴۲ ۀشمار  ( و نام۲3۹همان: ) گیالنی
وی از قراء ممابرر و روحرانی صراحب نفروی »نویسد: میر جلیل می ۀدارد. نوزاد در پیوست دربار

گاه در مسرایل اجامراعی و سیاسری و تردابیر بهمردم بود و گاه  گوپه و ناظر به امور شرعی  قری
گردیرد و در پیش مداخالتی داشت په طبماً عدم رضایت خان را باعث میان در بیهداری خملک
(. ما چون دچار تردیرد ۱1۱)همان:  «خوردهای مابادله ایا نارضایی به روشنی به چشم مینامه

هرای ملّرا میرقراری گیالنری نیرز ها در ماا اسافاده نکردیم. در ضما در نامهبودیم، از ایا نامه
نرزد فاضرل جمیرل میرر  ،ایرا نسرخه مکاروبی اسرت پره نوشراه شرده برود» عنوان ای بانامه

 وجود دارد. حال آیا ایا میر عبدالجلیل با میر جلیل ارتباطی دارد اللّهُ اعلم.« عبدالجلیل

. ایا افراد عبارت بودند از: حکیم عبدالرزاق الهیجی صدر، اسااد زیاون چارتاری، موالنا شرکر ۳
 (.۱۷۷: ۲۹۷۹، اد)نوز شربت دار و...

 آورد.می« االحبابصحایف»شدند، میرقاری آنها را در پااب . اگر قبل از ایا تاریخ نوشاه می۲۴

 از پیری.  گلهق( در ۳۱۲)وفات  با مجدالدیا اسارآبادیحسیا الدیانظام ۀ. ابیاتی از قصید۲۲

 . رباعی از حافظ.۲۱

 . رباعی از خیّام.۲۹

 ق( در گله از پیری.۳۱۲با مجدالدیا اسارآبادی )وفات حسیا الدیاابیاتی از قصیدۀ نظام. ۲۰
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. نظر نهایی ما دربارۀ تاریخ والدت ملّا میرقاری گیالنی با اساناد به آثارش همریا سره مرورد ۲1
ی بیشار به مورد چهارم رسیدیم پره برر وجوجستپرد. با بود په رضایت پامل ما را فراهم نمی

وار است امّا چون با دریافت نخست ما فاصل  چندانی ندارد، ایا مرورد را تری اساهای محکمپایه
 در اناها یپر پردیم.  ،تر است و تکریباً قطمیپه مهم

زادۀ پرهرودی از علمای قرن دهم و یازدهم و از شاگردان شریخ الخال  قاضیالدّیا عبد. عالء۲1
 (ق۲۴۹۲)وفات  بهایی

)ماروفی  مراخلّ  بره مُردر پی ،فرزنرد خواجره آقرا بابرا (ق۲۴۲1. آقا خعر نهاوندی )مکاول۲۷
 صاحب مآثر رحیمی است. (،ق۲۴۰۱ -۳۷3) ( و برادر عبدالباقی نهاوندیق۲۴۴۴

 . پذا فی االصل.۲3

. ترقیمه: در لغرت پاابرت پرردن و آراسراا و نکطره نهرادن  خرط را گوینرد و در اصرطالح   ۲۳
په پاتب پس از دعا و صرلوات، از زمران و مکران   گویندنویسان، عبارات  پایان نسخه را مینسخه

 (.۲۱۰: ۲۹1۳مایل هروی، ) پردازدپند و به یپر نام خود میپاابت یاد می

 (.۱3۳: ۲۹33)جمفریان،  موالنا ادهم ابهری منشی شاه تهماسب است . ظاهراً منظور،۱۴

مال میرقاری » دارد.گفاه شده، تناقض  الماقلیاانیس ۰۱و  ۹3  . ایا سخا با آنچه در صفح۱۲
 «.استدر شیراز بوده ق۳۳۹تا  ۳3۳های گیالنی مابیا سال

 ( است.۳با ممرو  )قرن با عبدالخال با عبدالرزاقاثر محمّد« پنزاللغات». اولیا پااب ۱۱

 . پذا فی االصل.۱۹

 المالج باشد.. شاید سهو پاتب باشد و ایا اثر همان رسوم۱۰

شرده در  یدار[ نگهخطّی  . ]نسخ«نگاری دساورنامه» .ق۲۴۴1. یرمملّا  یالنی،گ یقار . نک.۱1
  دانشگاه تهران. یمرپز  پاابخان

 .[یخطّ  ]نسخ« نامه».؟. تا[]بی یعمحمد شف یرزام. نک. ۱1
 . سایت ویکی فکه.۱۷
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