
 پژوهشی درباره سيد علی خان مدنی و آثار وی

 1یمیرح یمرتض

  چکیده 

هجیری و از   12و  11مدنی از دانشمندان و ادیبان و شعرای شییرازی تبیار قیرن     خانیعلسید 
چهیارده  ، معیروف اسیت  ... و «خان»، «ابن معصوم»دشتکی به عناوینی چون  نیالداثیغنوادگان 

نقش ... حدیث و، با عالمان آنجا در تسلط او بر علوم عربی اشمراودهسال زندگی وی در حجاز و 
زندگی طوالنی وی در هند و نقش مهم عالمان شیعی آنجا و گسترش زبیان  . زیادی داشته است

تأثیر بگییرد و از طرفیی    آنجااز عالمان  خانیعلطرف باعث شده که سید فارسی در هند از یک
بازگشت وی از هند به ایران و تدریس در . این امر موجب آشنایی وی به زبان فارسی شده است

 ،)ع(چیراغ شاهمدرسه منصوریه شیراز در دو سال آخر عمرش و سرانجام تدفین او در حرم حضرت 
سیترش فرهنیگ   را در گ )ع(چیراغ شیاه نشان از عالقه وی به زادگاهش دارد و نقش مهم حضرت 

، مدنی همواره مورد توجه دانشمندان اسیالمی  خانیعلآثار ارزشمند سید . دهدیماسالمی نشان 
تیراجم و   عنوانبهبرخی از آثار وی از منابع مهم ادبی و برخی . است شدهواقع زبانانعرب ژهیوبه

که سفر وی از حجاز به هند را  خانیعل سفرنامه، اندقرارگرفتهبیوگرافی مورد استناد فراوان علما 
بیر صیحیفه    هیا شرحبهترین  ازجملهکتاب ریاض السالکین وی ، به تصویر کشیده نیز مهم است

برخیی از  ی فقهی خاصیی دارد کیه   هادگاهیداما ، گرچه وی تألیف فقهی ندارد. باشدیمسجادیه 
 . اندقرارگرفتهدر پژوهش حاضر مورد اشاره  هاآن

  )ع(چراغشاه، آثار، خاندان دشتکی، خانیعلسید : دواژهیکل
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 پیشگفتار

کبیر از مشاهیر و مفاخر شیعه  خانیعلمعروف به سید ، شیرازی بن احمد بن محمد معصوم خانیعلسید 
ی حکیومتی  هیا تیلئومسی هند و ایران در کنار ، زندگی وی در حجاز حاصل. و معاصر عصر عثمانی است

در برخی از آثیارش بیه نقطیه    . ادبیات عرب پدید آورد نهیدرزم ژهیوبه، موجب شده که تألیفات ارزشمندی
زیاد دانشمندان اسالمی اعم از شیعه و اهل تسنن قیرار   توجه موردنظرات فقهی خود اشاره نموده و آثار وی 

یکیی   عنوانبهو  )ع(چراغشاهیکی از عالمان مدفون در حرم حضرت  عنوانبهبررسی آن تألیفات . گرفته است
مشهورترین آثار وی کتاب ریاض السالکین در شیرح   ازجمله. اهمیت است حائزدشتکی  نیصدرالداز نوادگان 

سفرنامه وی از حجاز بیه هنید    کهآننیز به دلیل  خانیعلکتاب سلوة الغریب سید . باشدیم صحیفه سجادیه
   .اهمیت است حائزبوده و در آن به مشاهدات خود از شهرها و عالمان شهرها اشاره نموده 

. در کتب تراجم مورد اشاره قرار گرفتیه اسیت   خانیعلدر خصوص پیشینه تحقیق باید گفت که آثار سید 

پژوهشی پیرامیون مللیف رییاض السیالکین فیی شیرح صیحیفة سیید         »مقاله آقای محمد رضوی نیز در 

اشیاراتی   خیان یعلی کتاب ماده دین چاپ شده به آثار سیید   184در شماره  1391که در سال  «الساجدین

در مقاله مزبور بیه برخیی از آثیار    ، دهدیمور نشان ی مقاله مزباصفحهششکه حجم  گونههماندارد؛ اما 
 رونیی ازا. خالصه اشاراتی شده؛ همچنین به برخی از نقطه نظرات فقهیی وی اشیاره نکیرده اسیت     طوربه

دلییل اهمییت   : یهاپرسشپژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که به 
 . پاسخ گوید؟ نقطه نظرات فقهی دارند خانیعل دیسآیا  ،؟تمدنی چیس خانیعلآشنایی با آثار سید 

 مدنی خانیعلسید  حالشرحخالصه 

 1408) نیامحسن  (،413و  412، 2: تایب، قمی) همچون شیخ عباس قمی، بر اساس تصریح صاحبان تراجم 
شیهر  ی در میدن  خیان یعلی  دیسی ( م 1642) ق 1052سال  االولیجماد 15در روز شنبه ... و( 188، 7: ق
مدنی است در  خانیعلحسن حسینی فسایی که خود از نوادگان سید  رزایم. منوره متولد شده است نهیمد

و  خیان یعلی ضمن بیان نکاتی درباره خاندان دشتکی و اجداد و پیدر سیید   ، توضیح محله سرِ دزک شیراز

اعلیم  »داده از وی بیا عنیاوین    ی و در مدینیه روی هجر 1052در سال  خانیعلتولد سید  کهآناشاره به 

حیاوی  ، بیدر ملیت زاهیره   ، صدر امت باهره، مجتهد باالستحقاق در جمیع مذاهب، علماء مشارق و مغارب

تعبیر کرده و تصیریح نمیوده    «شیخ محدثین، استاد مفسرین، حافظ حدود معقول و مشروع، اصول و فروع

  (.1044-1035، 2: ش 1367، حسینی فسایی) استتاریخ والدت ایشان  «غمیب»که لفظ 

را مدینیه منیوره    خیان یعلی گرچه بیشتر صاحبان تراجم از جمله میرزا حسن فسایی یاد شده محیل تولید سیید    
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بیدیهی  ، تصریح دارد که تولید وی در مکیه روی داده اسیت   ( 209، 2: م 1948، موسوی) اما قولی ضعیف انددانسته
زیرا خود سیید  ، درست و مقبول است، اندگفتهاست که دیدگاه نخست که بیشتر صاحبان تراجم نیز از آن سخن 

   (.137: م 1988، ابن معصوم شیرازی مدنی) استعلی خان نیز تصریح نموده که در شهر مدینه متولد شده 

همیه صیاحبان تیراجم     حیال نیدرع، ی چندی وجود داردهادگاهید خانیعلدر خصوص تاریخ وفات سید  
در مدرسه ، خانیعلدشتکی جد سید  نیالداثیغقبر . که ایشان در شیراز وفات یافته است اندنمودهاشاره 

حرم ، نیالداثیغآرامگاه ( 349، 11: ق 1397، امینی) یبرخاما بر اساس تصریح ، منصوریه شیراز معروف است
شیخ عباس قمی نیز به محل دفین  . در کنار وی مدفون شده است خانیعلو سید  بوده )ع(چراغشاهمطهر 
تصریح نمیوده  ( 246، 2: ش 1363، قمی) و در کنار سید ماجد بحرانی )ع(چراغشاهمدنی در حرم  خانیعلسید 
: ق 1408، امیین ) .اندگفتهی سخن هجر 1118برخی از صاحبان تراجم از وقوع وفات ایشان در سال . است

ی سخن هجر 1119نیز از تاریخ ( 413و  412، 2: تایب، قمی) برخی( 1046، 2: ش 1367، حسینی فساییو  188، 7
تیاریخ   عنیوان بیه ی هجیر  1117از سال ( 144، 1: ایضاح، تایب، اسماعیل پاشا) پاشااسماعیل . اندآوردهبه میان 

نییز قیول دیگیری اسیت کیه در میورد وفیات سیید          1104 سال، وفات ایشان سخن به میان آورده است
وارد  1117در سیال   کهنیابه  خانیعلتصریح سید  اما( 350، 11: ق 1397، امینی) .استبیان شده  خانیعل

: ق 1397، امینیی ) اسیت در اصفهان دو سال او را دیده  کهنیااصفهان شده و نیز اشاره شیخ علی حزین به 

تأیید دیگر بر درسیتی سیال   ، کندیمی را تقویت هجر 1120این دیدگاه را مردود و دیدگاه سال ( 350، 11

اشیاره   «ترجمة الصاحب بین عبیاد  »کتاب  ی ازانسخهآقابزر  تهرانی ضمن معرفی  کهآنی هجر 1120

بیر آن حواشیی و   ( سیالی کیه وارد اصیفهان شیده    ) یهجیر  1117مدنی در سال  خانیعلکرده که سید 
شهرت بیشتری  1120 سال القعدهیذ از سویی قول به( 149، 4: ق 1397، امینیی ) نوشته است ییهاادداشتی

و  224و  212، 2: ق 1402، تهرانیی  آقیابزر  ، 42و  41، 1: ق 1410، حسیینی ) دارد که بسیاری از صیاحبان تیراجم  

از برخی از ابیات وی که در آن سلطان حسین صیفوی را  . اندنمودهآن تصریح  به( 163، 11: ق 1385، امینیی 
ی هجیر  1118کیه وی در سیال    دیآیبرمسخن به میان آورده  )ع(رضامدح و ثنا گفته و از زیارت قبر امام 

 : در آن گفته است کهآنچه ، وارد خراسان شده است

 ( 176: م 1968، ابن معصوم شیرازی) «تَارِیخٌ لهُ خَطَرُ وَهوَ( نَوْلُ الرضَا) زَوْرَتِهِ فَقَدْ أتىَ مُفصِحاً تاریخَ» 

خیودش را  ( 43، 1: ق 1415، ابین معصیوم شییرازی   ) در مقدمه کتاب ریاض السیالکین  خانیعلسید  ازآنجاکه

 جید ایین عنیوان از   ، نیز مشهور است «ابن معصوم»به به همین سبب ، تعبیر نموده «ابن معصوم» عنوانبه

 . است شده گرفته نیصدرالدمحمد معصوم  اولش

و ورود به برهیانپور   درآبادیحموسوم شدن ایشان به خان از آن روی است که وی پس از فرار یا خروج از  
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بیه   سیوار اسبقرار گرفته و فرماندهی گردانی با هزار و سیصد  گویی اورنگ شاهآمدخوشمورد استقبال و 
 ( 9، 1: ق 1415، شیرازیابن معصوم ) .از این روی به خان ملقب گردیده است، شده او سپرده

منصور دشتکی ملسس مدرسه معیروف   نیالداثیغمدنی شیرازی از نوادگان حکیم معروف  خانیعلسید 
پانزده نفر از اجداد  ادشدهدشتکی ی نیالداثیغعالوه بر ، ی استهجر 948منصوریه شیراز و متوفای سال 

 خیان یعلی از همین روی است که از وی به عنوان سیید   (،188، 7: ق 1408، امین) اندبودهوی ساکن شیراز 

مشهورترین عنوان وی است که خودش بیشترین عالقه را به  «مدنی»عنوان . شودیممدنی شیرازی تعبیر 

 نیالسیالک این تعبیر در مقدمه کتاب ریاض . است کردهیمآن داشته و همواره با این عنوان از خودش یاد 

 خیان یعلی سیید  »همچنین ایشان به عنوان . وی به خوبی مشهود است( 43، 1: ق 1415، ابن معصوم شیرازی)

 . نیز معروف و مشهور است «کبیر

ی شیراز است که در نزدیکیی حیرم مطهیر حضیرت     هامحله نیتریاصلو  نیتریمیقددشتک نام یکی از 
محله مزبیور امیروزه   . مدرسه منصوریه شیراز در آن محله واقع شده است اکنونهمقرار دارد و  )ع(چراغشاه

 ( 83: 6و  5ش ، 1375، کاکایی) .مشهور است «محله لب آب»بیشتر به 

، 1: ق 1397، و ابین معصیوم شییرازی    358، ق 1415، کاشف الغطا) باشدیم )ع(سجاداز نوادگان امام  خانیعل دیس

، همچیون حجیاز  ، نقاط مختلیف دنییای اسیالم    اشآوازهی ارزشمند نشو و نما نموده و اخانوادهکه در ( 11
 «شجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فیی السیما   »با استناد به آیه  را فراگرفته و از همین روی... ایران و، عراق

فأنا علی بن أحمد نظام الدین »: نسب خود را بیان نموده است گونهنیاوی ، تحسین شده است (24ابراهیم/)

بین محمید    نیإبراهیم بین سیالم اب بین مسیعود عمادالید      بن محمد معصوم ابن أحمد نظام الدین بن

بین   نیشرف الملة بن محمید صیدرالد   میبن ابراه نیبن محمد صدرالد نیالداثیبن منصور غ نیصدرالد

 بن أمیر عز الدین أبی المکارم بن أمیری خطیر نیبن عربشاه فخرالد نیا الدیعلی ض بن نیاسحاق عزالد

النصیبینی بن زید  أبی علی بن الحسین أبی جعفر العزیزی بن علی أبی سعید نیالدالدین بن الحسن شرف

علی أبی الحسین بن جعفر أبی عبد  األعشم أبی إبراهیم بن علی أبی شجاع الزاهد بن محمد أبی جعفر بن

عبد اب الشاعر بن محمد أبی جعفر بن محمید بین    اب بن أحمد نصیر الدین السکین النقیب بن جعفر أبی

الحسین أبی عبد اب سید الشهدا  ابن أمیر المؤمنین علی بین أبیی    زید الشهید بن علی زین العابدین بن

 ( 85و  84: ق 1408: ابن معصوم شیرازی) «السالمطالب علیهم

امیا برخیی از اشیعار وی    ، انید اوردهیی نسخنی به میان  خانیعلصاحبان تراجم از برادران و خواهران سید 
زیرا بین وی و برادرش موسوم به محمید یحییی   ، حکایت از آن دارد که وی خواهر و برادری داشته است

 : گفته است کهآنچه ، ی روی دادهنگارنامه -که شاعر بوده است
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 یَحْیَییا َبیَحْیییى ي یَبْییرلُ الفَض یی ُ

 اعییتِال ُ وَالمَعَییالی بییهِ لَهُیین   
 

 اعییتِال ُ وَالمَعَییالی بییهِ لَهُیین    

 إخییائِی أحْکَییمَ الییوُدن مِن ییهُ عَق ییدَ
 

 ( 36: م 1988، ابن معصوم شیرازی) 

 : که وی خواهری داشته است که در آن گفته است شودیماز بیت ذیل نیز استفاده  

  مَقَیابِر   أأخ تِییَ إن  أمسَییْتِ رَهْینَ   
 

 حُزِن یهِ وَقفَیا    فَقَل بِی قَدْ أمْسَى على 
 

 ( 297: م 1988، ابن معصوم شیرازی) 

سخنی به میان نیامده اما میرزا حسن فسایی از وقف مقیداری از   خانیعلدر کتب تراجم از فرزندان سید 
 رزایی م، خیان یعلی فرزنیدان سیید    ازجملیه بر اوالدش سخن گفته و اشاره نموده که  خانیعلدارایی سید 
ی بیه همیراه   هجیر  1113متولد و در سیال   درآبادیحی در هجر 1105محمد است که در سال  نیمجدالد

میدفون گردییده    جیا همیان ی در قریه رونیز فسا وفات یافته و هجر 1181سال پدرش به مکه رفته و در 
از وی هفیت پسیر   ، زیارتگاه اهیل آن سیامان اسیت    تاکنونکه  شدهساختهبر قبر وی بقعه وسیعی ، است

و  1045، 2: ش 1367، حسیینی فسیایی  ) .است هاآنسومین ( میرزا حسن حسینی فسایی) یوبازمانده که خود 

آن است که وی فرزندی موسوم به ابو اسماعیل ابراهیم بن علیی داشیته    دهندهنشانبیت ذیل نیز ( 1049
 : ی فوت نموده و در رثای وی چنین گفته استهجر 1101که در سال 

 غَایَییةً جَییارَیتَنی فَبَلَغ ییتَ قَبْلِییی 

 مُنعَّمیاً  إن  کُنیتَ أحللیتَ الجِنَیانَ   
 ج

 مَییدَاهَا لِلحَیی ل لییمْ یَبْلُییك  أبییو َ 

 لَظَاهَیا  فأبُو َ حَی   مِینَ الهُمُیومِ   
 

 ( 480و  479: م 1988، ابن معصوم شیرازی) 

خیانواده معروفیی را   ، خاندان سادات دشتکی از قرن پنجم به شیراز آمده و فرزندان ایشان در قرون بعدی
تألیف و تدریس بیوده و در  ، افراد این خانواده همگی اهل دانش (،258، 4: ش 1369، مدرس) انددادهتشکیل 

: تیا یبی ، دشیتکی ) استمنصور درباره اجدادش گفته  نیالداثیغ، اندبودهزمان خویش شاخص علم و عرفان 

اب لم یتمیز عن ابناء الزمان  هماالسالمیعلو بین مدینة ال علم و بابه ( منظور پدرش) لم یوجد بینه»: ( 196

مورد اشاره بوده که چنانچه خیواهیم دیید    خانیعلفرد این سلسله سید  نیتربزر  «.بمزید علم و عرفان

به شیراز آمیده و در مدرسیه منصیوریه بیه تیدریس      ... هند و، مدینه، سال اقامت در مکه 48پس از حدود 
 . پرداخته است

-1038، 2: ش 1367، فسیایی ) انید زیسیته خطه میى منصور در پنج نیالداثیغبزرگان خاندان دشتکی پس از 

 -2. پس از مدتى به شیراز بازگشته بودنید  خانیعلبرخی در شیراز متوطن بودند یا مانند سید  -1: ( 1042
وى در . اقامیت گزیدنید  در مکیه  ( خیان یعلی جید سیید   ) جماعتى ماننید مییرزا محمید معصیوم دشیتکى     
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اى در کیرد و نقیش عمیده   تدریس مى، را عالوه بر کتب تفسیر و کالم گانهپنجفقه مذاهب ، مسجدالحرام
( هند) فرزند میرزا محمد معصوم به حیدرآباد دکن، احمد نیالدنظامبرخى چون  -3. تقریب مذاهب داشت

، صاحب فارسینامه ناصیرى  ، میرزا حسن حسینى فسایىهمچون ، خانیعلاى از اوالد سید عده -4. رفتند
منصور راهى هرات شیده   نیالداثیغعموزاده ، دشتکى نیالدجمالجمعى نیز چون امیر  -5. به فسا رفتند

 . اقامت گزیدند جاهمانو در 

نصیبینی اولین فرد از خاندان دشتکی است که به شیراز کوچ نموده و سید محمد معصیوم اولیین    دیابوسع
 ( 348، 11: ق 1397، امینی) .رد از این خاندان است که از شیراز به مکه هجرت نموده استف

سیال  ی در طائف و متوفیای صیفر   هجر 1027متولد  احمد دشتکی شیرازی نیالدنظام، خانیعلپدر سید 
ی قرآن را حفظ و تیالوت نمیوده و از   سالگهفتنیز از دانشمندان عصر خویش بوده که در  هجری 1085
 58، اول قسمت 9: ق 1402، آقابزر ) شعراستدیوان  ازجملهیافعی فقه را فراگرفته و دارای آثاری  نیالدشرف

نیز دختر شیخ محمید بین احمید     خانیعلمادر سید ، بر اساس تصریح سالفة العصر (.98، 1: تایب، و شوکانی
امیا   (،7، 1: ق 1415، ابن معصیوم شییرازی  ) ی امام بزر  شافعیان حجاز بوده استهجر 1044منوفی متوفای 

اما نسبت من از ناحیه »: یی گفته است کهدرجا خانیعلافندی به نقل از یکی از دانشمندان گفته که سید 

 ( 249، 11: ق 1397، امینی) «.الحکماء فرزند صدر الحکماء هستممن فرزند قانته دختر غیاث ، مادر

همراه پدرش در حجیاز زنیدگی کیرد و در مکیه نیزد      ، خانیعلاحمد دشتکی شیرازی پدر سید  نیالدنظام
در سیال   درآبادیی حپادشاه ، قطب شاه عبداهللشاه ، سالگی وهشتستیبدر سن  کهآنپدرش تلمذ نمود تا 

که به هند  ازآنپس، وی به دعوت مزبور پاسخ مثبت داد و راهی هند شد، او را به هند دعوت نمود 1055
را در حجیاز نیزد    اشیکیودک دوران  خیان یعلی در این هنگام سید . رسید از ناحیه آن پادشاه امارت یافت

ییت قاضیی عبید الجیواد     و عنا توجیه  موردوی در این مدت . و هفت سال داشت نمودیممادرش سپری 
قیرار   -شدیممحسوب  اشییداکه به قولی – مسجدالحراممنوفی پیشوای مذهب شافعی و امام جماعت 

تیدریس   مسیجدالحرام و از نزدییک دانشیمندان بزرگیی کیه در     ( 125: م 1906، ابن معصیوم شییرازی  ) داشت
را مشیاهده و  ... احمید و  نیالدتاجقاضی ، بن سعید باقشیر عبداهللچون شیخ ، خواندندیمیا نماز  کردندیم

ی از انامیه چون بیه حیدود چهیارده سیالگی رسیید      ، سپردیمسیمای علمی و اجتماعی ایشان را به خاطر 
شیعبان سیال    26از همین روی وی در ، پدرش دریافت نمود که از او خواسته بود که به هند رهسپار شود

در روزهیای   کیه آنبیست ماه طول کشید تیا   خانیعلبه شبه قاره هند سید سفر . رهسپار هند شد 1066
مقدم او را گرامیی داشیت و بیرای تیربیتش بیه او       پدرش. رسید درآبادیحبه  1068سال  االولعیربپایانی 

همچون ، درآبادیحدستور داد که تنها به محفل علمی پدر بسنده نکند و از محفل علمی دانشمندان بزر  
در کتیاب ارزشیمند خیود     خیان یعلی سید . شیخ جعفر بن کمال بحرانی بهره جوید، محمد بن علی شامی
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 . از حجاز به حیدرآباد را به تصویر کشیده است سفر خودجزئیات  «سلوة الغریب و اسوة االدیب»موسوم به 

یکی از دامادهای صوفی مسیلک وی بیه    ابوالحسنمیرزا  (،عبداهللسلطان ) هفتمپس از وفات قطب شاه 
، 7: ق 1408و امیین   71، 8: ق 1406، امیین ) .پادشاهی رسید و خود را سلطان ابوالحسن قطب شاه هشتم نامید

و پیدرش سیید    خیان یعلی به همیین منظیور سیید    ، وی تالش کرد که رقبای خود را از میان بردارد( 189
 اقامیت اجبیاری در آنجیا    بیه  و داماد قطب شاه هفیتم بیود را   درآبادیحکه رهبر بزر  مذهبی  نیالدنظام

تیاریخ وفیات    خیان یعلسید . درگذشتم  1675/ 1086زیر نظر بود در سال  کهیپدر وی درحال. واداشت
 : ( 189، 7: ق 1408، امین) استپدرش را در قالب اشعار زیر بیان کرده و در آن گفته 

 و منی و زمیزم و الحطییم   حزنت لموتک طیبة
 

 تاریخییه حییزن عظیییم  فلییذا اتییی ببدیهییة  
 

از هجده سال  پس، برای کشتن وی در جریان است درآبادیحدر  یاتوطئه دریافت کهچون  خانیعلسید 
 بیه و  ختیگر( مالقات با وی منع شده بود هرگونهمنزلی که در آن حبس و ) از زندان اقامت در حیدرآباد

 «دربیار شیاهی   رئیس دیوان»در آنجا در خدمت سلطان اورنگ زیب شاه درآمد و به عنوان ، برهانپور رفت

 . دمنصوب ش

دریافیت کیه    خیان یعلوقتی که سید ( 9-7، 1: ق 1415، شیرازیابن معصوم ) بر اساس تصریح سبحة الرجان 
ی سیو بیه خیارج شیده و    درآبادیی حتصمیم گرفت که مخفیانه از  دارند سریی در هارنگیندشمنان پدرش 

وی در پاییان  . وی را تعقیب کردند اما بیه او دسیت نیافتنید    هاآن، در برهانپور برود سلطان محمد اورنگ
در هنید   شیهیا یدشوارتألیفات وی در دیار هند است به برخی از  ازجملهکتاب شرح صمدیه خودش که 

انجام این شرح مبارک با فکر مشوش و زیادی انیدوه و فکیر صیورت گرفیت     »: اشاره نموده و گفته است

که بازار دانش و جویندگان آن کساد شده و دولت نادانی و  برمیماکنون من در سرزمینی بسر  کهیدرحال
و اثری از آن برجای نمانده و  شودینماز همین روی از علم جز نام آن شناخته ، احزاب وی سرکار هستند
الثیانی  شنبه جمیادی صبح روز دو، است ماندهی باقفقط نوشتن کلمه علم  گفتمیماگر ترس از مبالغه نبود 

 ( 582: ق 1305، معصوم شیرازی ابن) .«1079سال 

و رفتن به برهانپور گذشت دیدگاهی اسیت کیه دانشیمندانی چیون صیاحب       درآبادیحآنچه در سبب ترک 
 1415، ابن معصوم شیرازی) اما دیدگاه دیگری، اندنمودهبه آن تصریح ( 394، 4: تایب، خوانساری) الجناتروضات 

 . به برهانپور را به درخواست اورنگ شاه دانسته است رفتن( 7، 1: ق

را گرامی داشت و او را به خان ملقب ساخت و پیس از میدتی وی را بیه     خانیعلاورنگ شاه مقدم سید  
مناصیب وی   ازجملهنیز  برهانپورو ریاست دیوان  تیمسئول، حکومت الهور و مناطق مجاور منصوب نمود

تیألیف کتیب   ، همراه این مناصب به تألیف و امور پژوهشی نیز اشتغال داشیت ، رودیمدر این دوره بشمار 
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که دوازده سیال را   «ریاض السالکین فی شرح صحیفة الساجدین»و  «انوار الربیع فی انواع البدیع»ارزشمند 

در  خیان یعلی  دیسی تألیفیات   ازجملیه هجری به انجام رسییده   1106مصروف تألیف آن نموده و در سال 
 . برهانپور است

 تحمیل رقابلیاحساس کرد اخالق شاه غ، خانیعلسید ، به ضعف گرایید سلطان اورنگزمانی که سلطنت 
 سیفر تصیمیم  ، سال اقامت در هنید  وهشتچهل پس ازبنابراین . است و قادر به انجام وظایف خود نیست

بیه همیراه    یهجیر  1112سلطان برای انجیام فریضیه حیج اجیازه گرفیت و در سیال        گرفت و ازحجاز 
فرارسییدن موسیم حیج بیه انجیام فریضیه حیج         بیا . اش راهی مکه شد و تصمیم به اقامت گرفتخانواده
وی به بررسی اوضاع ایین دو شیهر   . مدینه منوره شد عازم )ص(قصد زیارت قبر رسولازآن بهپس. پرداخت

. را نشناسید  کیس چیهی  کیه ساله او سیبب شیده    48کرده و غیبت  تغییر زیچپرداخت و احساس کرد همه
در آنجا دریافیت کیه عیراق محیل     . بصره و نجف و کربال و بغداد را زیارت کرد ین عازم عراق شد وابنابر

 لیذا بیه  ، همین روی تصمیم گرفیت بیه سیفر خیود ادامیه دهید       از، مناسبی برای تدریس و تألیف نیست
ی به اصفهان وارد شید و  هجر 1117سال  در، قم و اصفهان رفت، همچون خراسان، شهرهای مهم ایران

تصمیم . خود را به سلطان حسین صفوی هدیه نمود «ریاض السالکین فی شرح صحیفة الساجدین»کتاب 

ی شییراز کیه   سوبهداشت در اصفهان بماند اما با احساس اضطراب از سلطنت شاه سلطان حسین سفرش 
در آن هنگام از نظر علم و علما شهری آباد بود را ادامه داد و در محله بازار مرغ شییراز سیاکن و مدرسیه    

 . ز ماندو تا پایان عمر در شیرا منصوریه را برای محل تدریس و تألیف خویش برگزید

در حجاز و نیز تألیفات وی  اشسالهچهاردهکه سکونت –عالوه بر تسلط زیاد به زبان عربی  خانیعلسید 
زیرا چنانچه گذشیت وی  ، نسبت به زبان فارسی نیز اطالع و تسلط وسیع داشته است -کندیمآن را تأیید 

 . زبان رسمی این دولت بوده است، بوده از سویی زبان فارسی دارعهدهدر عهد اورنگ زیب مناصبی را 

 هایاخبارو  خانیعلسید   

هر دو در مدینه منوره نشو و نما داشته و هیر   هایاخباری ملسس استرآباد نیمحمدامو  خانیعلگرچه سید 
کیه   کنید یمی اما شواهدی تأییید  ، ندیآیم حساببههجری  ی از دانشمندان قرن یازدهم و دوازدهمنوعبهدو 

زییرا چنانچیه تألیفیات وی نشیان     ، معناسیت یب خانیعلسخن گفتن از اخباری بودن یا اخباری نبودن سید 
بیدیهی اسیت کیه اخیتالف     ، دانشمند ادیب و شاعر معروف است نه فقییه و اصیولی   عنوانبهبیشتر  دهدیم

از همین روی اسیت  ، دانشمندان اسالمیدانشمندان اخباری و اصولی در فقها تجلی و نمود یافته نه در دیگر 

سید بزرگوار علی بین  »: درباره وی گفته است-ی که خود دانشمندی اخباری است هجر 1104که حر عاملی 

حیر  ) «.عالمی فاضل و ماهر و ادیب و شیاعر اسیت  ، میرزا احمد بن محمد معصوم حسینی از دانشمندان عصر
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سیید نجییب و گیوهر     نیصیدرالد »: شیده گفتیه  خانیعلدر جای دیگری درباره سید ( 174، 2: ق 1385، عاملی

( 413-412، 2: تیا یبی ، و قمیی  82، 102: ق 1403، مجلسیی ) «عالم فاضل ماهر ادیب و منشیی کاتیب  ، زیانگشگفت

کیه وی از شییخ    دهنید یمچنانچه خواهیم دید نشان  خانیعلباید پذیرفت که برخی از آثار سید  حالنیدرع
ی بیشتر در آثار ادبی و حیدیثی نمیود   ریرپذیتأثاما این ، بهایی که دانشمندی اصولی است تأثیر پذیرفته است

 .  ی فقهی خودش را بیان داشته استهادگاهیدبرخی از  اشیفقههمچنین وی در آثار غیر ، ابدییم

 از شیخ بهایی خانیعلی سید ریرپذیتأث  

ی اسیت تیأثیر   هجیر  1030شیخ بهایی که از دانشیمندان بیزر  عصیر صیفوی م      از شخصیت خانیعلسید 
ی وی از ریرپیذ یتأثدالیل  ازجملهبر صمدیه شیخ بهایی  شیهاشرحسخن وی در مقدمه یکی از ، پذیرفته است

شییخنا ايمیام العالمیه و    »: اسیت  و گفتیه  تعبیر نمیوده ... استاد و پیشوا و عنوانبهشیخ بهایی است که از وی 

باقعیة  ، نادرة دهره و زمانیه ، سید العلما  المحققین و سند العظما  المدققین، الهمام و الهمام القدوة الفهامة

موينا بها  الدین العاملی شیخنا و ، بحر اولی الیقین و معترفهم، مالذ المجتهدین و شرفهم، عصره و و اوانه

علم »: و در جای دیگر گفته است( 3: ق 1305، ابن معصوم شیرازی) «.سقی اب ثراه و جع  بحبوبة الفردوس مثواه

األئمة األعالم و سید علما  اإلسالم و بحر العلم المتالطمة بالفضائ  أمواجه و فحی  الفضی  النابحیة لدییه     

المعارف الراسخ و فضاؤها الذی ي تحد له فراسخ و جوادها الذی ي یؤم  له لحیاق و  أفراده و أزواجه و طود 

. الرحلة التی ضربت إلیه أکباد اإلب  و القبلة التی فطر ک ّ قلب على حبّها و جبی  ، بدرها الذی ي یعتریه محاق

المذهب و الملّیة و بیه    إلیه انتهت رئاسة، هو عالمة البشر و مجدّد دین األمة على رأس القرن الحادی عشر

فبهر النیواظر و  ، جمع فنون العلم فانعقد علیه اإلجماع و تفرّد بصنوف الفض ، قامت قواطع البراهین و األدلّة

أو أطال لم ، إن قال لم یدع قوي لقائ ، فما من فنّ إي و له فیه القدل المعلّى و المورد العذب المحلّى، األسماع

 ( 20، 1: ق 1415، معصوم شیرازی ابن) .«یأت غیره بطائ 

آن است که وی در تألیف برخی از  دهدیمرا نشان  خانیعلمواردی که تأثیر شیخ بهایی در سید  ازجمله

 «المخیالة »خود را همانند و هیم نیام بیا     «المخالة»چنانچه کتاب ، آثارش از شیخ بهایی تقلید نموده است

نییز موسیوم و معیروف     «کشکول»عنوان به خانیعلسید  «المخالة»گرچه ، شیخ بهایی تألیف نموده است

 ریانکارناپیذ باز از جهت دیگیری شیباهت و تقلیید    ( 232، 20و  78، 18و  25، 4: ق 1402، آقابزر  تهرانی) است

التیذکرة فیی   »همچنیین تیألیف کتیاب    . شیخ بهایی هم نام و همسان است «کشکول»زیرا با کتاب ، است

همسان کتاب کشکول شیخ ، وی باشد «المخالة»همان کتاب  کهآنبه شرط  خانیعلسید  «النادرةالفوائد 

التیذکره فیی   »کتیاب  ، اما چنانچه خواهیم دید( 25و  4ص : ق 1402، آقابزر  تهرانی) .بهایی انجام شده است

 .  وی متفاوت است «المخالة»خان با کتاب سید علی «الفوائد النادر
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آن است کیه شییخ بهیایی     کندیماز شیخ بهایی را تقویت  خانیعلی سید ریرپذیتأثمله مواردی که جاز 

نییز   خیان یعلی  دیسی ( 25، 2: تابی، ایضاح، اسماعیل پاشا) دارد «سلوة الغریب و خلوة الحبیب»کتابی موسوم به 

 . دارد «سلوة الغریب و اسوة االدیب»کتابی موسوم به 

سیه شیرح    خیان یعلی آن است که سید  خانیعلی شخصیت شیخ بهایی در سید رگذاریتأثدالیل  ازجمله
 . بزر  و متوسط و کوچک بر صمدیه شیخ بهایی دارد

ی تأثیر شخصیت شیخ بهایی نوعبهنیز  )ع(سجادبر کتاب صحیفه سجادیه امام  خانیعلشرح ارزشمند سید 
بر صیحیفه سیجادیه اسیت کیه      همانند شرح شیخ بهاییزیرا این شرح ، دهدیمرا نشان  خانیعلبر سید 

شرح شیخ بهایی کامل نیست و نسبت بیه ادعییه خیاص     کهآنچه ، هست «حدائق الصالحین»موسوم به 

به رساله ییا الحدیقیة الهاللییه    ، شرح دعاء عند رؤیة الهالل، انجام شده است و در مقدار موجود این شرح
از طرفی سیید  ، ی از آن نام خاص و خطبه مستقل دارداروضههر  نیز خانیعلدر شرح سید ، موسوم شده

ی سایر شارحین و حاشیه نویسیان را آورده  هادگاهیددر شرح خویش بر صحیفه سجادیه اقوال و  خانیعل
 ( 20، 1: ق 1415، ابن معصوم شیرازی) .و بر دیدگاه شیخ بهایی تعصب نشان داده است

 شیرازی خانیعلاساتید سید 

زنیدگی  ... هنیدو  قیاره شبه، در مناطق مختلف دنیای اسالم همچون حجاز خانیعلسید  کهآنبا توجه به 
ی گوناگونی ارتبیاط داشیته کیه برخیی از     هاتیشخصبدیهی است که با دانشمندان و ، کرده و پای نهاده

ی در مکیه  سالگچهاردهتا سن  اشیکودکگذشت وی در دوران  چنانچه، ندیآیم حساببهاستاد وی  هاآن
 .مگیر تعیدادی انیدک    اندنبردهتحصیل علم نموده است اما صاحبان تراجم از اساتید وی در این مدت نام 

را از اساتید وی بشیمار   هاآن توانیمدر این مدت با دانشمندانی برخورد داشته که ( 189، 7: ق 1406، امین)
 :  ازجملهآورد 

احد المجتهدین فی علوم الیدین و  » عنوانبهاز وی  خانیعلسید : خراسانی محمدباقر-1 

 ( 491: م 1906، ابن معصوم شیرازی) استتعبیر نموده  «غیرها من فنون العلم

وی از دانشیمندان و  : م1062الدین الشیامی عیاملی   بن زید محمدحسنبن  نیالدنیز-2 
از علم و دانش او تمجید نموده و اشاره کرده کیه وی   خانیعلشعرای حجاز بوده و سید 
 ( 308: م 1906، ابن معصوم شیرازی) .را در مکه دیده است

ابین معصیوم   ) .او را در مکیه دییده اسیت    خیان یعلی سید : علی بن حسن شامی عاملی-3 

 ( 308: م 1906، شیرازی
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شیرکت و از   مسیجدالحرام در حلقه درس وی در  بارهاکه : باقشیر مکی عبداهللشیخ -4 
 ( 217: م 1906، ابن معصوم شیرازی) .وی بهره برده است

 .  ی امام بزر  شافعیان حجاز بوده استهجر 1044شیخ محمد بن احمد منوفی متوفای  -5 

هند هجرت و در  قارهشبهمربوط به زمانی است که وی به  خانیعلبرخی از اساتید سید  
 : به موارد زیر اشاره نمود توانیم هاآن ازجمله، آنجا ساکن شده است

نیزد وی   درآبادیحکه در مدت اقامت وی در  خانیعلپدر سید : احمد نیالدنظامسید  -6 
سید ، به امر پدر نزد دیگر دانشمندان آن دیار شاگردی نموده است ازآنپستلمذ نموده و 

شییخی  »: وی گفتیه اسیت   دربارهبه شاگردی نزد پدرش تصریح نموده آنجا که  خانیعل

ابین  ) «.مجمع الفضائ  و ايداب و مرجع ايفاض  فیی کی  بیاب   ، ايفض  و استاذی ايکم 

 ( 189، 7: ق 1408، و امین 189، 7: م 1906، معصوم شیرازی

سال هزار و نیود و   محمد بن علی بن محمود شامی عاملی مشهور به حشری متوفای-7 
در  خیان یعلی وی از اسیاتید سیید   : ( 65، 4: ق 1284، و محییی  136، 4: ق 1406، امیین ) اندی
نیزد وی   خانیعلسید ( 7/191: ق 1408، نیام) .و از شاگردان پدرش در آنجا است درآبادیح
وی بیشترین نقش . است فراگرفتهحساب و فنون نظم و نثر ادبی را ، علم بیان، نحو، فقه
 . داشته است خانیعلی شخصیت فرهنگی سید ریگشکلرا در 

، «الشییخ »، «شییخنا » عنوانبهاز وی  خانیعلسید : بحرانی نیالدکمالشیخ جعفر بن -8 

 «ی االکملاستاذ»، «مجمع الفضائل و االداب»، «الفاضلشیخی الجلیل »، «شیخنا العالمه»

تعبیر نموده و او را مدح و ثنا گفته و از پیشیوایان فاضیل    «مرجع الفضائل فی کل باب»و 

 ( 189، 7: ق 1408، و امین 224: ق 1408، معصوم شیرازی ابن) .برشمرده است

از : 1104متوفای سیال  شیخ علی بن فخر الدین محمد بن اشیخ حسن صاحب معالم -9 
 ( 190، 7: ق 1408، امین) .ایشان روایت نموده است

سیید  ، 1151ی متوفیای سیال   آبادخاتونصالح  رمحمدیامحسین بن محمد ریامسید -10 
 ( 190، 7: ق 1408، امین) .از وی روایت نموده است خانیعل

از وی  خیان یعلکسانی است که سید  ازجمله: مکی نیمحمدحسشیخ باقر بن مولی -11 
این امر در اجازه کبییر  ( 249، 11: ق 1397، و امینی 190، 1: ق 1408، امین) .روایت نموده است

 . جزایری مورد اشاره قرار گرفته است
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ی و متوفیای  هجیر  1078یوسف بن یحیی حسنی صنعانی متولید سیال    نیاءالدیضو  خانیعلبین سید  
مکاتبیاتی   نمیوده یمی ی نینشی هیم ی که به شهرهای مختلف سفر و با دانشمندان عجم هجر 1121سال 
 ( 452، 1: ق 1402، آقابزر  تهرانی) .است شدهگزارش

مکیی از   نیمحمدحسی ی و شیخ باقربن هجر 1151م ی آبادخاتونحسین بن امیر صالح  رمحمدیامسید  
 ( 349، 11: ق 1402، آقابزر  تهرانی) .اندکردهوی روایت 

 خانیعلبرخی از آراء فقهی سید   

ادیب و شاعر معروف است و وی تیألیف   عنوانبه، دهدیمچنانچه آثارش نشان ، خانیعلکه سید  هرچند
به آراء فقهی  سوکزیرا وی از ی، است ریانکارناپذی فقهی وی هایآگاهتوانایی و  حالنیدرع، فقهی ندارد

 1415، ابن معصوم شییرازی ) و شهید( 127، 2: ق 1415، ابن معصوم شیرازی) چون شیخ طوسی، دانشمندان فقهی

ی فقهیی  هیا دگاهیی دبرای تشریح دیدگاه خود بهیره بیرده و از طرفیی     هاآناستناد نموده و از ( 264، 2: ق
چنانچه از دییدگاه  ، ی اصولی دانشمندان نیز استناد نموده استهادگاهیداز سویی به ، مخصوص خود دارد

چنیین  هیم ( 269، 2: ق 1415، معصوم شییرازی  ابن) .شیخ بهایی در خصوص حقیقت شرعیه بهره گرفته است
مستحب و مباح تقسیم نمیوده و بیا   ، مکروه، واجب، وی بدعت را بر اساس احکام خمسه تکلیفی به حرام

تنها نوع حرام آن را مردود دانسته و در خصوص نوع واجب آن به میواردی چیون   ، استناد به سخن شهید
 . حفظ قرآن استناد نموده است

و نهی از منکر بیر ایین بیاور     معروفامربهدر بحث کفایی یا عینی بودن وجوب  کهآنآراء فقهی وی  ازجمله
و نهی از منکر در مورد  معروفامربه، است که چنانچه فرد مطلع بر ترک معروف و انجام منکر یک نفر باشد

ی از و نهی  معروفامربه، و چنانچه آگاهان به انجام معروف و ترک منکر چند نفر باشند وی واجب عینی است
مطلیق   طوربه فقهابرخی از  کهیدرحال (،267، 2: ق 1415، معصوم شیرازی ابن) استمنکر بر ایشان واجب کفایی 

ی مترتیب  اثمیره  ادشیده سخن گفته و برخی بر نیزاع ی  معروفامربهاز وجوب عینی و برخی از وجوب کفایی 
و نهی از منکر وی در مورد شرط احتمال تأثیر بر ایین   معروفامربههمچنین در خصوص شرایط . اندندانسته

 شودیمو نهی از منکر ساقط  معروفامربهتنها وجوب ، باور است که در صورت علم آمر و ناهی به عدم تأثیر
و در ، و نهیی از منکیر حیرام نیسیت     معیروف امربیه یعنی در این صورت ، ی خود باقی استجابهاما جواز آن 

وی علیم بیه ضیرر را شیرط     ، رر مالی یا جانی یا آبرویی بر آمیر و نیاهی و ملمنیان   خصوص شرط امن از ض
، و نهیی از منکیر اسیت    معیروف امربیه ندانسته و بر این باور است که ظن به ضرر نیز موجب سقوط وجیوب  

یعنی از دییدگاه وی حتیی   ، و نهی از منکر قبول ندارد معروفامربههمچنین وی شرط عدالت را برای وجوب 
باز امر به دیگران برای انجام آن کیار خیوب و   ، کار خوب را ترک کند و کار منکر را انجام دهد، خود فرد اگر
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وی مکلیف بیودن میأمور و منهیی را بیرای       نیهمچنی . نهی ایشان برای ترک آن کار بد بر وی واجب است
منکر را در میورد کیودک    و نهی از معروفامربهی رونیازا، و نهی از منکر شرط ندانسته معروفامربهوجوب 

کودک نسبت به انجام منکر و ترک معروف عادت نکنید و انجیام معیروف و     کهآنتا  نیز واجب دانسته است
 . ترک منکر تمرینی برای وی باشد که در هنگام تکلیف به آن پای بند گردد

و نهی از  معروفامربهاطالق ، شیخ بهایی برخالفو نهی از منکر نیز  معروفامربهوی در خصوص مراتب 
 ( 267، 2: ق 1415، معصوم شیرازی ابن) .نه حقیقت داندیممنکر بر مرتبه قلبی و زبانی را مجاز 

 مدنی خانیعلآثار سید   

 هیا آنبرخی از این آثار از بین رفته و برخی از ، شدهگزارششیرازی مدنی آثار ارزشمندی  خانیعلاز سید 
 : رندیگیمقرار  مورداشارهآثار وی به شکل ذیل ، انددهیرسموجود و یا به چاپ 

و  67: ق 1409، و کنتیوری  426، 2: ق 1415، ابین معصیوم شییرازی   ) أنوار الربیع فی أنیواع البیدیع   -1
و  196، 7: ق 1408، و امیین  762، 1: هدییه  تیا یب، اسماعیل پاشاو  144، 1: ایضاح تابی ، اسماعیل پاشا

 : ( 28، 7: تایب، کحاله

 147ای است که در طی دوازده شب در شرح بدیعیه، بهترین کتاب درباره علم بدیع است که همانند ندارد
ای است که صیفی مثل بدیعیه، آن را به نظم آورده و دو بیت درباره دو نوع بدیع به آن افزوده است تیب

 «الکافیة البدیعیة فی میدح خییر البرییة   »ی با نام هجر 750ی و متوفای هجر 677الدین حلی متولد سال 

الصالة على نبیه و آله الهیادین  وات و األرض و االحمد ب بدیع السم»: آغاز شرح چنین اسیت ، نگاشته است

در  م 1968در سیال   ادشیده کتاب ی. به انجام رسیده است 1093این کتاب در سال  «.إلى السنة و الفرض

اولیین بیار در   . هفت جلد با تحقیق شاکر هادی شکر در عراق توسط چاپخانه نعمان به چاپ رسیده اسیت 
 .  ی در ایران چاپ سنگی شده استهجر 1403سال 

حلی مبتکر به نظیم کشییدن انیواع بیدیع      نیالدیصفاشاره نموده که  ادشدهخان در آغاز کتاب یلیسید ع
بلکه پیش از وی امین الدین علی بن عثمان بن علی بن سلیمان اربلی شاعر صیوفی متوفیای در   ، نیست
سومین کاری اسیت کیه   ( خانیعلسید ) خودشی به این کار دست زده و بدیعیه مشروح هجر 670سال 

همچیون  ، مللف در این کتاب بین بدیعیه خودش و دیگر شعرای پیش از خویش. در این زمینه وجود دارد
مقیری و   نیالید شیرف ، طبری عبدالقادر، ابن حجه حموی، موصلی نیعزالد، ابن جابر اندلسی، صفی حلی
شاهد بهره گرفته کیه   عنوانبهی صورت داده و در خالل آن از بیش از دوازده هزار بیت اسهیمقا دیگران

شیرح بدیعییة السیید    » باناماین کتاب  از. باشندیممسائل فقهی و نکات جالب ادبی ، حاوی نکات تاریخی
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 ( 125، 12: ق 1402، آقابزر  تهرانی) .نیز تعبیر و یاد شده است «خانیعل

یک جلید آن دربیاره   ، این کتاب کامل نیست( 153، 8: ق 1406، امین) :احوال الصحابة و التابعین و العلما -2
 . از بین رفته است حالنیدرعبرخی از احوال صحابه انجام شده و 

 25، 4: ق 1402، و آقابزر  تهرانی 191، 7: ق 1408، و امین 153، 8: ق 1406، امین) :التذکرة فی الفوائد النادرة -3

 ( 348، 11: ق 1397، و امینی 223، 20و 

نقل نمیوده و از   «التذکرة»شیخ یوسف بحرانی در اوایل کتابش موسوم به کشکول از این کتاب با عنوان  

موسیوم بیوده و هماننید     «المخیالة »که به  خانیعلبا کتاب دیگر سید  این کتاب، دیدگاه صاحب روضات

خود سیید  ، را تقویت کرده است ادشدهآقابزر  تهرانی نیز دیدگاه ی. متفاوت است باشدیمکتاب کشکول 

بیر اسیاس تصیریح شییخ     ، تعبیر نمیوده اسیت   «...التذکرة»هم در مواردی از این کتاب با عنوان  خانیعل

الحمد ب الذی أکم  بنبیه أحمد نظام الدین و »: یوسف بحرانی در کتاب کشکول خود آغاز آن چنین است

 «نیشرل بوصیه علی صدرالد

وار ذکر شده همراه با شرح و توضیح آغاز هفده نفر از پدرانش سلسله این کتاب با پنج حدیث که از طریق
ی باقی مانیده  هجر 1109سال  االولعیربگردیده و اشاره شده که این شرح در شب روز شنبه پنج روز به 

 . ی از آن موجود نیستانسخهاین کتاب از بین رفته و . انجام یافته است

، و امین 253، 8: ق 1406، و امین 290، 6: ق 1402، تهرانیآقابزر  ) :الحدائ  الندیة فی شرل الفوائد الصمدیة -4

، و امینی 28، 7: تایب، و کحاله 762، 1: هدیه تایب، و اسماعیل پاشا 295، 1: ایضاح تایب، و اسماعیل پاشا 190، 7: ق 1408
 ( 347، 11: ق 1397

بسیار مورد استفاده است و بیه همیین   اصل کتاب الفواید الصمدیه از شیخ بهایی و درباره علم نحو بوده و 
 خیان یعلی سید ، شیخ بهایی این کتاب را به نام برادرش عبد الصمد نگاشته است، دلیل شروح زیادی دارد

بیه   «الحدائق الندیة فی شیرح الفوائید الصیمدیة   »کتاب ، متوسط و صغیر بر این کتاب دارد، سه شرح کبیر

 «الحمد ب الصمد بما له من المحامید ايبدییة  »: چنین است آغاز آن، شرح کبیر نیز معروف و مشهور است

در سیال   ادشیده ی شرح. انجام یافته است 1079ی سال الثانیجماد 12در صبح روز دوشنبه  ادشدهکتاب ی
 . در قم چاپ سربی شده است ش 1388در تبریز به چاپ سنگی رسیده و در سال  ق 1305

در نجف اشیرف و   «الکالم المدرس و المستفید»مدنی بر کتاب صمدیه با نام  خانیعلیکی از شروح سید 

شرح متوسط ( 362، 12: ق 1402، و آقا بزر  تهرانی 621، 2: ق 1422، حسینی جاللی) .ایران به چاپ رسیده است
 . بر کتاب صمدیه از بین رفته است خانیعلسید 
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 ( 245، 1: ق 1410، والیاس سرکیس 191، 7: ق 1408، امین و 245، 1: م 1981الجبار عبد ) :حدیقة العلم -5

 . به چاپ رسیده است درآبادیحی در هجر 1226این کتاب در سال 

 ( 147، 15و  60، 8: ق 1402، آقا بزر  تهرانی) :الدرجات الرفیعة فی طبقات ايمامیة من الشیعة -6

بر دوازده طبقه ترتییب یافتیه    ادشدهکتاب ی، استای از این کتاب را معرفی نموده تهرانی نسخه آقابزر 
رواییت   )ع(ائمیه طبقه سوم درباره محدثینی کیه از  ، طبقه دوم درباره تابعین، طبقه اول درباره صحابه: است
و  حکمیا طبقیه پینجم دربیاره    ، مفسرین و فقها، طبقه چهارم درباره علمای دین غیر از محدثین، اندنموده

طبقه هشتم درباره ملیوک و  ، طبقه هفتم درباره بزرگان صوفیه، درباره علمای عربطبقه ششم ، متکلمین
و طبقه دوازدهم درباره  شعراطبقه یازدهم درباره ، طبقه دهم درباره نوادر، طبقه نهم درباره امراء، سالطین
 «.الحمد ب الذی جع  لعباده المؤمنین لسان صدق فی ايخرین»: آغاز آن چنین است، زنان

از ایین  ، تاب مزبور با اهتمام و مقدمه سید محمد صادق بحر العلوم در قم و نجف به چاپ رسیده اسیت ک

 ( 151 و 147، 15: ق 1402، آقا بزر  تهرانی) .نیز تعبیر شده است «طبقات االمامیة و الشیعة»عنوان کتاب با 

 ( 153، 8: ق 1406، و امین 7: ق 1397، شیرازیو ابن معصوم  348، 11: ق 1402، آقا بزر  تهرانی) :دیوان اشعار-7

وی از ، با تحقیق شاکر هادی شکر در بیروت به چاپ رسیده اسیت  م 1988خان در سال دیوان سید علی 
، خورندینمزیادی دارد که در دیوان وی به چشم  و اشعارزمان کودکی اقدام به سرودن اشعار نموده است 

ی از نسخ. به تخمیس میمیمه شرف الدین بوصیری مشهور به البرده اشاره نمود توانیمآن اشعار  ازجمله
 . این دیوان در عراق موجود است

 ( 343، 2: م 1968، و ابن معصوم شیرازی 191، 7: ق 1408، امین) :رساله نفثة المصدور -8

خیود از آن سیخن بیه     «انوار الربییع »محتوای این رساله مشخص نیست و از بین رفته اما مللف در کتاب 

من برای هر که از زمان و فرزندان زمان بدگویی کند فصلی در نفثیة المصیدور   »: میان آورده و گفته است

 «.را بیان داشتم شودیم هانهیسقرار دادم و در آن نثر و نظمی که موجب شفای 

 ( 175، 1: م 1968، ابن معصوم شیرازی) :رسالة فی فن المعمی -9

وقد ذکرت جملة مقنعة فی مستحسنات »: در انوار الربیع خود به آن اشاره نموده و گفته است خانیعلسید 

 «.أراد ذلک فعلیه به فمن، التصحیف فی الرسالة التی ألفتها فی المعمى

 ( 191، 7: ق 1408، و امین 348، 11: ق 1397، امینی) :رسالة فی المسلسلة لآلبا  -10
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ی به انجام رسانده و آن را با پنج حدیث که سلسیله وار از  هجر 1109خان این رساله را در سال سید علی
 . طریق پدرانش نقل نموده آغاز کرده است

 1406، و امین 379، 4: تابی، خوانساریو  348، 11: ق 1397، امینی) :رسالة أغالیط الفیروز آبادی فی القاموس -11

 ( 153، 8: ق

سیید مرتضیی در تیاج    ( 153، 8: ق 1406، امیین ) .صاحب ریاض از این رساله تمجید و تعریف نمیوده اسیت  
 ( 253، 2: ق 1402، تهرانی آقابزر ) .العروس از این رساله نکاتی را نقل نموده است

 ( 325، 11: ق 1402، و آقابزر  تهرانی 638، 1: ق 1406، امین) :الساجدینریاض السالکین فی شرل صحیفة -12

صحیفه سجادیه به دلیل اهمیتی که دارد مورد توجه بسیاری از دانشمندان قرار گرفتیه و بیر آن شیروح و    
، شرح بیر ایین کتیاب را معرفیی و برشیمرده اسیت       47آقابزر  تهرانی ، حواشی گوناگون زده شده است

همچنیین بیه   ، مدنی است که به تصریح محسن امین نظیر نیدارد  خانیعلشرح سید ، بهترین این شروح
 خیان یعلشرح است که سید  نیتریطوالناین شرح بهترین و ، تصریح افندی از دانشمندان عصر صفوی

وی در هنگیام  ( 266، 2: ق 1401، افنیدی ) .نموده است آن را به اسم سلطان حسین صفوی پادشاه معاصر ما
 . ورود به اصفهان آن را به سلطان مزبور تقدیم نموده است

، ی جداگانه همیراه شیده اسیت   اخطبهشرح هریک از دعاهای صحیفه سجادیه با دیباچه و ، در این کتاب
و نسبت به شرح شیخ بهیایی تعصیب خاصیی     قرارگرفته مدنظراقوال و دیدگاه دیگر شارحان صحیفه نیز 

 . است شدهدادهنشان 

ایین شیرح در    کیه آنچه ، برای تألیف این کتاب ارزشمند دوازده سال وقت اختصاص داده خانیعلسید  
روضیه ترتییب    45ن شرح بر ای، ی به انجام رسیده استهجر 1116ی شروع و در سال هجر 1094سال 

 طیور بهدر این شرح هریک از دعاها ، هر دعایی در یک روضه صورت گرفته است یعنی شرح، یافته است
و سیپس   شدهمفردات هر قسمت توضیح داده، هاى مختلف هر دعاپس از تقطیع قسمتو  شدهانیبکامل 

تسلط و تبحر مللف در علوم . است قرارگرفته مورداشارهتناسب به، برخى نکات «تبصره»و  «تنبیه»در قالب 

، ابن معصیوم شییرازی  ) گرفته «مراتب توحید»از بحث . خوردکتاب به چشم مى یجایدر جا، و فنون مختلف

تحقییق در  »و ( 351: ق 1415، ابن معصوم شیرازی) «اشتقاق لفظ مالئکه»تا مباحثى همچون ( 323، 1: ق 1415

را نشیان  ى علیوم اسیالمى   همگى تبحر مللیف در مجموعیه   (،382: ق 1415، معصوم شیرازیابن ) «جواب لو

 .  دهندیم

گیالنی اصفهانی در شرح بزرگش از این شیرح اسیتفاده بیرده و     محمدحسنبن مولی  نیمحمدحسمولی 
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 خیان یعلاز شرح سید  گربارید نیمحمدحسمولی ، به او اعتراض نموده است خانیعلسید ، پس از اطالع
در  خیان یعلی از همین روی سید ، را رد نموده است خانیعلبهره برده و در بسیاری از موارد دیدگاه سید 

 . خاتمه کتاب ریاض السالکین به او اعتراض نموده است

کالمیى و  ، فقهیى ، قرآنیى ، مزبور آکنده از مباحث مختلیف ادبیى  شرح ، نسخ متعددی از این شرح وجود دارد
 خیان یعل دیس. ارزشمند اسالمی تعبیر نمود المعارفدائرة عنوانبهاز آن  توانیکه م یاگونهبه، تاریخى است

مختصرى از شروح صحیفه ازجملیه  ، و ارزش و مقام آن «ى سجادیهصحیفه»ضمن معرفى کتاب ، در مقدمه

غرض خود را در تیألیف کتیاب بییان    ، هاآنضمن بیان نقاط قوت و ضعف ، شرح شیخ بهایى را بررسى کرده
شده که ارتبیاط و تیأثیر شیرح شییخ      وجب آنهمین امر م. نموده استاز شرح شیخ بهایى یاد فراوان ، کرده

  (.19 - 21، 1: ق 1415، ابن معصوم شیرازی) .مورد توجه محققان قرار گیرد «ریاض السالکین»بهایى بر 

خیان بابیا   ) چندین بار چاپ سنگى شیده اسیت   1344این کتاب تا سال ، مشارخان بابا گزارش  بر اساس
فهرست اجمیالى مطالیب آن   ، جلد به طبع رسیده است 7بعدها با تحقیق و تصحیح در  (.499: تایب، مشار

 : به شرح ذیل هست
 . از آغاز بررسى سند صحیفه تا پایان دعاى دوم: جلد اول
 . پایان دعاى دوازدهماز شرح دعاى سوم صحیفه تا : جلد دوم
 . از شرح دعاى سیزدهم تا پایان دعاى بیست و دوم: جلد سوم
 . از شرح دعاى بیست و سوم تا پایان دعاى سى و یکم: جلد چهارم
 . از شرح دعاى سى و دوم تا پایان دعاى چهل و سوم: جلد پنجم
 . از شرح دعاى چهل و چهارم تا بخشى از دعاى چهل و هفتم: جلد ششم
 . ى سجادیهى شرح دعاى چهل و هفتم تا پایان صحیفهاز ادامه: جلد هفتم

األزهار اللطیفیة فیی شیرح    » ای «ازهار الریاض»یا  «زهرة المنتزهین»از ریاض السالکین تلخیصی با عنوان 

ی در هجیر  1136حسینی اعرجی حلی صورت گرفتیه کیه در سیال     محمدرضاتوسط  «مفردات الصحیفة

ای از آن تلخیص را معرفی کرده و گفتیه آغیاز آن چنیین    آقابزر  تهرانی نسخه، مشهد انجام یافته است

. الحمد هلل الذی وفقنا لتلخیص اإلیمان و تلخیص العقائد مین شیوائب الزییادة و شیوائن النقصیان     : «است

خان بهترین شرح بر صحیفه سجادیه که شرح سید علییص ضمن اشاره به آندر این تلخ حسینی اعرجی
همیین امیر   ، گفته الزم است که به این شرح برخی از مفردات و اختالف نسخ و روایات افزوده شود، است

 ( 351و  75، 12و  535، 1: ق 1402، آقابزر  تهرانی) .او را به تألیف این کتاب واداشته است

 «تلخیص الرّییاض »با عنوان جلد  3سیّد ابوالفضل حسینی تبریزی در  دیگری از این کتاب توسطتلخیص 
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قرائیی و  ) .در مطبعه حیدری تهران چاپ شده است. ق 1381در سال  صورت گرفته که «تحفة الطّالبین»یا 

 ( 320، 2: ق 1420، و مجمع الفکر االسالمی 502: ق 1412، جعفریان

ی نگاشیته  هجیر  1335شوشتری م  محمدباقرتوسط شیخ جعفر بن  یاهیحاش «السالکینریاض » بر کتاب

 ( 117، 4: ق 1406، امین) .شده است

 .  به چاپ رسیده است ش 1396کتاب ریاض السالکین توسط حسین صابری ترجمه فارسی شده و در سال 

، و امینی 191، 7: ق 1408، و امین 153، 8: ق 1406، و امین 72، 12: ق 1397، آقابزر  تهرانی) :الزهره فی النحو-13

 . این کتاب از بین رفته است( 763، 1: تابی، هدیة، و اسماعیل پاشا 348، 11: ق 1397

 ( 2/176: ق 1385، و حر عاملی 6: ق 1397، ابن معصوم شیرازی) :سالفة العصر فی محاسن الشعرا  بک  عصر-14

ی در هند تألیف آن هجر 1081در سال  خانیعلکه سید  تاریخی است و ارزشمندکتاب و مجموعه ادبی 
وی در ایین کتیاب ضیمن بییان     ، آن را بیه پاییان رسیانده اسیت     ق 1082سال  االولعیربرا شروع و در 
ه عصیر  برخی از افرادی کیه بی   نیو همچندانشمندان شیعه و اهل تسنن معاصر خودش  و اخباربیوگرافی 

از همیین روی  ، برخی از اقوال و تألیفات و اشعار ایشان را مورد اشاره قیرار داده اسیت  ، وی نزدیک بودند
کتیاب در سیال    نیی ا. بارها مورد استفاده دانشمندان قرار گرفته و در آثار ایشان به آن استناد شیده اسیت  

مباحث ذیل را در  خانیعلید س. ی در ایران به چاپ رسیده استهجر 1387 در سالدر مصر و  ق 1328
 : این کتاب مطرح نموده است

 . محاسن أهل الحرمین: األول
 . محاسن أهل الشام و مصر: الثانی
 . محاسن أهل الیمن: الثالث
 . محاسن أهل ایران و العراق و البحرین: الرابع

 .  محاسن أهل المغرب: الخامس

، و کنتیوری  267، 2: ق 1402، آقابزر  تهرانیی ) .نیز تعبیر شده است «تاریخ علماء العصر»از این کتاب با عنوان 

ییاد   «رجال السید صدر الدین المدنی»عنوان همچنین برخی از صاحبان تراجم از این کتاب با ( 94: ق 1409

 ( 121، 10: ق 1402، آقابزر ) .اندنموده

 «سالفة العصیر »ی شبیه کتاب هجر 1290ی موسوی عاملی کاظمی محمدعلاز سید  «یتیمة الدهر»کتاب 

زیرا وی در این کتاب بیوگرافی دانشمندان معاصر خودش و خویشیاوندان خیودش و   ، است خانیعلسید 
 خانیعلی سید رگذاریتأثی نوعبهاین امر ( 12/213و  10/122: ق 1402، آقابزر ) .دیگران را بیان نموده است
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 . دهدیمدر دانشمندان پس از خودش را نتیجه 

عالمة البشر و مجد االمة علیی رأس القیرن الحیادی    »در این کتاب از شیخ بهایی با عنوان  خانیعلسید 

جد خویش تعبیر نموده  عنوانبهدشتکی  نیالداثیغو از ( 25، 1: ق 140، عاملی) تعریف و تمجید کرده «عشر

احمد سخن گفته و او را زیاد سیتایش نمیوده    نیالدنظامهمچنین از پدرش ( 9، 2: ق 1385، عاملی حر) .است
 ( 27، 2: ق 1385، عاملی حر) .است

برخیی از   حیال شیرح ی نیوع بیه  هیا آنهای زیادی نگاشته شده کیه میللفین   و تکمله هالیذبر این کتاب 

ی محمدعلاز شیخ  «نشوة السالفة و محل االضافة»به  توانیم هاآن ازجمله، اندافزودهدانشمندان را به آن 

و ( 296، 6: تابی، و زرکلی 161، 24و  688، 9جلد  2ق : ق 1402، آقابزر  تهرانی) بن شیخ بشارة آل موصی النجفی

، آقابزر ) جواهراز علی بن محمد حسینی نجفی ملقب به حکیم از شاگردان صاحب  «تذییل سالفة العصر»

از سید عبد اهلل بن سید نور الدین موسوی جزاییری شوشیتری    «تذییل سالفة العصر»و ( 127، 10: ق 1402

نیز ذیلیی   خانیعلخود سید ، اشاره نمود( 160، 6: تایب، و کحاله 842، 9، 2ق : ق 1402، آقابزر ) یهجر 1173

 1402، تهرانی آقابزر ) .بر این کتاب نگاشته است «ملحقات السالفة المشحونة بکل ادب و ظرافة»با عنوان 

ی از ذییل سیید   انسیخه ی در شیهر قیم   هجیر  1352محسن امین اشاره نموده که در سیال  ( 200، 22: ق
 ( 314، 8و  23، 10: ق 1406، امین) .را دیده است خانیعل

، و امیین  38، 2: ق 1422، حسیینی  و 224، 12و  167، 10: ق 1402، آقیابزر  ) :سلوة الغریب و اسوة ايدییب -15 

 ( 190، 7: ق 1408

در  درآبادیحاز مکه به  خانیعلسفرنامه سید ، نیز معروف است «رحله ابن معصوم»این کتاب که با عنوان 

بیسیت میاه طیول کشییده و تیألیف ایین سیفرنامه در روز جمعیه          ادشدهسفر ی، ی استهجر 1066سال 
آن است که مللف از زمیان نوجیوانی بیه     دهندهنشانو  هجری به انجام رسیده 1075ی سال الثانیجماد
، شیهرها  -رودیمی که یک منبع ادبی نیز بشمار -در این کتاب  خانیعلسید ، بوده است مندعالقهتألیف 
مسیاجد و  ، حیوانیات ، هیا وهیی م، درختیان ، هیا کیوه ، هیوا ، آب، خوابگاه شیتران ، اهآنساکنین در ، روستاها
همچنیین  . برخی از دانشمندان را بیان داشیته اسیت   حالشرحی دانشمندان را توصیف نموده و هاآرامگاه

 . را توصیف کرده است هایشگفتی ارزشمند و هاسنگدریاها و جانداران دریایی و 

از غربت و سبب مسافرتش به هند و وضع و حال خودش سخن گفته و نکاتی وی همچنین در این کتاب 
اسیتدراکات   در این کتاب. را بیان داشته است )ع(نیالحسزید بن علی بن  ازجمله، از زندگی پدر و اجدادش
و سیپس بیه    برگزییده اشیعاری از پیدرش   ، سیفرنامه  پایانمللف در . داردوجود ادبی از نظم و نثر فراوان 
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پرداختیه اسیت   ، حال سلطان عبداهلل قطب شاه و برخی از رجال و ادبایی که در مجلس پدرش دییده شرح
 . این کتاب با تصحیح آقای شاکر هادی شکر در عراق به چاپ رسیده است

 ( 362، 12: ق 1402، و آقابزر  تهرانی 621، 2: ق 1422، حسینی) :شرل بر صمدیه شیخ بهایی-16

به چاپ رسیده و یکی از  هاآنکه دو مورد  سه شرح بر کتاب صمدیه دارد خانیعلسید ، چنانچه گذشت 
 . از بین رفته است هاآن

 ( 350، 11: ق 1397، امینی) :شعر غدیر-17

را معرفی  هاآنعالمه امینی برخی از ، انددهیکشرا به شعر  )ع(افراد زیادی ماجرای غدیر خم و خالفت علی
در هنگام ورودش به نجف اشرف و زیارت قبیر   خانیعلاین موارد شعری است که سید  ازجمله، اندنموده

آغیاز آن  . را مدح و ثنا گفتیه اسیت   )ع(در بین گروهی از حجاج خانه آن را خوانده و در آن علی )ع(امام علی

 «قرت به ايعین و اينفس    یا صال هذا المشهد المقدس»: چنین است

 ( 6: ق 1397، و ابن معصوم شیرازی 348، 11: ق 1397، و امینی 345، 3: ش 1362، بحر العلوم) :الطراز فی اللغة-18

مطالب این کتاب بر اساس حروف الفبایی ترتیب ، است بارهنیدراکتاب بزرگی در زمینه لغت و بهترین آن 
وجود آن الفیاظ   آنگاهسخن گفته و  هاآنمللف ابتدا از معانی لغوی و سپس الفاظ قرآن و تفسیر ، اندافتهی

در امثال  ادشدهبه کاربرد الفاظ ی ازآنپس، را تفسیر نموده است هاآنرا در احادیث مورد اشاره قرار داده و 
، که تا باب صاد را در برداشیته  ی از این کتابانسخهعالمه امینی . اشاره نموده است هاآنعربی و تفسیر 
 . دیده است

 .  مللف در روز فوتش به تألیف این کتاب مشغول بوده به همین دلیل فقط تألیف نصف آن انجام شده است

 ( 621، 2: ق 1422، حسینی) :الکالم المفید للمدرس و المستفید -19

بر صمدیه شییخ بهیایی اسیت کیه در      خانیعلسید  گانهسهیکی از شروح ، ادشدهچنانچه گذشت کتاب ی
 . نجف و ایران به چاپ رسیده است

، و امیین  191، 7: ق 1408، و امین 128، 18و  84، 16: ق 1402، آقابزر  تهرانی) :الکلم الطیب و الغیث الطیب -20

 ( 153، 8: ق 1406

 ایین کتیاب غییر از   ، دیی گویمسخن  )ع(تیباهلو  )ص(امبریپدرباره دعاها و حرزهای مأثور از  ادشدهکتاب ی
صیاحب  ، نرسیده استتمام گویا به ا، است خانیعلسید ( ریاض السالکین) سجادیه ى صحیفهشرح ادعیه

 (.17، 1: ق 1415، شییرازی ابین معصیوم   ) ،«إنه ي یخلو من فوائد جلیلیة »: گفته است آنى ریاض العلماء درباره
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 .  تجدید چاپ شده است بارها

 ( 19، 1: ق 1415، و ابن معصوم شیرازی 191، 7: ق 1408، امین) :محک القریض-21

کتیابی خیوب و دییوانی کیه راه     »: خودش به این کتاب اشاره نموده و گفته «انوار الربیع»خان در کتاب سید علی

نامیدم و در آن مدح شعری و شیعرا را   «محک القریض»برای رسیدن به مقاصد شعری است را امال نمودم آن را 

 ( 348، 2: م 1968، ابن معصوم شیرازی) «.باشد کنندهیراضکه برای هر که آن را ببیند و بشنود  آوردم

، 13و  266، 22: ق 1402، و آقابزر  تهرانی 6: ق 1397، معصوم شیرازیابن ) :موضح الرشاد فی شرل ايرشاد -22

 ( 191، 7: ق 1408، و امین 762، 1: هدیة، و اسماعیل پاشا 80

تفتیازانی کتیاب االرشیاد را بیرای فرزنیدش در      ، باشدیمشرح کتاب االرشاد تفتازانی است که درباره نحو 
شرح سیید   ازجملهکه  اندکردهافراد زیادی کتاب مزبور را شرح ، ی نگاشته استهجر 778خوارزم در سال 

 . است خانیعل

، و ابن معصوم شیرازی 191، 7: ق 1408، و امین 232، 20و  348، 11: ق 1397، امینی) :المخالة فی المحاضرات -23

 ( 6: ق 1397

همان کتابی اسیت کیه بیه اسیم     ( 232و 22، 20: ق 1402، تهرانیی  آقابزر ) یتهرانبر اساس تصریح آقابزر  
آن را بیا عنیوان   ( 76-75، 18: ق 1402، تهرانیی  آقیابزر  ) عهیالذرکشکول نیز معروف و مشهور است وی در 

اما بحرانی در اوایل کتاب کشکول خودش از آن به تذکره تعبییر نمیوده و   ، معرفی نموده است «کشکول»

تعبیر  «التذکره»در مواردی از آن به  خانیعلخود سید . نموده است در آن از این کتاب فراوان نقل مطلب

زییرا  ، است خانیعلسید  «التذکره فی الفوائد النادره»کتاب این کتاب قطعاً غیر از  حالنیدرع. نموده است

 انیی در پا کیه یدرحال، ی انجام یافته استهجر 1109سال  االولعیربپایان این کتاب تصریح دارد که در 

 . ی انجام یافته استهجر 1104پایان سال  حجهیذتصریح شده که در  «التذکره»کتاب 

 (  348، 11: ق 1397، و امینی 200، 22: ق 1402، آقابزر  تهرانی) :ملحقات السالفة المشحونة بک  ادب و ظرافة-24

خود مللف است که توسیط وی انجیام شیده     «السالفه»ی کتاب هالیذها و چنانچه گذشت یکی از تکمله

 1406، امیین ) .ای از ذیل مللف را دیده استی در شهر قم نسخههجر 1352است و محسن امین در سال 

 ( 314، 8و  23، 10: ق

و  5: ق 1397، و ابین معصیوم شییرازی    18، 1: ق 1415، ابن معصوم شیرازی) :نغمة ايغان فی عشرة ايخوان -25

 ( 348، 11: ق 1397، امینی
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کامیل در کتیاب کشیکول خیودش آن را      طوربهقصیده شعری است در بحر رجز که شیخ یوسف بحرانی 
در . ی به نظم کشیده شده و در هند بیه چیاپ رسییده اسیت    هجر 1104این قصیده در سال ، آورده است

 : قسمتی از این قصیده در تعریف راستی و دوستی آمده است

 صیدق قالوا الصدی  مین  

 و قییی  میین لییم یعطنییا  

 و قیییی  لفییی  يییییری 

 و فسییییروا الصییییداقة 
 

 فییی حبییه و مییا مییذق    

 فیییی قولیییه انیییت انیییا 

 معنییاه فییی هییذا الییوری 

 بالحییب حسییب الطاقییة 
 

دوسیت آن اسیت کیه در     انید گفتیه دوست آن است که در دوستی صادق باشد و ناراستی نکند و  اندگفته
ی است که معنایش را در این مردم دیده نبینیی و آن را بیه   اواژهکه  اندگفتهو نیز  گفتارش تو و من نکند

 ( 1047، 2: ش 1367، حسینی فسایی) .اندتوان تفسیر کرده اندازهبهدوستی 

 : یریگجهینت 

 : دیآیماز آنچه گذشت نتایج ذیل به دست  

 حیال نیدرعی ، ی گوناگون علوم اسالمی بودههاشاخهمدنی شیرازی شخصیت علمی در  خانیعلسید  -1
شیاعر و   عنیوان بیه حدیث و شیعر موجیب شیده کیه     ، علوم عربی نهیدرزمکه  دهندیمتألیفات وی نشان 

به آثار وی توجه کرده و به تصیحیح و   زبانعربن از همین روی دانشمندا، دانشمندی ادبی معروف باشد
 . اندنمودهاهتمام  هاآنتحقیق پیرامون 

اعم از مدینه و مکه و مراوده وی با دانشمندان آن دییار در  ، در حجاز خانیعلسید  سالهچهاردهزندگی -2
 . نقش بسیار داشته است ...حدیث و، تسلط وی بر علوم عربی

 ازآنپیس به حجاز و  ازآنجاو  هندوستانی اسالمی در طی کوچ وی از حجاز به هانیسرزمآشنایی بر  -3
رجال و بیوگرافی  نهیدرزمبوده و موجب شده که  رگذاریتأثعراق و شهرهای ایران در شخصیت علمی وی 

میورد اسیتناد و   از همیین روی کتیب وی   ، ی علمی کارهای موفقی را ارائه کندهاشاخهمخصوصاً و سایر 
 . است قرارگرفتهتوجه فراوان دانشمندان اسالمی 

اسیت   مذهبعهیشاز دانشمندان عصر عثمانیان سنی مذهب و صفویان  خانیعلآن که سید  رغمیعل -4
دانشمندان شیعه و اهل تسنن در این دوره با هم مراوده علمیی و فرهنگیی    -که با هم اختالف داشتند –

 تیوان یمی ی خوببه... و مسجدالحراماین امر را از شرکت سید علی در جلسات دانشمندان مکه در ، داشتند
 . نتیجه گرفت
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ی خیوب بیه این امیر را  ، اندداشتهفراوانی  رگذاریتأثهند نقش  قارهشبهدانشمندان شیعه در این زمان در  -5
کیه آن دو   هرچند، کردند نتیجه گرفت ایفا قارهشبهو پدرش و نقشی که در این  خانیعلاز سید  توانیم
 . یی نیز مواجه شدندهاینامهربانو  هایسختبا 

زبان فارسی گسترش داشته و موجیب شیده کیه سیید     ، هند قارهشبهدر  خانیعلدر زمان حضور سید  -6
 . به زبان فارسی آشنا شود، آن که زادگاهش حجاز است رغمیعل خانیعل

 حیائز ، ی آثیارش مشیهود اسیت   الالبیه اما آراء فقهی وی که در ، اثر فقهی ندارد خانیعلگرچه سید  -7
 . باشدیماهمیت 

شیراز مهد علم و دانش بوده و دانشمندان این دییار در تیرویج علیم و دانیش     ، خانیعلدر زمان سید  -8
 . کردندیمنقش ایفا 

از عالمانی  توانیماین امر را ، است ریانکارناپذدر گسترش فرهنگ اسالمی  )ع(چراغشاهنقش حضرت  -9
 . نتیجه گرفت اندنمودهکه نزدیک حرم آن بزرگوار به نشر دانش و فرهنگ اسالمی اقدام 

 : فهرست منابع و مأخذ

 قرآن کریم 1
 . دار االضواء، بیروت، چاپ سوم، الذریعه الی تصانیف الشیعه (،ق 1402) یتهرانآقابزر   2

، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیید السیاجدین   (،ق 1415) خانشیرازی مدنی=سید علیابن معصوم  3
 . تحقیق محسن حسینی امینی، ملسسة النشر االسالمی. چاپ چهارم

 تحقیق شاکر هادی شکر، بیروت، وانید (،م 1988) خانعلی، ابن معصوم شیرازی 4

 منشورات مکتبة بصیرتی، قم، الرفیعةالدرجات  (،ق 1397) خانیعل، ابن معصوم شیرازی 5

 بیروت، تحقیق شاکر هادی شکر، سلوة الغریب و اسوة االدیب (،ق 1408) خانیعل، ابن معصوم شیرازی 6

چیاپ   (،شیرح کبییر  ) ةیالصیمد الحدائق الندیة فی شرح الفوائید   (،ق 1305) خانعلی، ابن معصوم شیرازی 7
 . تبریز، سنگی

 تهران، سالفة العصر فی محاسن الشعراء بکل مصر (،م 1906) خانعلی، ابن معصوم شیرازی 8

 تحقیق شاکر هادی شکر، نجف، انوار الربیع فی انواع البدیع (،م 1968) خانعلی، ابن معصوم شیرازی 9

، ایضاح المکنون فی الذیل علی کشف الظنون عن اسامی الکتیب و الفنیون  ( تابی) یبغداداسماعیل پاشا  10
 احیاء التراث العربیدار ، بیروت

دار احییاء  ، بییروت ، هدیة العارفین عن اسیامی المیللفین و آثیار المصینفین     (،تایب) یبغداداسماعیل پاشا  11
 التراث العربی

 انتشارات خیام، قم، ریاض العلماء و حیاض الفضالء (،ق 1401) عبداهلل، افندی 12

 کتابخانه آیة اهلل مرعشی، قم، العربیة و المعربةمعجم المطبوعات  (،ق 1410) وسفی، الیاس سرکیس 13
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 دار التعاریف للمطبوعات، بیروت، مستدرکات اعیان الشیعه (،ق 1408) حسن، امین 14

 دار التعاریف للمطبوعات، بیروت، اعیان الشیعة (،ق 1406) محسن، امین 15

 . العربی الکتبدار ، بیروت، چاپ چهارم، الغدیر (،ق 1397) نیعبدالحس، امینی 16

 . نایب، نجف اشرف، چاپ اول، معجم المطبوعات النجفیة (،ق 1385) یمحمدهاد، امینی 17

  )ع(الصادقمکتبة ، تهران، الفوائد الرجالیة (،ش 1362) یمهد، بحر العلوم 18

 مکتبة االندلس، نجف اشرف، امل االمل (،ق 1385) حسنمحمد بن ، حر عاملی 19

 انتشارات دقیق ما، قم، فهرس التراث (،ق 1422) نیمحمدحسسید ، حسینی جاللی 20

 . کتابخانه آیة اهلل مرعشی، قم، چاپ اول، تالمذة المجلسی (،ق 1410) احمد، حسینی 21

، تهیران ، به اهتمام دکتیر منصیور رسیتگار فسیایی    ، فارسنامه ناصری (،ش 1367) حسن، حسینی فسایی 22
 ریرکبیامانتشارات 

 الدار االسالمیة، بیروت، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات (،تایب) محمدباقر، خوانساری 23

مجلیس   26051نسخه خطی شماره ، جایب، کشف الحقایق المحمدیة (،تایب) منصورالدین غیاث، دشتکی 24
 شورای اسالمی

 . دار المالیین، بیروت، چاپ پنجم، االعالم قاموس تراجم (،تایب) نیالدخیر ، زرکلی 25

 دار المعرفه، بیروت، البدر الطالع (،تایب) یعلمحمد بن ، شوکانی 26

 . ملسسة آل البیت، قم، چاپ اول، مدارک االحکام (،ق 1410) محمد، عاملی 27

 بصره، ذخائر التراث العربی االسالمی (،م 1981) الرحمنعبد الجبار عبد  28

 کتابخانه آیت اهلل مرعشی، قم، کتابخانه ابن طاوس (،ق 1412) رسول، سید علی و جعفریان، قرائی 29

 جایب، الکنی و االلقاب (،تایب) عباس، قمی 30

 نشر سنایی، تهران، سفینة البحار (،ش 1363) عباس، قمی 31

 ملسسة االمام علی، جابی، چاپ اول، اصل الشیعه و اصولها (،ق 1415) نیحسمحمد، کاشف الغطاء 32

، فصیلنامه خردنامیه صیدرا   ، «دشیتکی  نیالید اثیغ 3 رازیشآشنایی با مکتب » (،ش 1375) قاسم، کاکایی 33

 90-83ص ، 6و  5شماره 

 دار احیاء التراث العربی، بیروت، معجم المللفین (،تابی) رضاعمر ، کحاله 34
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