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نگاهی آسیب شناختی به تراجم نویسی اسالمی؛
بررسی موردی دوانگاری یک شخصیت
علی حسنبگی ،1عبدهللا متولي
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(دریافت مقاله ،98/11/28 :پذیرش نهایی)99/04/15 :

چكیده
هدف پژوهش حاضر ،نگاهی آسیبشناختی به تراجمنویسی اسالمی؛ با تمرکز بر
بررسی موردی دو انگاری یک شخصیت است .دو انگاری یک شخصیت ،یکی از
آسیبهای نوشتههای رجالی و تراجمنگاریها بهشمار میآید که احتماالً با نگرشی
سهلانگارانه در برخی از نوشتههای تراجمنویسان گنجانده شده است .در این میان
آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی ،یکی از چهره دینی عصر ،از کسانی است که در
کتاب «طبقات اعالم الشیعه» و «اعیان الشیعه» در زمره دو انگاری قرار گرفته است.
تراجم نویسانی چون شیخ آقا بزرگ تهرانی و عالمه محسن امین ،شرح زندگی او را در
تراجم خود آوردهاند .ازاینروی ،سوال اصلی پژوهش این است که آیا آقا بزرگ تهرانی و
عالمه محسن امین در بررسی و تدوین شرح حال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی با
دوانگاری شخصیت روبهرو شدهاند؟ نتایج بررسیهای انتقادی نشان داد که عالمه
محسن امین و آقا بزرگ تهرانی با اثرپذیری برخی از اطالعات پیشینی و قراین غیر
منطبق ،در ذکر تحوالت زندگی آخوند مال ابو طالب سلطان آبادی گرفتار دو انگاری
شده و شرح احوال دو نفر را ذکر کردهاند ،در حالیکه در عینیت تاریخی یک شخصیت
واقعی با چنین مشخصاتی وجود دارد.
کلید واژهها :آخوند مال ابوطالب ،سلطان آباد ،اعیان الشیعه ،طبقات اعالم الشیعه.
 .1دانشیار گروه الهیات دانشگاه اراک،
 .2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراكa.motevaly@ gmail.com ،

a-hasanbagi@araku.ac.ir
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بیان مسأله

مسلمانان از اواسط قرن دوم به بعد به تدوین دانشهایي از قبیل تفسیر ،اصول فقه،
حدیث و تاریخ اقدام کردند .در ابتدا دانشهاي مذکور به طور دقیق از یکدیگر تفکیک
نشده بود؛ براي نمونه ،تاریخ در بستر دانش حدیث شکل گرفت و مورخان همچون
محدثان با ذکر سلسله سند به نقل و گزارش رویدادها ميپرداختند .دانش رجال و
تراجم نیز در ذیل دانش تاریخ طبقهبندی و بعدها این دو دانش از تاریخ جدا شدند و هر
یک هویتی مستقل گرفتند .دو دانش مذکور باوجود شکوفایي و خدماتي که به علوم
حدیث ،فقه و تفسیر داشتند دچار آسیبهایي شدند؛ یکي از آسیبهای مهم در این دو
دانش ،اشتراك لفظي یا همنامي است .عالمان دانش رجال و تراجم نویسان در این باره
تالش کردند تا از آسیب مذکور جلوگیري کنند؛ لذا بحثي در رجال با عنوان «تمیز
مشترکات» مطرح گردید تا با ارائه راهکارهایي از آسیب مذکور بکاهند .آسیب دیگری که
کمتر به آن توجه شده ،دو معرفی از یک شخصیت است .این نوشتار در صدد است با
بررسی در شرح حال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی ،مشخص کند آیا آسیب اخیر در
شرح حال نگاری این شخصیت روی داده است .گفتنی است تا کنون در این باره
پژوهشي مستقل ارائه نشده است.
زیست نامه آخوند مال ابوطالب سلطانآبادي

آخوند مال ابوطالب بن غفور بن شرف علی بن احمد گلپایگانی آستانهای (-1329
1250ق) 1از شاگردان شیخ انصاری است .او در سال 1291ق جزء اولین کسانی بود که
راهی سامرا و در درس میرزای شیرازی حاضر شد .میرزا حسین نوری از معاصران آخوند
مال ابوطالب سلطان آبادي ،از وی به عنوان یکی از نیکان عالمان و گزیده پرهیز کاران
یاد کرده است (نوری .) 310/2 ،مال ابوطالب پس از تکمیل علوم دینی در سامرا در سال
 1305ق به سلطان آباد (اراک) بازگشت و مرجع اهالی گردید و در رویداد رژی و مساله
تحریم تنباکو از موضع و فتوای استاد خویش میرزای شیرازی دفاع کرد .وی تا پایان
عمر در مدرسه سپهداری به تدریس علوم دینی اشتغال داشت و در نهایت به سال
 .1گفتنی است برخی از دائرة المعارف نویسان به اشتباه ،فـوت آخونـد مـال ابوطالـب را حـدود 1320ق
ذکردهاند (مجمع الفکر االسالمی .)431/1 ،برخ ی نیز با تصریح به پدر آخوند مالابوطالـب (مالغفـور)،
سال فوت را همان حدود 1320ق نوشتهاند (امینی.)679/2 ،
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1329ق در همان سلطان آباد از دنیا رفت .مقبره او اکنون در پارک شهر (دروازه شهر جرد
اراک) واقع شده است .شرحی بر نجاة العباد ،رسالهای در امامت و حواشی بر رسائل و
مکاسب شیخ انصاری از وی بر جای مانده است( .صدر336/5 ،؛ محسن امین308/5 ،؛
حسن امین12/6 ،؛ شریف رازی،آثارالحجه127/2 ،؛ دهگان،گزارشنامه28 ،؛ استادی1)39 ،
بررسی دو آسیب مهم در رجالنویسی و تراجم نگاری اسالمی
وجود چهره های مختلف دینی و علمی ،در گستره تاریخ اسالم و در پهنه جغرافیایی
جهان اسالم باعث شد تا برخی عناصر علمی در صدد جمع آوری و تدوین شرح حال
این چهره ها برآیند .دستاورد عملی این افراد در قالب شرح رجال و کتب تراجم در
اختیار عالقهمندان قرار گرفت؛ اما در این میان چنین دستاوردهایی خالی از اشتباه
نبودند .در ادامه با نگرشی آسیبشناختی به دو ایراد جدیای اشاره میشود که ممکن
است در برخی از این نوشتهها راه یافته باشد.
الف  -اشتراك لفظي یا هم نام پنداری
اشتراك لفظي و همنامي یکی از آسیبهای دانش تراجم و رجال بهشمار میآید که در
آن ،ویژگیهای یک شخصیت تاریخی را به دیگری نسبت میدهند .این اشتباه ،بیشتر
متاثر از همنام بودن برخی شخصیتها در طول تاریخ بوده است .در حالیکه ممکن است
گردآورندگان شرح احوال ،تفاوت زمانی دو شخصیت را مورد توجه قرار نداده ،در نتیجه
ویژگی ها و شرح احواالت فردی را برای دیگری لحاظ کرده باشند .در ادامه برخی از این
اشتباهات به صورت مستند به شرح ذیل بیان میشود:
 .1شیخ طوسی در شرح حال حجاج بن ارطاة مینویسد« :حجاج بن ارطاة کنیهاش
ابوارطاة ،از قبیله نخع و کوفی االصل بود که در زمان امام باقر(ع) در شهر «ری» از دنیا
رفت (طوسی .2)133 ،همچنین شیخ طوسی از او به عنوان یکی از اصحاب امام صادق(ع)
یاد کرده است (همو .)192 ،به نظر میرسد در کالم مذکور تناقضی وجود دارد؛ زیرا اگر
 .1صدر ،تکملة أمل اآلمل ،ج ،5ص336؛ امین ،اعیان الشـیعه ،ج ،5ص308؛ امـین ،مسـتدرکات اعیـان
الشیعه ،ج ،6ص12؛ رازی ،آثار الحجة ،ج ،2ص127؛ دهگـان ،گزارشـنامه  ،...ص28؛ اسـتادی ،شـرح
احوال آیت هللا العظمی اراکی ،ص.39
 .2الحجاج بن ارطاة ،ابو ارطاة النخعی الکوفی مات بالری فی زمن ابی جعفر(ع).
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راوی مذکور در زمان امام باقر(ع) از دنیا رفته است ،چگونه او را از اصحاب امام
صادق(ع) شمرده اند؟! بر این پایه بعید نیست که منظور از «ابی جعفر» منصور خلیفه
عباسی بوده و جمله «علیهالسالم» از سوی ناسخان افزوده شده است (حسنبگی ،آسیب
شناسی نقد و تحلیل تاریخ ،ص 54به نقل از :خویی.)211/5 ،
به نظر میرسد از آنجا که «ابوجعفر» کنیه مشترک میان دو شخصیت معروف؛ یکی
امام باقر (ع) و دیگری منصور خلیفه عباسی است ،ناسخ پس از ابوجعفر« ،علیه السالم» را
افزوده است؛ غافل از اینکه تاریخ بغداد که مهمترین و اصلیترین منبع شرح حال اوست،
تصریح میکند که راوی مذکور (حجاج بن ارطاة) در زمان خالفت منصور عباسی در شهر
«ری» از دنیا رفته است (خطیب بغدادی .)22/8 ،در این باره یکی از محققان دانش رجال
میگوید :جمله «علیهالسالم» در عبارت رجال شیخ طوسی زاید است و منظور از ابی جعفر،
ابی جعفر ،منصور دوانیقی است و مصدری که شیخ طوسی این مطلب را از آن اخذ کرده،
تصریح دارد که این شخص در زمان ابی جعفر منصور وفات کرده است و چون شیخ
طوسی ،حجاج بن ارطاة را جزء اصحاب امام باقر ذکر کرده است ،ناسخ وی را با امام اشتباه
گرفته و «علیهالسالم» را عمداً یا برحسب عادت اضافه کرده است (حسنبگی،
آسیبشناسی نقد و تحلیل تاریخ 54 ،به نقل از :شبیری زنجانی.)243/3 ،
« .2معروف» :تشابه اسمي« ،معروف کرخي» (از اقطاب صوفیه) با «معروف بن خربوذ»
(از شاگردان بر جسته امام صادق) سبب گردیده که برخي معروف کرخي را از شاگردان
امام صادق(ع) بدانند (شرف الدین118-117 ،؛ طهرانی )516 ،وحتي براي اینکه فرقه
تصوف را به تشیع مرتبط سازند ،ادعا ميکنند که معروف کرخي ،خدمت امام صادق(ع)
رسیده است (تابنده48 ،؛ حسنبگی ،گنابادیه.)82 ،
« .3جنید» :به دلیل تشابه اسمي میان جنید (از یاران امام هادي(ع) و امام حسن
عسکري(ع) با جنید بغدادي از اقطاب صوفیه ،برخي از صوفیه میپندارند که جنید
بغدادي از یاران امامان( ع) بوده است (شیرازی)389/2 ،؛ در صورتي که جنید بغدادي با
آن بزرگواران ،ارتباطی نداشته است (حسن بگی ،گنابادیه.)84-86 ،
« .4جعفر بن محمد» :تشابه اسمی میان جعفر بن محمد (امامصادق) و جعفر بن
محمد بلخی سبب گردیده که یکی از نویسندگان عرب ،امام صادق(ع) را متخصص در
فال بینی معرفی کند (بستانی ،468/6 ،به نقل از :اسد حیدر)468/ 1 ،؛ در صورتیکه
جعفر بن محمد بلخی ،متخصص فال بینی است و «ابنکثیر» هم به نکته مذکور اشاره
کرده است (ابنکثیر ،51/ ،به نقل از :اسد حیدر.)64/1 ،

نگاهی آسیب شناختی به تراجم نویسی اسالمی؛ بررسی موردی دوانگاری یک شخصیت

309

« .5شیخ عبدهللا مازندراني» :برخي از نویسندگان براي این که ارتباط میان «صوفیة
نعمت اللهیه» را با انگلیسيها اثبات کنند ،مدعي هستند که «شیخ عبدهللا مازندراني» (از
مشایخ صوفیه نعمت اللهیه) یکی از حقوق بگیران انگلیس بوده است (مدرسی چهار
دهی293 ،؛ واحدی212 ،؛ خسرو پناه)446 ،؛ در حالیکه شیخ عبدهللا مازندراني که
ادعای حقوق بگیری او از انگلستان شده است ،با شیخ عبدهللا مازندراني (از مشایخ
صوفیه نعمت اللهیه) تفاوت دارد (حسن بگی ،گنابادیه.)162-160،
« .6ابوالمعالی عبدالملک بن عبدهللا جوینی» :در شرح حال او نوشتهاند :ابوالمعالی
عبدالملک بنعبدهللا جوینی معروف به امام الحرمین ،یکی از بزرگترین فقیهان شافعی
مذهب در خراسان بود .او متکلمی اشعری و استاد غزالی بود .خواجه نظام الملک،
نظامیه نیشابور را برای وی ساخت .او در سال  419هجرت متولد و در سال  478هجرت
از دنیا رفت و کنار پدرش در «مقبرة الحسین» دفن شد (ابن خلّکان .)81-80/2 ،گفتني
است ،نویسنده «ریحانة االدب» درباره محل دفن ابوالمعالی جوینی مینویسد« :در دیه
بشتنقان در یک فرسخی نیشابور در گذشت ،جنازهاش به نیشابور حمل و در خانه
خودش دفن شد و به نوشته ابن خلّکان بعد از چند سال بیرونش کرده و بکربالی معلّی
نقل داده و در نزد پدرش دفن نمودند» (مدرس تبریزی .)171/1 ،همانگونه که مالحظه
ميشود ابوالمعالی جوینی از عالمان اهل سنت بوده و در میان آنان انتقال جنازهها به
عتبات مرسوم نبوده است .از سوی دیگر ،ابن خلّکان درباره محل دفن ابوالمعالی جوینی
سخنی از کربال نیاورده است ،بلکه نوشته است که او را در مقبرة الحسین دفن کردند.
مراجعه به شرح حال برخی از عالمان نیشابوری نشان میدهد که مقصود از «مقبرة
الحسین» ،مقبره «حسین بن معاذ» یکي از قبرستانهای نیشابور است که تعدادي از
عالمان در آنجا دفن شدهاند (حسن بگی« ،رهزنی اشتراک لفظی» ،ص.)233-231
ب -دوانگاری یک شخصیت تاریخی

دو انگاری یک شخصیت تاریخی از دیگر آسیبهای نوشتههای رجالی و تراجمنگاریها
محسوب می شود .در این میان ،موضوع مورد بررسی این نوشتار ،بررسی شخصیت آخوند
مال ابوطالب سلطان آبادی در کتاب «طبقات اعالم الشیعه» و «اعیان الشیعه» است.
نویسندگان این دو مجموعه رجالی ،شخصیت آخوند مالابوطالب سلطان آبادی را دو نفر
تلقی کرده و بر همین اساس دو شرح حال متفاوت از او ارایه دادهاند .در حالی که مال ابو
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طالب سلطان آبادی ،شاگرد میرزای شیرازی بوده که مدتها در مدرسه سپهداری
(حاج آقا محسن سلطان آباد عراق) به تدریس و قضاوت در میان مردم اشتغال داشته،
یک تن بیشتر نبوده است .بنابراین ،بهمنظور روشن شدن ادعاي مذکور ،نخست پیشینه
موضوع ،سپس شرح حال موجود در طبقات اعالم الشیعه و اعیان الشیعه مورد کندوکاو و
ارزیابی انتقادی قرار میگیرد.
 -1پیشینه دو انگاری شخصیت سلطان آبادی
به احتمال زیاد ،اولین تراجمنگاری که از مال ابوطالب سلطانآبادی متوفای حدود
1320ق سخن گفته مرحوم سید حسن صدر است 1او مینویسد« :آخوند مال ابوطالب
سلطان آبادی از شاگردان طبقه اول میرزای شیرازی در نجف بود .او در سال 1291ق
همراه میرزای شیرازی به سامرا مهاجرت میکند .او بعدها به سلطان آباد وطن خویش
باز میگردد .عالمه نوری (میرزا حسین نوری) در «دارالسالم» از او یاد کرده است.
میرزای نوری درباره او مینویسد :عالم فاضل ،پرهیزکار صالح ،پاکزیست تیز هوش،
آخوند حاج مال ابوطالب سلطان آبادی که مدتی مجاور نجف اشرف بود و خداوند او را
حفظ کند ،گفتنی است او از نیکان عالمان و گزیده پرهیز کاران و مورد اعتماد آنان بود
به من خبر داد ...؛ آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی در مدرسه حاج آقا محسن (مدرسه
سپهداری) تدریس میکرد و به اقامه نماز جماعت میپرداخت تا اینکه در حدود
1320ق از دنیا رفت .او دارای تألیفاتی بود» (میرزاحسین نوری310/2 ،؛ صدر.2)309/6 ،
 .1تکمله امل آلمل نوشته صدر ،پیش از طبقات اعالم الشیعه و اعیـان الشـیعه نگاشـته شـده و طبقـات
اعالم الشیعه نیز پیش از اعیان الشیعه نگاشته شده است( .شیخ آقا بزرگ تهرانـی447/13 ،؛ محسـن
امین .)14/1 ،اکنون معلوم نیست نویسنده تکملة امل اآلمل بر چـه اسـاس از مـال ابوطالـب سـلطان
آبادی متوفای حدود  1320ق سخن گفته است .الزم بـه یـاد آوری اسـت تـراجم نگـاری در حاشـیه
کارهای مرحوم صدر بوده است در نتیجه اشتباهاتی از این قبیل ،عادی است.
 .2الحاج مولی ابوطالب السلطان آبادی :من الطبقة األولی ،من تالمذة السید األستاذ أیام کان في النجف
قبل هجرته إلی سامراء ،و هاجر معنا سنة إحدی و تسعین ،و هي سنة هجرة السید األستاذ ،ثـمّ رجـع
إلی وطنه ،و بقي هناك .و کان من العلماء الصلح اء األبرار .ذکر العلّامة النوري (ره) فـي دار السـالم مـا
هذا لفظه :حدّثني العالم الفاضل ،التقي الصالح ،الزکي األلمعي ،الحاج مولی أبو طالـب السـلطانآبـادي
المجاور في المشهد الغروي -حفظه اللّه تعالی -و هو من خیار أهل العلم ،و عمدهم ،و زبدة األتقیـاء و
سندهم  ..إلی آخر الکالم و کان یدرّس في مدرسة السید العالم الحاج آقـا محسـن السـلطانآبـادي و
یصلّي فیها بأهل البلد حتّی توفّي في العشر الثاني بعد الثالثمائة و األلف .و له مصنّفات.
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 –2شرح احوال دو گانه سلطان آبادی در طبقات اعالم الشیعه

پس از سید حسن صدر ،شیخ آقا بزرگ با حذف بخشهایی از شرح حال ارایه شده از
طرف او ،همان مطالبی که سلطان آبادی را متوفای 1320ق معرفی کرده است ،در
طبقات اعالم الشیعه میآورد .شیخ آقابزرگ طهرانی درباره مال ابوطالب سلطان آبادی،
بدون نام بردن از پدر و فرزندان ،و ذکر تقریبی فوت او ،مینویسد« :آخوند مالابوطالب

سلطان آبادی متوفای حدود 1320ق است .او یکی از عالمان بزرگ ،فقیهان جلیل القدر
و زاهدان متقی بود .او مدتی در نجف شاگرد میرزای شیرازی بود .بعدها در درس
میرزای شیرازی در سامرا شرکت کرد .استاد و شیخ ما میرزا حسین نوری در دارالسالم
از او به علم ،تقوی ،صالح ،پاکی و تیزهوشی یاد کرده است و میگوید آخوند مال
ابوطالب از نیکان عالمان و گزیده پرهیز کاران و مورد اعتماد آنان بود .او بعدها در زمان
حیات استادش می رزای شیرازی به وطنش بازگشت و به انجام وظائف شرعی خویش
پرداخت .او در مدرسه حاج آقا محسن (مدرسه سپهداری) به امامت جماعت پرداخت.
وي پیش عوام و خواص مورد اعتماد بود تا اینکه در حدود سال 1320ق از دنیا رحلت
کرد .سید حسن صدر در «تکملة امل اآلمل» از تألیفات او در فقه و اصول یاد کرده است.
آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی اصالة کزازی بود .او شرحی بر قسمت کتاب الطهارة
نجاة العباد که هم اکنون موجود است نگاشته است» (شیخ آقا بزرگ تهرانی ،طبقات

اعالم الشیعه .1)48/13 ،شیخ آقابزرگ پس از معرفی آخوند مالابوطالب سلطان آبادی
متوفای حدود 1320ق به معرفی همنام او نیز میپردازد و با ارائه اطالعات دقیقتری
درباره محل تولد ،فرزند و تعیین سال فوت و در اختیار قرار داشتن شرح نجاه العباد او
نزد یکی از نوادگانش مینویسد « :آخوند مال ابوطالب از عالمان فاضل و نویسندگان بود.
او به حاج آخوند معروف بود .آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی در آستانه 2یکی از
 .1الشیخ المولی ابو طالب السلطانآبادی  -...قبل  1320کان مـن العلمـاء االعـالم و الفقهـاء االجـالء و
االتقیاء الزهاد تلمذ علی المجدد الشیرازي مدة فی النجف و مثلهـا فـي سـامراء قـال شـیخنا العالمـة
النوري في «دار السالم» .بعد وصفه بالعالم الفاضل التقي الصالح الزکي االلمعي .انه من خیار أهل العلـم
و عمدهم و زبدة االتقیاء و سندهم الی آخر ما وصفه به رجع المترجم له الی وطنه فی حیـاة المجـدد
فقام بالوظائف الشرعیة و ولي التدریس في مدرسة الحاج آغا محسن العراقي و االمامة فـی مسـجده و
کان موجها موثقا عند العامة و الخاصة الی ان توفي قبل ( )1320و لـه تصـانیف فـي الفقـه و االصـول
ذکره سیدنا في (التکملة) أقول کان أصله من کزاز و له شرح (نجاة العباد) الموجود مجلد طهارته.
 .2یادآوری این نکته الزم است طبق تقسیمات دوره قاجار تمامی روستاهای جنوب سلطان آباد(اراک)

312

پژوهشنامه تاریخ تمدن اسالمی ،سال پنجاه و سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان 1399

روستاهای سلطان آباد عراق متولد شد .شیخ صفر علی عراقی 1سال فوت او را 1329ق
اعالن کرد .او حاشیه ای استداللی بر همه نجاة العباد نگاشت .این حاشیه هم اکنون در
اختیار نوهاش شیخ یحیی  -که در قم به تحصیل اشتغال دارد -است» (همو .2)48 /13،
 –3دو انگاری شخصیت سلطان آبادی در اعیان الشیعه

سید محسن امین به تبعیت از پیشینیان و از جمله شیخ آقا بزرگ تهرانی ،ابتدا به شرح
حال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی متوفای حدود 1320ق میپردازد و مینویسد:
«آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی متوفای حدود 1320ق از شاگردان طبقه اول میرزای
شیرازی در نجف بود .او در سال 1291ق  -سالی که میرزای شیرازی از نجف به سامرا
مهاجرت کرد -به سامرا مهاجرت و مدتی در آن شهر اقامت میکند .او بعدها به سلطان
آباد وطن خویش باز میگردد .وي یکی از عالمان صالح و نیک بود .میرزا حسین نوری
در «دارالسالم» از او یاد کرده است .میرزای نوری درباره او مینویسد :عالم فاضل،
پرهیزکار صالح ،پاک زیست تیز هوش آخوند حاج مال ابوطالب سلطان آبادی که مدتی
مجاور نجف اشرف بود و خداوند او را حفظ کند .گفتنی است او از نیکان عالمان و گزیده
پرهیزکاران و مورد اعتماد آنان بود به من خبر داد...؛ آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی
در اراک در مدرسه حاج آقا محسن (مدرسه سپهداری) تدریس میکرد و به اقامه نماز
 و از جمله آستانه جزء بلوک «کزّاز» محسوب میشدند .لـذا عالمـان آن روسـتاها ،شـهرت کـزازی
داشتند .برای مثال در کتابهای تراجم از آخوند شیخ محمد اسماعیل فدایی آسـتانهای ،آخونـد ملّـا
ابوطالب آستانهای متوفای 1329ق و ملّامحمود میثمی کرهرودی به کزازی یـاد شـده اسـت (حسـن
امین249/7 ،؛ الذریعه300/23 ،؛ حسینی.)40/1 ،
 .1شیخ صفر علي عراقي  1379 -1303یکی از عالمان اراکی که در فیجان (روسـتایی در جنـوب اراک)
متولد شد .او در 1327ق به نجف مهاجرت کرد و محضـر علمـی مرحـوم آخونـد خراسـانی ،میـرزای
نائینی ،آقا ضیاء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی را درک کرد .او در میان اهل علم محترم و ارجمنـد
بود .آثاری از او در فقه به جای گذاشته شده است .در روز دوشنبه دوازده ذی قعـده سـال 1329ق از
دنیا رفت و در وادی السالم دفن شد .از او فرزندی به نام شیخ محمد ،بـاقی مانـده کـه در نجـف بـه
تحصیل علوم دینیه اشتغال داشته دارد (شیخ آقا بزرگ تهرانی ،طبقات اعالم الشیعه.)953/15 ،
 .2الشیخ المولی أبو طالب العراقي  1329 -...من العلماء الفضالء المصنفین کان یعرف بحاج آخونـد ولـد
باالستانه من قری سلطانآباد العراق و توفي ( )1329کما وصفه و أرخه الشیخ صفر علي العراقـي 2لـه
حاشیة (نجاة العباد) استداللیا تامة فی مجلدین بخطه کانت عند ولده الشیخ صالح و هـي الیـوم عنـد
حفیده الشیخ یحیی بن صالح المشتغل في قم.
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جماعت می پرداخت تا اینکه از دنیا رفت .او دارای تألیفاتی بود (محسن امین.1)366/2 ،
نویسنده اعیان الشیعه پس از بیان شرح حال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی
مذکور ،به شرح حال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی دیگری نیز میپردازد که در اینجا
اطالعات بیشتری را از قبیل معرفی پدران ،هجرت ج ّد از گلپایگان به کزاز ،و ...ارئه
میدهد .به نظر ميرسد آیت هللا مرعشی نجفی بخشی از این اطالعات را در اختیار
نویسنده اعیان الشیعه قرار داده است .او مینویسد «:آخوند حاج مال ابوطالب عراقی
کزازی فرزند مال عبد العفور ،فرزند مال شرف علی فرزند مال احمد گلپایگانی در سال
1329ق از دنیا رفت .قبر او در قبرستان دروازه شهر جرد سلطان آباد واقع شده است.
فاضل نسابه سید شهاب الدین حسینی (آیتهللا مرعشی نجفی) در نامهای در شرح
احوال آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی چنین نوشت :آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی
از فقیهان عصر خویش و یکی از بزرگان سلطان آباد – یکی از شهرهای ایران -بود مدتی
در نجف شاگرد شیخ انصاری بود .سپس پای درس میرزای شیرازی نشست .بعدها او به
وطن خویش بازگشت و مرجع دینی مردم شد .او از شیخ انصاری ،میرزای شیرازی و
میرزا حبیب هللا رشتی اجازه روایت داشت .از او عدهای از جمله پدرم سید شمس الدین
حسینی متوفای  1338اجازه روایت گرفتهاند .وي تألیفاتی از جمله شرحی مفصل در
چند جلد بر نجاة العباد  -نوشته صاحب جواهر  -داشته است که جلد اول آن را در قم
دیدهام که این کتاب داللت بر تتبع زیاد و تبحر نویسنده بر فقه دارد» (همو.2)367/2 ،
 .1المولی أبو طالب السلطان آبادي :توفي في العشر الثاني بعد الثالث مائة و األلف.هو من الطبقة األولـی
من تالمذة السید المیرزا محمد حسن الشیرازي أیام کان في النجف قبل هجرته إلی سـامراء و هـاجر
إلیها سنة  1291و هي سنة هجرة السید المیرزا إلیها ثم رجع إلـی وطنـه و بقـي هنـاك و کـان مـن
العلماء الصلحاء األبرار ذکر المیرزا حسین النوري في دار السالم ما لفظه حدثني العالم الفاضـل التقـي
الصالح الزکي االلمعي الحاج المولی أبو طالب السلطان آبادي المجاور في المشهد الغـروي حفظـه هللا
تعالی و هو من خیار أهل العلم و عمدتهم و زبدة األتقیاء و سندهم إلی آخر کالمه و کان یـدرس فـي
مدرسة السید العالم آقا محسن السلطان آبادي و یصلي فیها بأهل البلد حتی توفي و له مصنفات.
 .2الحاج مال أبو طالب العراقي الکزازي ابن المال عبـد الغفـور ابـن المـال شـرف علـي ابـن المـال أحمـد
الجرفادقاني توفي سنة  1329و قبره في مقبرة یقال لها مقبرة دروازه شهر کرد بسلطان آباد،کتب إلینا
السید شهاب الدین الحسیني الفاضل النسابة ما لفظه :کان من فقهاء عصره و رؤساء بلده سـلطان آبـاد
المشهورة في بالد ایران .تلمذ في النجف علی شیخنا المرتضی ثم بعـده حضـر بحـث المیـرزا السـید
محمد حسن الشیرازي ،ثم رجع إلی وطنه و صار مرجعا في الشرعیات .یروي عن شیخیه بطرقهمـا ،و
عن الحاج میرزا حبیب هللا الرشتي الجیالني .و عنه جماعـة مـنهم والـدي العالمـة النسـابة السـید
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دوانگاری در تراجم و رجال پیشینه دیرینهای دارد .گاه برخی تراجم نویسان و رجالیان،
یک اثر و کتاب را دو تا انگاشتهاند؛ برای مثال یکی از آثار و کتابهای شهید ثانی ،دو اثر
انگاشته شده است (افندی .)75 ،چنانکه برخی از آنان یک نفر را دوتن انگاشتهاند.
شخصیتهایی نظیر احمدبن محمد سیرافی ،ابن فتّال نیشابوری و ابوعبد هللا الحسین
بوشنجی ،دو تن انگاشته شده اند که با اقامه قرائن و شواهد از سوی عالمان ،یک تن
بودنِ آنان اثبات گردیده است (خویی147/3 ،؛ افندی289 ،؛ همو ،ریاض الفضالء و
حیاض العلماء .)9/2،گفتنی است در میان رجالیان و تراجم نویسان ،فراوان تعبیر
«اتحاده» و «اتحادهما» به کار میرود که بیانگر دو تن انگاری از سوی برخی و اصالح آن
توسط دیگران است (منتجب الدین رازی287،303،401-286 ،؛ ابن اثیر163/2،؛ ابن
دبیثی312/1 ،؛ ابن حجر عسقالنی288/6 ،؛ حرّعاملی .)346 ،192 ،146/2 ،در بحث
پیشین اشاره شد که اولین بار مرحوم سید حسن صدر در تکملة امل اآلمل از سلطان
آبادی متوفای حدود 1320ق سخن گفته است .او در زیست علمی خویش  80اثر به
جای گذاشت (شیخ آقا بزرگ طهرانی ،طبقات اعالم الشیعه448/13 ،؛ سبحانی،
 .) 196/14از میان آثار علمی او ،به ترتیب دانش فقه ،حدیث و دانش اصول بیشترین
سهم را داشته و کمترین آن متعلق به دانش تراجم است .بر این اساس اشتباه در تاریخ
فوت سلطان آبادی از سوی او عادی است .الزم به یادآوری است یکی از دانشیان تراجم
و رجال حدود 50اشتباه مرحوم صدر در تکملة امل اآلمل را تذکر داده است (شبیری
زنجانی .)322-303/1 ،بعدها مرحوم شیخ آقا بزرگ طهرانی عالوه بر سلطان آبادی
متوفای حدود  1320ق از سلطان آبادی 1329ق نام برده است .به نظر میرسد اینکه
شیخ آقا بزرگ تهرانی و به پیرو آن سید محسن امین ،سلطان آبادی را دو انگاری
میپندارند ،ریشه در عوامل ذیل دارد:
 -1-4در 1231ق بود که یوسف خان گرجی ،سلطان آباد (اراک) را بنا کرد .بنابراین
در سالهایی که سلطان آبادی (متوفای1320یا  )1329میزیست ،هنوز تراجم نگاران
محلی -که معموال از دقت بیشتری برخوردارند -نگاشتههایی را درباره شرححال عالمان
 شمس الدین محمود الحسیني المتوفی سنة  1338و للمترجم تألیف منها شرح کبیـر علـی نجـاة
العباد لصاحب الجواهر في مجلدات و رأیت المجلد األول منه ببلدة قم المشرفة یظهر منه وفور تتبعه و
تبحره في الفقه انتهی.
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سلطان آباد ،تدوین نکرده بودند تا بر اساس آن شیخ آقا بزرگ بتواند شرححالی دقیق و
بدون اشتباه از سلطان آبادی ارائه کند.
 -2-4بیتوجهی شیخ آقا بزرگ تهرانی به همنامی ،همشهری ،هماستادی ،هماثری و
هم توصیفی سلطان آبادی و تکیه بر نگاشته سید حسن صدر درباره سلطان آبادی و
فقدان تراجم نگاری محلی عامل دیگری بر دوانگاری سلطان آبادی است.
 -3-4مشابهتهای فراوان میان سلطان آبادی متوفای 1320ق و سلطان آبادی
متوفای 1329ق (همنامی ،همشهری ،هماستادی ،یکی بودن توصیف و مدح از سوی
میرزا حسین نوری ،یکی بودن محل بازگشت و تدریس و اقامه نماز جماعت در مدرسه و
وحدت اثر و تألیف) کافی بود تا شیخ آقا بزرگ را مطمئن به یک سلطان آبادی کند؛
ولی کثرت اشتغال علمی او باعث دوانگاری سلطان آبادی شد .گفتنی است از شیخ
آقابزرگ تهرانی چهل اثر علمی بهجای مانده است .او حدود هفتاد هزار کتاب را در
الذریعه معرفی و گاه برخی از آنها را تحلیل کرد .طبقات اعالم الشیعه در یازده جلد،
اثری دیگری از شیخ آقا بزرگ تهرانی است که حدود پنج هزار و پانصد عالم شیعی
معرفی گشته است .همچنین او به دویست و بیست وشش عالم اجازه روایت داد
(صفری .)674 ،261،352 ،148 ،بر اساس این ،اشتباهاتی از قبیل دو انگاری در برخی
از آثار او عادی به نظر میرسد.
 –5بررسی شواهد و قراین در دو انگاری شخصیت سلطان آبادی

 -5–1نویسندگان تراجمهایی مانند موسوعة طبقات الفقهاء؛ مع علماء النجف و شرح
احوال حضرت آیة هللا العظمی اراکی ،آخوند مال ابوطالب را یک تن دانستهاند و به
همین دلیل عبارات طبقات اعالم الشیعه و اعیان الشیعه را در یکدیگر ادغام کرده و
شرح واحدی از زندگی او ارایه دادهاند (سبحانی36/14 ،؛ غروی66 /2 ،؛ استادی.1)39 ،

 .1گفتنی است یکی از نویسندگان عبارات طبقات اعالم الشیعه و اعیان الشیعه را در یکدیگر ادغام کرده
و سال فوت آخوند مال ابوطالب بن عبد الغفور سلطان آبادی را حدود  1320ذکر کرده اسـت (تـوفي
قبل  1320هـ) ( 1902م) ابو طالب بن عبد الغفور بن شرف علي ابـن احمـد الجرفادقـاني ،العراقـي،
الکزازي ،السلطانآبادي .فقیه ،اصولي .درس في النجف و سامراء .له تصانیف في الفقه و االصول ،منها:
شرح کبیر علی نجاة العباد في مجلدات (کحاله . )30/5 ،پس از کحالـه نویسـنده «معجـم المـفلفین»
تراجم نویسی دیگر دچار اشتباه مذکور نیز گردیده است (امینی .)679/2 ،اکنون به نظر میرسد ایـن
دو نویسنده چندان دقتی در عبارات طبقات اعالم الشیعه و اعیان الشیعه نکردهاند.
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 -5–2سید حسن امین فرزند سید محسن امین در شرح حال آخوند مال ابوطالب
مینویسد« :ابوطالب فرزند مال عبد العفور ،فرزند مال شرف علی فرزند مالاحمد گلپایگانی
کزازی سلطان آبادی که اصالة کزازی بوده است ابتدا در نجف شاگرد شیخ انصاری و
میرزای شیرازی بود .او همچنین یکی از شاگردان میرزای شیرازی در سامرا بود .بعدها
به سلطان آباد بازگشت و مرجع دینی مردم شد .او همچنین در اراک از ریاست باالیی
برخوردار گشت .در سال 1329ق از دنیا رفت و در قبرستان دروازه شهرجرد اراک دفن
گردید او از شیخ انصاری ،میرزای شیرازی ،میرزا حبیب هللا رشتی و شیخ محسن خنفر
نجفی اجازه روایت داشت .از او سید شمس الدین محمود مرعشی متوفای 1338ق و
عدهای از عالمان اجازه روایت داشتند .وی شرحی بر نجاة العباد و رساله ای در امامت
نگاشت» (حسن امین.1)12/ 6 ،

 -5–3شیخ آقا بزرگ تهرانی و سید محسن امین تصریح میکنند که مولی ابوطالب
و آخوند مال ابوطالب از شاگردان میرزای شیرازی بودهاند ،در حالیکه وقتی به فهرست
شاگردان فاضل میرزای شیرازی مراجعه میشود یک تن با عنوان مال ابوطالب سلطان
آبادی بیشتر معرفی نشده است (صدر .)308-309/6 ،به نظر میرسد اگر دو مال
ابوطالب سلطان آبادي ،که شاگرد میرزاي شیرازي نیز بودهاند ،وجود خارجي داشت ،در
فهرست شاگردان میرزاي شیرازي به دومي نیز اشاره ميشد.
 -5–4شیخ آقا بزرگ تهرانی در سال 1333ق کتابی در شرح حال میرزای شیرازی
بهنام «هدیه الرازی الی االمام المجدد الشیرازی» نگاشت (شیخ آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه،
 ،)367 ،154/4در این کتاب قریب به سیصد وشصت نفر از شاگردان میرزای شیرازی
معرفی گردیده است (همو367/4 ،؛ حبیب آبادی )888/3 ،او ،آخوند مال ابوطالب سلطان
آبادی متوفای 1329ق را در زمره شاگردان میرزای شیرازی معرفی کرده و سپس
تمجید میرزای نوری از وی را یاد آورشده است (شیخ آقا بزرگ تهرانی ،میرزای شیرازی،
 .)102-101شیخ آقا بزرگ تهرانی در این کتاب ،هیچ اشارهای به یکی از شاگردان
 .1أبو طالب بن غفور بن شرف علي بن أحمد الجربادقاني الکـزازي السـلطانآبـادي االراکـيأصـله مـن «کـزاز»
(ایران) ،تتلمذ أوال في النجف األشرف علی الشیخ مرتضی األنصاري ثم علـی المیـرزا حسـن الشـیرازي فـي
النجف و سامراء ،ثم عاد إلی سلطانآباد (أراك) و صارت له بها المرجعیة و الرئاسة التامـة .و تـوفي فـي أراك
سنة  1329و دفن بمقبرة تعرف بدروازه شهر پرد من مدینة أراك له إجازة الروایة من شیخیه المـذکورین و
المیرزا حبیب هللا الرشتي و الشیخ محسن خنفر النجفي ،و یروي عنه جماعـة مـنهم السـید شـمس الـدین
محمود المرعشي المتوفی سنة  1338له شرح نجاة العباد و رسالة في االمامة.
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میرزای شیرازی به نام آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی متوفای 1320ق نکرده است.
گفتنی است اگر چنین شخصیتی وجود خارجی داشت ،بدون شک شیخ آقا بزرگ
تهرانی به او اشاره میکرد ،در حالی که برخی از شاگردان میرزای شیرازی که اراکی و به
مراتب گمنامتر از آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی متوفای 1320ق قمری بودند ،مورد
اشاره قرار گرفته است .برای مثال از مال علی سلطان آبادی و شیخ محمود سلطان آبادی
به عنوان شاگردان میرزای شیرازی یاد شده است (همو.)165 ،193 ،
 -5–5در کتابهای تراجم به پدران ،فرزند و نوادگان آخوند مال ابوطالب سلطان
آبادی متوفای 1329ق اشاره شده است ،درحالیکه درباره مولی ابوطالب متوفای حدود
 1320ق چنین اشاراتی نشده است .اگر اینان ،دوتن و از شاگردان میرزای شیرازی نیز
بودند ،تراجم نگاران به یقین به پدر ،فرزند یا فرزندان آن دیگري نیز اشاره میکردند .به
عبارت دیگر؛ همانگونه که پیشتراشاره شد ،اولین تراجم نگاری که از مال ابوطالب
سلطان آبادی متوفای حدود 1320ق سخن گفته ،مرحوم سید حسن صدر و بعد از او
شیخ آقا بزرگ تهرانی است .این دو ،مال ابوطالب متوفای حدود 1320ق را با
ویژگیهایی ذیل توصیف میکند:
الف .یکی از شاگردان طبقه اول میرزای شیرازی در نجف بود.
ب .در سال 1291ق که میرزای شیرازی به سامرا مهاجرت کرد ،او نیز همراه سید
حسن صدر بود.
ج .از عالمان صالح و نیکان روزگار بود .میرزا حسین نوری او را تمجید و از وی به
عنوان یکی از نیکان اهل علم و گزیده پرهیزکاران یاد کرد.
د .در مدسه حاج آقا محسن (سپهداری ،امام) تدریس میکرد و در مسجد آن
مدرسه ،مردم شهر به او اقتدا میکردند.
ه  .او از عالمانی است که در میان عوام و خواص موجّه و مورد اعتماد بود.
و .دارای تألیفاتی است.
با این ویژگیها ،احتمال اینکه یکی (سلطان آبادی متوفای حدود1320ق)گمنام و
دیگری (سلطان آبادی متوفای1329ق) برخوردار از شهرت ،دوتن بوده باشند ،بعید به
نظر میرسد .همچنین این پرسش مطرح هست که چرا تراجم نگاران خاندانهای اراکی
از قبیل علی اکبر خاکباز در «خاندان محسنی اراکی» ،چنگیز امینی حاج باشی در «یاد
نیاکان» ،عزت هللا بیات در «خاطراتم،خاندانم» و از همه مهمتر دهگان در آثار خویش ،از
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چنین شخصیتی با ویژگیهای مطرح شده و همینطور از پدر ،فرزند یا فرزندان او
سخنی نگفتهاند؟ زیرا اگر چنین شخصیتی با ویژگیهای مذکور وجود خارجی داشت،
بدون شک از او یاد میشد.
 -5–6دهگان 1307ق1363-ش نویسنده و متخصص تاریخ اراک 1صرف ًا به یک
آخوند مال ابوطالب اشاره میکند و مینویسد« :حاج مال ابوطالب پسر مرحوم مال غفوربن
مال تراب از مردم آستانه ،متولد حدود  1250و متوفای 1329قمری از اصحاب شیخ و
مهاجرین اول بسامرا یعنی جزء اولین دسته است که از نجف اشرف بهمراهی مجدد
شیرازی حاج میرزا حسن راه سامرا را پیش گرفتند .در حوالی  1305مراجعت بعراق
نمود .از آثار کتبی آن مرحوم شرحی است که بر نجاة العباد نوشته در سه جلد یک جلد
آن را داده است پاکنویس کردهاند ولی دو جلد آن بخط خود اوست .چون شیوه
مخصوصی داشت تقریبا غیر مقروء به نظر میرسد .فامیل آن مرحوم به ابوطالبی
معروفند( ».دهگان ،گزارشنامه .)28 – 29 ،...
 -5–7با توجه به اینکه شیخ آقا بزرگ تصریح میکند که مال ابوطالب متوفای قبل
از ، 1320اصالتاً کزازی بوده و همچنین سید محسن امین در شرح حال آخوند مال
ابوطالب متوفای 1329به کزازی بودن او اشاره میکند ،اگر مال ابوطالب دو نفر بودند
حتما دهگان به این نکته توجه میدادند.
 –5–8ابراهیم دهگان از معاصران با آخوند مالّا ابوطالب متوفای 1320ق بود .او
رویدادهای سالهای 1318-1322را یادآور میشود (دهگان ،کارنامه  )215-217 ،...با
اینکه او گاهی رویدادهای نه چندان مهم را نیز ذکر کرده است ،ولی به فوت آخوند مال
ابوطالب متوفای حدود  1320در فاصله سالهاي مذکور هیچ اشاره نکرده است .اگر
چنین شخصیتی وجود خارجی داشت ،فوت او یکی از رویدادهای مهم بود که از آن یاد
 .1ابراهیم دهگان بخشی از اطالعات را از خانـدانها بدسـت مـیآورد (دهگـان ،کارنامـه ،141،159 ،...
 .)187بخشی از اطالعات و آگاهیها در باره عالمان و شاعران را از طریق آثار آنان کـه در اختیـارش
بوده و یا در اختیار وارثان متوفی بوده و او آنها را مشاهده و مالحظه کرده تأمین کرده اسـت (همـو،
208؛259 ،253؛ ققه اللغه .) 26،259 ،مرحوم در کار خود بسیار دقیق بـود چنـان کـه خانـه پـدری
برخی از مترجمان را آدرس می دهد (همو ،کارنامه تاریحی انجدان و اراک  .)261،او برخی از معاریف
اراک و حومه را شخصا مالقات کرده است و محضر علمی آنان را درک کرده است (همـو103 ،؛ فقـه
اللغه .) 88 ،برخی از رجال تأثیر گذار را در اراک دیده است چنان کـه عـین الدولـه قاجـار را در اراک
چندین بار مالقات کرده است( .همو ،کارنامه تاریحی انجدان و اراک.)263 ،245 ،239 ،
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میشد .بهعبارت دیگر؛ هیچ نشانی از عالم مذکور در رویدادهای اراک در سالهای
 1322-1318دیده نمیشود.
 -5–9صدیق نیز در معرفی نامداران اراک ،یک آخوند مال ابوطالب را بیشتر معرفی
نکرده است (صدیق .)228 ،اگر مال ابوطالب دیگری که متوفای  1320بوده و میرزای
حسین نوری هم او را تمجید کرده و آثار علمی و سالیانی نیز در مدرسه سپهداری به
تدریس اشتغال داشته است ،حتماً صدیق او را نیز معرفی میکرد.
 -5–10در تکملة امل اآلمل ،اعیان الشیعه و طبقات اعالم الشیعه مرقوم است که
مال ابوطالب در مدرسه حاج آقا محسن( مدرسه سپهداری) تدریس میکردند .اگر مال
ابوطالب که در این مدرسه تدریس میکردند دوتن بودند ،در یادداشتهای آیت هللا
اراکی – که آیت هللا استادی آن را تنظیم کرده و همراه با مطالبی دیگر با نام «شرح
احوال حضرت آیة هللا العظمی اراکی» منتشر نموده است -و آثار ابراهیم دهگان به این
مطلب اشاره میشد.
 -5–11شیخ آقا بزرگ در الذریعه در بخش معرفی شرح نجاه العباد تألیف آخوند
مال ابوطالب سلطان آبادی مینویسد« :این شرح مفصل تا مبحث وضو گرفتن در ظرف
طال و نقره نگاشته شده است .نویسنده کتاب مذکور ،آخوند مال ابوطالب کزازی فرزند
مال غفور آستانهای سلطان آبادی است .او ابتدا شاگرد شیخ انصاری بود .سپس از
شاگردان میرزای شیرازی شد .در عراق عجم مرجع دینی مردم شد تا این که در
 1329ق از دنیا رفت .در ابتدای کتاب او در مبحث طهارت چنین آمده است« :حمد
مخصوص خداوند بخشندهای است که منت نمیگذارد .خدایی که روح و جان انسان ها
را با اعطاء خرد تکمیل کرد( »..شیخ آقا بزرگ تهرانی ،الذریعه ،ج.1)101/14

همانگونه که مالحظه میشود ،شیخ آقا بزرگ در طبقات اعالم الشیعه از دو آخوند مال
ابوطالب سخن میگوید آن هم با داشتن شرح نجاة العباد؛ ولی در الذریعه در ذیل شروح
نجاة العباد صرفا از شرح نجاة العباد آخوند مال ابوطالببنمالغفور متوفای1329ق یاد میکند
و دیگر از شرح نجاة العباد مال ابوطالب متوفای حدود  1320ق سخنی بهمیان نمیآورد.
 .1إلی األواني ،مجلد کبیر للحاج المولی أبي طالب الکزازي ابن المولی غفور اآلستانة السلطانآبادي ،مـن
تالمیذ العالمة األنصاري ثم المجدد سیدنا الشیرازي ،و صارت له المرجعیة في العـراق أخیـرا و تـوفي
سنة  1329مجلد الطهارة منه أوله( :الحمد لله الواهب من غیر منن ،و مکمـل النفـوس بـالعقول بعـد
رکونها بالبدن  )...یوجد عند بعض أحفاده المفلف.
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 -5–12آیت هللا مرعشی نجفی که متخصص انساب و تراجم نگاری بودند در مقدمه
نجاة العباد اشاره میکند که پدرش سید محمود مرعشی از آخوند مال ابوطالب بن مال
غفور جرفادقانی شاگرد شیخ انصاری و میرزای شیرازی که در سال 1329ق از دنیا رفت
اجازه روایت گرفته است (مال ابو طالب سلطان آبادی)4/1 ،؛ ولي به همنام او که متوفاي
حدود 1320ق است ،اشارهاي نميکند.
 -5-13شریف رازی از تراجمنگاران عالمان حوزوی در شرح حال عالمان اراک به
شرح حال آیت هللا حاج شیخ یحیی ابوطالبی از نوادگان آخوند مال ابو طالب سلطان
آبادی می پردازد .او به مناسبتي به شرح حال آخوند مال ابو طالب سلطان آبادی متوفای
1329ق اشاره میکند (شریف رازی ،گنجینه دانشمندان)55-56/،3 ،؛ ولی از آخوند مال
ابوطالب سلطان آبادی متوفای1320ق یادی نکرده است.
 -5-14آیت هللا استادی از تراجم نگاران معاصر ،عالمان اراکی را که پیش از ورود
مرحوم آیت هللا حائری در اراک میزیسته اند در کتابی موسوم به «شرح احوال حضرت
آیة هللا العظمی اراکی» معرفی کرده است .از میان آنان به شرح حال آخوند مال ابوطالب
سلطان آبادی متوفای1329ق مبادرت کرده (استادی)39 ،؛ ولی به آخوند مال ابوطالب
سلطان آبادی متوفای 1320ق اشارهای نکرده است.
 -5-15برخی تراجم نگاران از حمایت آخوند مال ابوطالب متوفای 1329ق از نهضت
مشروطیت ،صدور فرمان جهاد از سوی او جهت مقابله با اشرار و واکنش متین او در
برابر عالم دیگری که مخالف عقیده او بود ،یاد کردهاند (دهگان ،گزارشنامه28 ،...؛
استادی)39 ،؛ ولی از آخوند ملّا ابوطالب سلطان آبادی متوفای 1320ق در رویدادهای
سلطان آباد هیچ یادی نشده است .به نظر میرسد اگر سلطان آبادی اخیر وجود خارجی
داشت به موضع او در رویدادهای شهر اشارهای میشد.
نتیجه
متن بررسی نشان داد که علم رجال و تراجم نگاری همپای سایر علوم ،نظیر :تاریخ ،فقه،
حدیث و تفسیر در تمدن اسالم رشد و گسترش یافت .در راستای تنوع و گستردگی
دانش رجال نویسی و تراجم نگاری که موضوع بررسی این پژوهش بود ،خواسته و یا
ناخواسته آسیبهایی نیز در این دانش پدید آمد که از میان این آفتها دو مورد در این
نوشتار بررسی شد؛ نخست مربوط به اشتراک لفظی در تدوین زندگی برخی از چهرههای
تاریخی بود .در اشتراک لفظی برخی از ویژگیها ،اوصاف و اعمال یکی را به همنام
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دیگری نسبت می دهند .نکته مهم این است که در اشتراک لفظی دو فرد وجود خارجی
دارند و تراجم نگار به اشتباه برخی از ویژگیها را به دیگری نسبت میدهد .نمونههایی
در این زمینه معرفی شد که چگونه این همنامی باعث اشتباه سهوی تراجمنگار شده
است .البته با نگرش انتقادی و بررسیهای مبتنی بر هویتیابی افراد با رویکرد زمانی و
تکیه بر شواهد و قراین در اصالح اشتباهات پیش آمده ،اهتمام شد.
نکته مهم دیگری که مسئله اساسی این پژوهش قرار داشت به دو انگاری یک
شخصیت باز میگشت .به احتمال ،برخی تراجم نگاران با نگرشی سهلانگارانه دو شرح
احوال را برای یک نفر تدوین کردهاند و در قالب دو فرد در نوشتار خود گنجاندهاند .در
حالی که در عینیت تاریخی ،یک فرد بیشتر وجود نداشته است .همانگونه که مالحظه
شد ،آقا بزرگ تهرانی و سید محسن امین در دو اثر تراجمنگاری خود گرفتار این اشتباه
سهوی شدهاند .احتماالً ،آنها تحت تاثیر برخی نوشتههای پیشینی و برخی قراین
غیرمنطبق شرح احوال چهرهای دینی بهنام مال ابوطالب سلطان آبادی را در قالب دو
زندگینامه بررسی و درج کردهاند .در بررسی آنها ،یکی از زندگینامهها با مرگ
شخصیت مورد نظر به سال 1320ق پایان مییابد و شخصیت دیگر متوفی به سال
 1329قمری است .در حالی که شرح احوال هر دو تقریب ًا یکسان است .با بررسی آثار
شیخ آقا بزرگ تهرانی و سید محسن امین و مقایسه آنها با تراجم نگاریهای محلی
مشخص گردید که در سلطان آباد شخصی بهنام آخوند مال ابوطالب سلطان آبادی
متوفای حدود 1320ق وجود خارجی نداشته و در واقعیت تاریخی ،تنها یک مال ابوطالب
سلطان آبادی در این شهر حضور داشته که او هم متوفای سال  1329ق است و مقبره
وي هم اکنون در این شهر وجود دارد.
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