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  خیيک بازشناسی تاري) قهـ ۹۱۱:مقتول( بدیين ميرحسيم

  
  ∗ابوالحسن فیّاض انوشدکتر 

  
  چکیده 

 930 – 907(های قرن دهم به دستور شاه اسـماعیل صـفوی    های قرن نهم هجری، که در آغازین سال   از جمله شخصیّت  
ت  زنـدگانی، منـصب و موقعیـ       وانحدر خصوص سـ   . الدین میرحسین میبدی یزدی بود     به قتل رسید، قاضی کمال    ) قهـ  

رسد عواملی چنـد پدیدآورنـدۀ ایـن         به نظر می  . توان یافت  های او در منابع آن دوره کمتر رد پایی می          اجتماعی و اندیشه  
  . بوده باشند نتیجۀ آن فقر اطالعاتیِ مورخ امروزی از این شخصیت استاین عوامل هرچه که . اند ع بودهسکوت مناب

 و با به پرسش کشیدن اندک اطالعات موجود در منابع تاریخی و ارائـۀ               نشĤت میبدی مُاست با تکیه بر     این مقاله درصدد    
.  تا حد امکان به تاریخ زندگانی میرحسین میبدی وضـوح بیـشتری ببخـشد   - نه اگر قطعی حداقل قابل تأمل      -هایی پاسخ

 به لحـاظ تـاریخی تـا حـد زیـادی            ،برخوردار نیستند  گاه استنادی منقولی   تکیه ها لزوماً در همۀ موارد از      گرچه این پاسخ  
  . پشتوانۀ استنباطی معقولی دارند

 و عقایـد اوسـت و بنـا بـه ضـرورت از      ترین مجرای دسترسی به آرا    که مهم   قاضی است  مُنشĤت بنیاد این مقاله مبتنی بر    
  . منابع جنبی برای درک بهتر موقعیت تاریخی این موضوع استفاده شده است

  
   کلیدیهای واژه

 .یونلو، صفوی، شاه اسماعیلقو آقمیبدی، یزدی، قاضی، منشĤت، 

                                                 
  anosh.amir@yahoo.com            استادیار تاریخ دانشگاه اصفهان ∗
  

  30/6/89: تاریخ پذیرش                                                                                                                                    4/3/89 :تاریخ وصول

  ) پژوهشي-علمي( تاريخياي ه پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۹۳-۱۱۶صص ، ۱۳۸۹ پاييز ،)۷پياپي  (سوم شمارة ،سال دومدورة جديد، 
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۹۴ 
 

  طرح مسأله
قط هنگامی که از سوانح احوال یک شخصیت تاریخی ف        

د و  الی منابع وجـود دار    چند نکتۀ جسته گریخته در الب     
، به هـر دلیلـی برجـستگی یافتـه       یک حادثه از میان آنها    

دارد  آن می است، عطش تاریخی، پژوهشگر تاریخ را بر        
که دریابد آن حادثه چرا برجسته شده است و میـان آن            

توان  حادثه و آن چند نکتۀ جسته گریخته چه نسبتی می         
ــوده اســت در  .برقــرار کــرد ــده ب  ایــن وضــعیت نگارن

رحـسین میبـدی    رویارویی با اطالعاتی که از قاضـی می       
حادثـۀ  . بر جای مانده اسـت    ) ق هـ   911مقتول  (یزدی  
 او نحـوۀ مـرگ یـا بـه عبـارت بهتـر               زندگانی ۀبرجست

شـاه  بازداشت و اعـدام اوسـت؛ مرگـی کـه بـه فرمـان               
رقــم خــورده و ) ق   هـــ930 -907(اســماعیل صــفوی 

گویی از همان زمان به مثابۀ تعارض عقیدتی میان شـاه           
ولی آیا ایـن همـۀ      . شیعه و قاضی سنی تعبیر شده است      

  ماجراست؟ 
ـ            ده از قاضـی    از آنجایی که در میـان آثـار برجـای مان

ترین اثری که بازتابی از شخـصیت تـاریخی          میبدی مهم 
 است، بنیاد این بررسـی نیـز بـر          1مُنشĤت میبدی اوست  

ــرار دارد  ــر ق ــین اث ــر،. هم ــن اث ــه ای ــه مجموع ای از  ک
هاست، به واقع تنهـا روزنـۀ ارزشـمند تـاریخی بـه              نامه

گرچـه عـدم    . ابعادی از شخصیت قاضی میبـدی اسـت       
هـا از نظـم و تـوالی         خـورداری نامـه   اطمینان دربـارۀ بر   

 نامـشخص    و تاریخی و در موارد بسیاری فقدان تـاریخ       
ریخیِ مؤثر از ها استفادۀ تا   بودن مخاطبانِ بسیاری از نامه    

سـازد، اشـاره بـه بـسیاری از          مـی  آنها را دچار مـشکل    
های معاصر با قاضی و نوع روابط او با آنان و            شخصیت

هـای   ر قاضی و دغدغه   نیز بازتاب روحیات و نحوۀ تفک     
 منشĤتای به    العاده ها ارزش تاریخیِ فوق    او در این نامه   
البته میبدی در بیشتر موارد تنهـا بـه نـام           . بخشیده است 

هایی که با آنـان مکاتبـه داشـته بـسنده کـرده              شخصیت

هـا   است؛ از این رو، برای درک بهتر فضای تاریخی نامه        
ـ       جتمـاعی  ت ا اریخی و موقعیـ   ناگزیر بایـد شخـصیّت ت

ای است که    این وظیفه . مخاطبان میبدی نیز روشن گردد    
با رجوع به منابع تاریخیِ همزمان با میبدی در تحقق آن      

  . کوشش خواهد شد
:  اصلی ما در طی این بررسـی ایـن اسـت کـه             پرسش  
این پرسش بسته به اینکه از      » میرحسین میبدی کیست؟  «

 هـای متعـددی    ای پاسـخ داده شـود، جـواب        چه زاویـه  
تـوان از جنبـۀ آرا و        هر شخصیتی را می   . خواهد داشت 

عقاید، تبارشناسی یـا آثـار و تألیفـاتش مطالعـه کـرد و              
دریافت که او کیست؛ اما رهیافت ما برای دسـتیابی بـه            

در یک . پاسخی قانع کننده، رهیافتی تاریخی خواهد بود 
بررسی تاریخی آنچه بنیاد شناساییِ هویّتِ یک شخص        

از منظـر   . اوسـت » هویّـت تـاریخی   «هـد   د را سامان می  
» میبـدی کیـست؟   «توانیم به پرسشِ     تاریخی هنگامی می  

پاسخی درخور دهیم که بتوانیم وی را در بستر زمانی و           
هویّت تاریخی، فـرد را بـسان       . اش شناسایی کنیم   مکانی

یک پدیده در میان شرایط و مالحظات متعدد زمـانی و           
تنهـا  . کنـد  لعـه مـی   مکانی و در نسبت با آن شرایط مطا       

شناخت آرا و عقاید یا مشاغل و مناصب و حتی آثـار و      
تواند بیانگر هویّت تاریخی میبـدی باشـد،         تألیفات نمی 

مهم این است که تمـام ایـن        . هرچند که مقوّم آن است    
موارد را در یک ارتباط و تعامل تاریخمند و مبتنـی بـر             

ر چیز  این رهیافت بیش از ه    . اش دریابیم  بستر اجتماعی 
چنان تصویری از میبدی اسـت       در پی به دست دادن آن     

کــه جایگــاه وی را در منظومــۀ تحــوالت تــاریخیِ     
به واسطۀ سـکوت سـنگین منـابعِ        . روزگارش بازشناسد 

تــاریخ سیاســی در خــصوص ایــن جایگــاه اســت کــه 
اش   بـا وجـود ناتاریخمنـدی   منشĤت میبدی منـدرجات   

بـه هـر    . اسـت ترین دستمایۀ ما در این بازشناسی        اصلی
 از ایـن    منشĤت میبدی حال، به دلیل ارجاعات بسیار به       
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    95/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

همچنـین  . شـود  یاد می  منشĤت تنها با عنوان      از آن  پس
هرجا از عنوان قاضی یا واژۀ میبدی به صـورت مطلـق            

الدین میرحـسین میبـدی      شود منظور قاضی کمال    یاد می 
  . است

  
  بستر تاریخی 

، بـا  ی نـداریم گرچه از تاریخ تولد میبـدی اطـالع دقیقـ        
توان گفت وی    می) ق هـ   911(توجه به سال مرگ وی      

بیشتر دوران زندگانی خـود را در نیمـۀ دوم سـدۀ نهـم              
ای گذرا بـه وضـعیت       از این رو، اشاره   . هجری گذرانید 

تـاریخی، زمینـۀ     ایـران در آن مقطـع        سیاسی و فرهنگی  
تری برای درک موقعیـت تـاریخی و شخـصیت           مناسب

نیمۀ دوم قـرن نهـم    . اهم خواهد کرد  اجتماعی میبدی فر  
: ت( با مـرگ شـاهرخ تیمـوری         در تاریخ سیاسی ایران   

. شـد آغـاز   ) ق هــ    850: ق، م  هــ    811: ق، ج  هـ   779
و مذهبی در    سیاسی جنبۀدوران حکومت شاهرخ از دو      

از جنبـۀ سیاسـی شـاهرخ در حـالی          . خور توجه اسـت   
ــران تحــت   درگذشــت کــه مــاوراءالنهر، خراســان و ای

آذربایجان گرچه جزو قلمرو شاهرخ     . ت وی بود  حکوم
ای با   آمد، خاندان قراقویونلوها طی مصالحه     به شمار می  

. او توانسته بودند از طرف وی بر آن دیار حکومت کنند          
چهل سال حکومت نسبتاً آرام و باثبات شاهرخ فرصتی         

های فرهنگی ایـران نظیـر هـرات،         فراهم آورد که کانون   
 هـر   .های شایانی داشته باشند    رفتسمرقند و شیراز پیش   

کدام از ایـن شـهرها پایگـاهی بـرای رشـد و بالنـدگی               
هـای   که در ادامۀ قـرن نهـم از جنبـه          هایی شدند  مکتب

گوناگون هنری، ادبی، علمـی و عمرانـی دسـتاوردهای          
تـوان از مکتـب      بدینسان مـی  . ارزشمندی عرضه کردند  

 در. سمرقند، مکتب هرات یا مکتب شیراز سخن گفـت        
مـا مربـوط      خصوص مکتب شیراز آنچه که به بررسـی       

شود شخصیت قاضی میرحسین میبدی یزدی اسـت         می

الـدین محمـد     که در شیراز و در محفـل درسـی جـالل          
هـای شـاخص     ، کـه از چهـره     )قهـ  908 -830(دوانی  

. مکتب شیراز در نیمۀ دوم قرن نهم بود، شـاگردی کـرد           
ن میبدی بود، ناحیۀ یزد و اعمال آن، که خاستگاه و موط   

که به لحاظ جغرافیـایی از جملـه نـواحی دیـار             چنان هم
شـد   دانـسته مـی   » ترین نواحیِ اصـطخر    بزرگ«فارس و   

، به لحاظ علمـی و فرهنگـی        )110: 1378حافظ ابرو،   (
یـزد در   . گرفـت  نیز در شعاع فرهنگی شـیراز قـرار مـی         

تـرین عـصرِ      و درخشان  2دوران شاهرخ تیموری سومین   
مـورخ  . کـرد   فرهنگی خود را تجربه می     رونق عمرانی و  

شـائبۀ تکلّـف، خطّـۀ       بـی «بالیـد کـه      یزدی آن عصر می   
دارالعبادۀ یـزد در هـیچ وقـت و زمـان و در دورِ هـیچ                
ــان    ــود کــه در زم ــین معمــور نب خــسرو و ســلطان چن

ــوالمظفر شــاهرخ بهادرخــان... ســلطنت ــری، (» اب جعف
1384 :19 .(  

 نــسبتاً سیاســت مــذهبی شــاهرخ در طــی ایــن دوران  
های مـذهبی بـود کـه        طوالنی مقابله با آن گونه حرکت     

 از. کردنـد  برای برهم زدن نظم سیاسی موجود اقدام می       
ــت   ــین حرک ــه چن ــا ک ــکل و   آنج ــشتر در ش ــایی بی ه

مهری  کردند، بی  های شیعی ظهور و بروز پیدا می       شمایل
هـایی   گیری شاهرخ هـم عمـدتاً متوجـه جریـان         و سخت 

هـای شـیعی تمرکـز       ایـیِ آمـوزه   شد که بـر بُعـد تبرّ       می
یافتند، وگرنه از بعد توالیی و اظهار ارادت و محبت           می

 شــاهرخ نــه تنهــا مــانعی ایجــاد )ص(بــه خانــدان پیــامبر
  ایـشان  کرد، بلکه خـود را از محبـان و ارادتمنـدان           نمی
های صوفیانه با تجهیز      در دورانی که طریقت    3.دشمر می

متعـددی را   هـای سیاسـی      های تـشیع حرکـت     به آموزه 
دادند و به سمت تصرف قدرت سیاسی خیـز          سامان می 

هـای   برداشته بودند، سیاست مذهبی شاهرخ و حمایـت       
کـه   کـار مـذهبی باعـث شـد        های محافظـه   او از جریان  

خراسان و مـاوراءالنهر همچنـان در بـستر تـسنن بـاقی             
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۹۶ 
 

هـایی کـه در همـان زمـان در نـواحی             بماند و از تالطم   
. وجود داشت برکنار بماند   ) اتولیآذربایجان و آن  (غربی  

این سیاست، به ویـژه پـس از سوءقـصد فرقـۀ صـوفی              
حـافظ  (ق   هــ    830ب حروفیه به شاهرخ در سال       مشر

، شـدت و سـرعت بیـشتری        ) به بعـد   907: 1372ابرو،  
گرایانـه و    هـای تأویـل    یافت و هرگونه تظاهر به اندیشه     

ــار سیاســی بــه شــدت   غیرمتــشرعانه و برخــوردار از ب
 تنهـا آن تلقـی از تـصوف مجـال بـروز             4 .ب شد سرکو

افزود و   استحکام مبانی مذهبی حکومت می     یافت که بر  
طریقـت خواجگـان    . رفـت  از بستر تـسنن بیـرون نمـی       

نقــشبندیه در چنــین فــضایی بــود کــه مُعاضــد و یــاور 
   5 .حکومت شاهرخ شد

ق گرچه نظـم سیاسـی       هـ   850مرگ شاهرخ در سال       
م زد، خطوط اصـلیِ تمـایزات       موجود را به تدریج بر ه     

دار  عقیدتی در پهنۀ جغرافیای سیاسـی ایـران را خدشـه          
به دیگـر سـخن، جانـشینان شـاهرخ هرچنـد بـه             . نکرد

هـای   تدریج به قلمروهای کمتری قانع شـدند و بخـش         
 را از کــف دادنــد، در ای از میــراث شــاهرخی گــسترده

شان به حرکت در مسیری ادامه دادند که     سیاست مذهبی 
سـیطرۀ عقیـدتی و فرهنگـی       . رخ ترسیم کرده بـود    شاه

نقشبندیه بر خراسان و ماوراءالنهر تحکـیم و تـشدید و           
عمالً به یگانه مجرای بروز هرگونه اظهار وجود سیاسی         

ی چــون هــای شاخــص چهــره. و فرهنگــی تبــدیل شــد
، امیر علیـشیر نـوایی      )ق هـ   898: م(عبدالرحمن جامی   

، ) ق 896: م( احـرار    و خواجه عبیـداهللا   ) ق هـ   906: م(
که پرورش یافته و پرورش دهندۀ این طریقـت بودنـد،           

هــای فرهنگــی، سیاســی و مــذهبی ســیطرۀ  بــر عرصــه
بالمنازع داشتند؛ اما سیطرۀ سیاسی تیموریان بر ایران به         

که زمانی  6جهانشاه قراقویونلو، . همین سان بالمنازع نبود   
 هــ ق    857 در سـال     سروری شاهرخ را پذیرفتـه بـود،      

-336: 1356طهرانـی،    (کرمان و فارس را تصرف کرد     

ود و عمالً قلمرو تیموریان را به شرق ایران محـد         ) 334
ق جهانـشاه در نبـرد       هــ    872هنگامی که در سال     . کرد
کـشته  ) ق هــ    882- 861(قویونلـو    زون حسن آق  با او 

شد، قلمرو قراقویونلوها؛ یعنی، مناطق غربـی ایـران بـه           
-433: همـان (یونلو درآمـد    قو  آقتصرف اوزون حسن    

 861در این زمان ابوسعید تیموری، کـه از سـال           ). 424
ق به عنوان چهـارمین جانـشین شـاهرخ در هـرات            .هـ

 دیگـر    بر آن شد نواحی غربی را بـار        7کرد، حکومت می 
نتیجــۀ رویــارویی . دتحــت حاکمیــت تیموریــان درآور

ۀ حاکمیت  ابوسعید با اوزون حسن برای ابوسعید و آیند       
ق  هــ  873بـار بـود؛ در جنـگ سـال           وریان مصیبت تیم

ردنـد و   یونلوهـا خو  قو  آقتیموریان شکست فاحشی از     
ــد  ــران را از کــف دادن ــرب ای ــان (غ  ). 488-491: هم

شهرهای سلطانیه، ری، اصفهان، شـیراز، کرمـان و یـزد           
برای همیشه از حکومت تیموریـان جـدا شـدند و زیـر         

ویدادها را باید   این ر .  درآمدند یونلوقو  آقحکم سالطین   
با دوران میانیِ زندگانیِ میبدی تطبیـق داد و از آنجـایی            

یونلوهـا بـه منـصب      قو  آقکه میبدی بعدها در حکومت      
ــأثیر ایــن تحــوالت را در   قــضای شــهر یــزد رســید، ت

بـه هـر    . شخصیت اجتماعی او نباید دست کـم گرفـت        
بار شد کـه     ای رقت  روی، اوضاع برای تیموریان به گونه     

خت آنان، هرات، نیز چند صـباحی بـه دسـت           حتی پایت 
 -873(ر سلطان حسین بایقرا     با ظهو . یونلوها افتاد قو  آق

 هرات بـه دسـت وی در رمـضان          و تصرف ) قهـ  911
ق تیموریان توانستند بار دیگر سلطۀ خـود بـر           هـ   873

گـاه نتوانـستند در      خراسان را بازیابنـد؛ امـا دیگـر هـیچ         
 حکــم خــود ســمت غــرب فراتــر از خراســان را زیــر

های شرقی ایران به صورت مرز پذیرفته        بیابان. درآورند
ــده ــوری و   ش ــلطان تیم ــرین س ــن آخ ــط ای ای در رواب

یونلوها درآمـد و یـزد همچنـان بیـرون از قلمـرو             قو  آق
ون  سـلطان حـسین بـایقرا و اوز        8.تیموریان بـاقی مانـد    
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حسن پس از مدتی، روابطی مبتنی بر حسن همجـواری          
هـای پایـانی قـرن       ن وضعیت تا سال   ای. در پیش گرفتند  

 9. ادامه یافت  ،یونلوها رو به انحطاط رفتند    قو  آقنهم، که   
های قرن دهم و در آسـتانۀ ظهـور شـاه            در آغازین سال  

اسماعیل صـفوی در حـالی کـه خراسـان همچنـان بـه              
فرمان سلطان حسین بـایقرا قـرار        صورت یکپارچه زیر  

ن اوزون  یونلوهـا بـه دسـت نوادگـا       قو  آقداشت، قلمرو   
  . حسن در حال تجزیه بود

پس از آنکه اسماعیل میرزای صفوی در جنگ شـرور            
میـرزای  با شکست دادن و به هزیمـت واداشـتن الونـد            

وفق به تـصرف تبریـز      م) ق هـ   906 - 903(قویونلو   آق
ق شــد و بــا عنــوان شــاه اســماعیل  هـــ 907بــه ســال 

ــود مقاومــت   ــرو ب ــا آن روب تاجگــذاری کــرد، آنچــه ب
یونلـو بـود کـه هـر کـدام در      قو  آقندگان حکومت   بازما

از . بخشی از این قلمرو بساط حکومتی برپا کرده بودند        
آنجایی که الوند میرزا از برابر سـپاه شـاه اسـماعیل بـه              
بغداد گریخته بود، شاه جوان صفوی او را به حال خود           
واگذارد و تصمیم گرفـت عـراق عجـم و فـارس را از              

 908در ذیحجـۀ    . ا پاکسازی کند  هقویونلو بازماندگان آق 
ق در نبردی که میان لشکریان صفوی و سپاه سلطان          هـ  

، حکمـران عـراق     )ق هــ    914 – 905(قویونلو   مراد آق 
عجم و فارس، در حوالی همدان درگرفت سپاه سـلطان          

شـاه  . مراد تارومار شد و خـود او بـه شـیراز گریخـت             
اهـالی  اسماعیل پس از ورود به اصفهان، که با اسـتقبال           

شهر همراه بود، برای جلوگیری از کمک به سلطان مراد          
کـرد،   ضمن اینکه خود را آمادۀ عزیمت بـه فـارس مـی           

هایی از نیروهـایش را بـه تـصرف کرمـان و یـزد               دسته
یونلوها میان دست کم    قو  آقاکنون قلمرو   . مأمور ساخت 

 کـه از آن میـان آنچـه      10هشت مدعی تقسیم شـده بـود      
یابد وضعیت یـزد   سی ما ارتباط می  بیشتر به موضوع برر   

) ق هــ    909اوایل  (یزد در این زمان     . و حوالی آن است   

شـهر ابرقـوه را نیـز      . در تصرف مراد بیـک باینـدر بـود        
گفتنی است  . شخصی به نام محمد کره در اختیار داشت       

تـرین   که ابرقوه در قرن نهم هجری پس از یـزد بـزرگ           
حـافظ  (مـد   آ شهر در ناحیۀ اصطخر فارس به شمار مـی        

    11 ).111: 1378ابرو ، 
ای از لشکریان صفوی به فرماندهی محمد        چون دسته   

 که مأموریت فـتح کرمـان را داشـت، بـه            ،بیک استاجلو 
حوالی یزد رسید، مراد بیک بایندر، حکمران یزد، امـور          
شهر را به وزیرش، سلطان احمد بیک سارویی، سپرد و          

ه اسـماعیل بـه     دستۀ اعزامی شا  . خود به کرمان گریخت   
آسانی یزد را به نام شاه صفوی تصرف کرد و به قـصد             

 - که در راه شـیراز بـود      -پیوستن به لشکر شاه اسماعیل    
محمد کره، که در ایّام دولت «. از راه ابرقوه عزیمت کرد    

ترکمان، (»  داروغۀ ابرقوه بود   12های ترکمان  زاده سالطین
تـی بــا  ، در برابـر آنـان مقــاومتی نکـرد و ح   )30: 1382

 برای شاه در حکومت خـود بـاقی مانـد         ارسال هدایایی   
 کـه   - بدینـسان ابرقـوه و یـزد       13.)116 : 1357روملو،  (

 میبدی به عنـوان قاضـی برجـستۀ شـهر در آن بـه سـر               
. تحت حکومت شاه جوان صفوی قرار گرفت       -برد   می
 اعـدام   و  یا قتـل   ابع تاریخی از هیچ گونه شدت عمل      من

ن دو شـهر در ایـن زمـان         رجال سیاسـی و مـذهبی ایـ       
  . اند گزارشی نداده

چون پس از درگیری و نبـرد شـدید میـان نیروهـای               
یونلـو، سـلطان مـراد نتوانـست        قو  آقصفوی و سپاهیان    

از شیراز را حفظ کند و به سمت بغـداد گریخـت، شـیر            
پـس از آن، شـاه      ). ق هــ    909الثـانی    ربیع(سقوط کرد   

 خـود نظـم و      اسماعیل درصدد برآمد به متصرفات تازۀ     
بدینسان حکومت یزد را به یکی از       . نسقی جدید بخشد  

. کـرد  فرماندهان خود بـه نـام حـسین بیـک هللا واگـذار       
ــاه،    ــضر ش ــدمت در مح ــرای درک خ ــک ب ــسین بی ح
حکومت یزد را به یکی از وابستگان خود به نام شعیب           
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شعیب آقا چون به یزد رسید، سـلطان احمـد          . آقا سپرد 
اکنـون  . ن وزیـر خـود برگزیـد   بیک سارویی را به عنـوا   

اندازی به یزد عمالً بـه مفهـوم نپـذیرفتن           هرگونه دست 
سروری شاه اسماعیل بود و این اشتباهی بود که محمد          
کره مرتکب شد و گویا قاضی میرحسین میبدی نیـز در           

 توضـیح اینکـه   .  با او همکاری داشت    این اشتباه مرگبار  
ق  هــ    909الثـانی    که در جمادی  شاه اسماعیل پس از آن    

باً در تمام نیمۀ دوم سال      کاشان را هم تصرف کرد، تقری     
هـایی در نـواحی      ق سرگرم سرکوبی مقاومـت     هـ   909

گویا مـشغول شـدن طـوالنی        14.فیروزکوه و دماوند شد   
مدت شاه اسماعیل به این امر کسانی را در یزد بـه ایـن          
توهّم انداخت که خطرِ شاه اسماعیل چندان هم که فکر          

حـال، آن خطـر سـپری         جدی نبوده و به هـر      کردند می
سلطان احمد بیک سـارویی، وزیـر شـعیب         . شده است 

ای ترتیـب داد کـه       آقا، علیه مخدوم جدید خود توطئـه      
طی آن، شعیب آقا و برخی از وابستگان او بـه هالکـت             

خـالء قـدرت در یـزد، محمـد کـره، داروغـۀ             . رسیدند
ن احمـد   ابرقوه، را به اندیشۀ تصرف یزد و کشتن سلطا        

. بیک سارویی واداشت و این اندیشه را عملـی سـاخت          
پس از این تغییر و تحوالت بود که محمد کـره، قاضـی          

سـرور،  (میرحسین میبدی را به وزارت خـود برگمـارد          
. شاه صفوی اعالم استقالل کـرد      و در برابر  ) 60: 1374

هـای   شاه اسماعیل پس از موفقیت در سرکوبی مقاومت       
 بـه یـزد لـشکر کـشید         ز راه اصفهان  نواحی فیروزکوه، ا  

شهر پس از دو ماه مقاومت سـقوط        ). ق هـ   910اوایل  (
؛ اما محمد کره و میبدیِ وزیر       )112: 1357روملو،  (کرد  

 ولی  ؛یک ماه دیگر در ارگ شهر مقاومت به خرج دادند         
سـرور،  ( در آخر به اسارت نیروهای صـفوی درآمدنـد        

محمد کره  . شدند اسیران به اصفهان برده      15 .)60: 1374
را در میدان شهر به آتش کشیدند و میبدی را نیز چندی         

: همـان ( 16بعد در همین شهر به فرمان شاه سـر بریدنـد          

از آنجا که در هیچ منبعی به سـال والدت میبـدی            ). 61
تـوان در خـصوص سـنّ او بـه           اشاره نشده است نمـی    

  . هنگام مرگ به دقت سخن گفت
تـوان از    زی است که مـی    آنچه تاکنون آمد همۀ آن چی       

ستر تاریخی قتل میبـدی بیـرون       البالی منابع به عنوان ب    
که آشکار است هنوز این پرسش کـه         چنان  اما هم  کشید؛

ای دریافت   پاسخ قانع کننده  » میرحسین میبدی کیست؟  «
گردد به   علت این امر بیش از هر چیز برمی       . نکرده است 

و موقعیـت   سکوت منابع تاریخ سیاسی ایران به جایگاه        
آیـا  . میبدی در تحـوالت سیاسـی نیمـۀ دوم قـرن نهـم            

میبدی در آن دوران تا آن اندازه اهمیت سیاسی نداشت          
که توجه مورخان را به خود جلب کند؟ اگر پاسخ ایـن            

گیرد و آن    پرسش مثبت باشد، پرسش دیگری شکل می      
این است که پس از چه رو چنین فـرد کـم اهمیتـی بـه          

ه هر روی، بـرای پاسـخ بـه ایـن     شد؟ ب ارت گماشته   وز
هویــت «هــایی مــشابه نــاگزیریم  پرســش هــا و پرســش
  .     میبدی را بازبشناسیم» تاریخی

  
  میبدی  بازشناسی شخصیت

هـایش بـود، در آغـاز        قاضی، که خود گردآورنـدۀ نامـه      
 17»الـدین میبـدی    حـسین بـن معـین     «، خـود را     منشĤت

ده که   شخصِ شناسایی ش   31در میان    18 .کند معرفی می 
انـد گذشـته از      ها و مکتوبات قاضـی بـوده       مخاطب نامه 

 محمـد   الـدین     مچـون جـالل   ههای آشنا     نام راندک شما 
دوانی یا شاه اسماعیل صفوی، بسیاری اشـخاص دیگـر       

ــود دار  ــم وج ــه ــاریخی   ن ــوح ت ــر از وض ــه کمت د ک
 در میـان مخاطبـان میبـدی شخـصیتی کـه            19.مندند بهره

ود اختـصاص داده اسـت      ها را به خ    بیشترین تعداد نامه  
القضات قلمرو   الدین عیسی ساوجی، قاضی    قاضی صفی 

  .یونلو، استقو آقسلطان یعقوب 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


    99/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

هـای   پنج نامۀ نخست ایـن مجموعـه در پاسـخ نامـه             
الدین محمد دوانی نگاشته شده است و سرشار از          جالل

میبـدی، کـه از     . ابراز ارادت نویسنده به مخاطب اسـت      
د، دوران جوانی را در شیراز      سرآمدانِ شاگردان دوانی بو   
از دیگر اسـاتید وی در     . کرد در محضر وی شاگردی می    

هـایی خطـاب     که نامه  شیراز شیخ ابواسحاق نیریزی بود    
 در باب این شـیخ      20 .شود دیده می منشĤت  به او هم در     

دوران سـلطان   [در آن زمـان     «: انـد کـه    ابواسحاق گفتـه  
شریعت و قضا در پایۀ سریر اعلی، مدارِ احکام ] یعقوب

و امضای فرامین دیوان صدارت به رأی قضا مـضای او           
بنــا بــر ). 354: 1382خنجــی اصــفهانی، (» متعلّــق بــود

 آورده اسـت    مجـالس المـؤمنین   گزارشی که صـاحب     
ترین علت پیونـد      شاگردی میبدی با دوانی عمده     نسبت

. یونلوهـا بـود   قو  آقخوردن میبدی با دستگاه حکـومتی       
یونلــو منــصب قو آق یعقــوب دوانــی از ســوی ســلطان

دار بود و با معرفی کـردن        القضاتیِ شیراز را عهده    قاضی
 -»های یزد اسـت   زاده از بزرگ « با این تعبیر که      - میبدی

الدین عیسی سـاوجی،     به سلطان یعقوب و قاضی صفی     
» قضاء دارالعبادۀ یزد و توابع آن را با تصدّی موقوفـات        «

شوشتری، (ه شد   برای میبدی درخواست کرد که پذیرفت     
اگر بتوان به این گزارش شوشتری ). 221- 222 : 1365

 یعقوب بن اوزون   استناد کرد، با توجه به دوران سلطنت      
توان پـذیرفت کـه قاضـی        می)  ق  هـ 896-883(حسن  

 و حداقل پانزده سال پیش از مرگش        38 میبدی حداکثر 
بدینــسان . دار شــد ایــن منــصب را عهــده) هـــ ق 911(

وان قاضی یزد در زمرۀ قاضیانی قرار گرفت    میبدی به عن  
بایست به مخدوم خود، قاضی عیـسی سـاوجی،          که می 

کثرت مکاتبات میبدی بـا قاضـی        شاید. پاسخگو باشند 
عیسی در مقایسه با سایر مخاطبـانِ او از همـین رابطـۀ             

  .رئیس و مرئوسی ناشی شده باشد
هـا بـه شـکوِه و        بخشی از محتویـات برخـی از نامـه          

میبدی از اوضـاع اخالقـی، علمـی و فرهنگـی           شکایت  
یـا از عـوام دل     . زمانه و دیارش اختصاص یافتـه اسـت       

، که بازار فضل کاسـد      ]یزد[در این گوشه    «: آزرده است 
است و دماغ اهل آن فاسد، مجال اقامت، نقـش محـال             

منـشĤت میبـدی،    (» بـارد  می دارد و از در و دیوار نفرت      
منـسوب  «: ه است  یا از خواص لطمه خورد     )44: 1376

به مراتب و منصوب بـه مناصـب قـومی مردودنـد کـه              
بزرگی در شرف اَب و     . گویند اجداد ما فاضل بودند     می

کـسی  . جدّ دانند و در ابجد خواندن از طفالن بازماننـد         
که امروز به ده مرتبه از آبـاء و اجـداد ایـشان افـضل و                

» ن اسفل و انـزل اسـت      اکمل است به صد مرتبه از ایشا      
وضعیت عمومی محافل علمی عـصر      ). 54- 55: نهما(

در این روز، کـه علـم تفـسیر و          «: از نظر او رقتبار است    
حدیث و فقه منسوخ گشته و اکثر مدارس از تعلیم علم           
و تعلّم آن عاطل است و به هیچ وجـه محـلّ التفـات و               

ند، دان ه نمی طلبه نیست و کاش که اگر علوم نقلی       اهتمام  
اند و    کالم حکما را تحریف کرده     ه دانستندی، علوم عقلی 

کننـد کـه هـیچ نـسبت بـه           ل را به وجهی فهم مـی      مسائ
مقاصد قُدما ندارند و مُعظم مطالـب ایـشان مناقـشه در            

نظیر ایـن در قـضیّۀ قـضات و         ... الفاظ و عبارات است     
در ). 192:همـان (» مُفتیان و ضابطان اوقاف واقـع اسـت   

ذشـت کـه هـیچ      هـا گ   قرن... «: آمده است  ای دیگر  نامه
در هر  . اند مجتهد پیدا نشد و علما به تقلید قناعت کرده        

بودنــد کــه مــذاهب ائمــه را نیــک   قرنــی جمعــی مــی
. توانـستند  دانستند و تمیز میان راجح و مرجـوح مـی          می

اند  امروز آن هم برطرف شده و مفتیانِ تازه که پیدا شده          
اعتماد بر فتـوای اکثـر ایـشان نیـست و هـیچ مفـسر و                

چنانچـه  ... شـود    و فقیه در این ممالک پیدا نمی       محدّث
علوم اسالمیه متروک شده و علـوم عقلیـه هـم مهجـور             

اند و کـسی   است و کلمات حکما را تحریف شنیع کرده   
ل حکمت بر وجهی کـه مـراد قـدمای حکماسـت            مسائ
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ل انـد کـه مـسائ      کنـد و اکنـون بنیـاد کـرده         مالحظه نمی 
 بـا ایـن     ).171:همـان   ( »تصوف را نیز تحریـف نماینـد      

هیچ علم از علـوم      «: خود مطمئن است که    ۀدرباروجود  
مطالعه نتوانم   عقلی و نقلی نیست که کتب مشکل آن بی        

گفت و هیچ جوهر از جواهر دانش نیست که آن را بـه             
چـون دل متوجـه بـه    ] اما[توانم سفت  الماس تفکّر نمی  

مطلعی عالی اسـت و دمـاغ از سـودای غیـر آن خـالی               
تفـاخر بـه آن علـوم نـدارم و خـود را در              است، هرگز   

  ). 131:همان(» شمارم سلک جاهالن می
در چند موضع به اوضاع معیشتی خـود، کـه از           میبدی    

 :ممرّ زراعـت و بـه طریـق قناعـت اسـت، اشـاره دارد              
مجمل احوالِ این شکسته بال آنکه در زاویۀ فراغـت و           «

ــی   ــت م ــه زراع ــۀ حــالل از وج ــت، لقم ــورد قناع » خ
بنیاد معیشت من بر زراعت اسـت و بـه          « یا   )57:همان(

» کنم مرا قناعـت اسـت      نانی خشک که از آن حاصل می      
طبع فقیر به زراعت مایل است و مطلق        «یا  ) 141:همان(

وادٍ غیـر   "زراعت شغل شاغل، خاصّه در یزد کـه گویـا           
ــینِ خــراب او و "ذی زرع ــۀســرابٍ " در شــأن زم  بقیع

). 63:همـان (» ت در بـابِ آب اوسـ      "یحسبهُ الظمĤن ماء  
کوه از روزگـار و فراغـت از        رسد این شِ   البته به نظر می   

ای به    چون در نامه   ؛معاشرت با اهل دیار همیشگی نبود     
کنـد    نیریزی، این گونه بشاشت مـی      ابواسحاقاستادش،  

چون من پیش از این متـاع فـضل، کاسـد و دمـاغ              «: که
دیدم، سر به گریبـان قناعـت و پـای بـه             زمان، فاسد می  

امان فراغت کـشیدم و از مباسـطت و مخالطـت اهـل             د
روزگار احتراز و اجتناب نمودم و گاه در زاویۀ خمـول           

اکنون صـبح   . معتکف و گاه در افق افول منخسف بودم       
بـه واسـطۀ فقـدان      ). 69:همان(» عدالت و راستی دمیده   

توان با اطمینان گفـت کـه آیـا ایـن            تاریخ این نامه نمی   
دن منصب قضای یـزد بـه او        دمیدن صبح عدالت با سپر    

  ! نسبتی داشته است یا نه

اما به هر حال حتی در زمانی هم که متصدی منـصب              
هـایی بـرای شـکایت از        قضای یزد بود، هنوز دسـتمایه     

یکی از موضوعاتی که    . یافت اخالق و رفتار مردمان می    
های متعددی مجال طرح به آن داده است         میبدی در نامه  

هایی است که نـسبت بـه         بدگویی ها و  اشاره به مخالفت  
رفتار و اعمال او وجود داشـته و میبـدی تـالش کـرده              

های بـانفوذ در حکومـت،       است تا با مکاتبه با شخصیت     
ای از استادش،    وی در نامه   .ها بکاهد  از آثار این بدگویی   

خواهـد کـه او را از بـدگویان و           ابواسحاق نیریزی، مـی   
گویـا میبـدی از     ). 71:همان(گران محافظت کند     سعایت

ها چهـرۀ او را نـزد رجـال حکومـت            اینکه این سعایت  
ای دیگر، که    این رو، در نامه    مشوّه سازد نگران است؛ از    

 کنـد  مخاطب آن مشخص نیست، این نکته را پنهان نمی        
تشنیع این طایفه سـبب مـالل بـاطنِ         «ترس آن دارد    که  

ملکوت موطن گردد و تصدیع ایشان، علـتِ کـاللِ دلِ           
وی در سومین سـال     ). 112 :همان(»  منزل شود  حقیقت
سلطان  ای به وزیر   داری منصب قضای یزد در نامه      عهده
اکنون سه سال است که فقیر از قضای الهی         «: نویسد می

مرتکب رفع مناهی اسـت و یـک لحظـه بـه فـراغ بـال                
بـا وجـود    ... نزیست و ندانست که دلِ آسوده چیـست         

 جانـب لئـام و      قطع طمع از خواص و عوام و مالحظـۀ        
هر روز بـه وجهـی غیـر مکـرر شـماتت اعـدا              ... کرام  
اشـرارِ اِفـساد    «: نویسد  همین نامه می   ۀدر ادام » .کشد می

شعار از غایت حسد، آهنگ ایذاء فقیر دارند و حسنات          
و در » نگارند اعمال مرا به اَقبح وجوه بر الواح قلوب می        

نانش خواهد که بر ایـن اقـدامات دشـم         انتها از وزیر می   
نگذارند کـه اکاذیـب و اراجیـف از خـود           «آگاه باشد و    

» چه اعتماد و اعتضادِ فقیر بـه آن جنـاب اسـت       . تراشند
  ).114 -115: همان(

هـایی کـه دربـارۀ او        هـا و بـدگویی      مضمون مخالفت   
 21ای در نامـه  . هـا بازتـاب دارد     شـد در برخـی نامـه       می
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    101/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

ی و  چهل سال از عمر این فقیر گذشته و س        «: نویسد می
شنوم که    اکنون می  ،دو به افاده و استفاده مصروف گشته      

بعضی برای شـهرت و خودنمـایی و بعـضی از غایـت             
گویند و بـه     حیایی سخن در اعتقاد من می      شرارت و بی  

هرچند تنزّل ... جویند  وسیلۀ تکفیر، انحطاط پایۀ من می   
نمـایم هـر     جویند و اگر إبا می     کنم منزلِ فوق آن می     می

 132 :همـان (» گویند آورد می   باد به دهانشان می    افترا که 
ای به قاضی عیسی، که به عربی نگاشته،         در نامه ). 131-

این اتهامات و افتراها را که متوجه او بوده است در سه            
هیـولی خوانـدن خـدا، کوچـک        : کند محور خالصه می  
ــامبر ــمردن پیـ ــضب )ص(شـ ــشم و غـ ــار خـ  22 و اظهـ

  ). 136-137:همان(
دانست و   تمامی این اتهامات را مردود می     البته میبدی     

هـا آن اسـت کـه در برابـر           معتقد بود علت این بدگویی    
مُبتدعان ایـستاده و راه خالفکـاری بـسیاری را مـسدود        

جمعی عزیزان که در بازارِ تمیز      «: گوید می. ساخته است 
ارزند از غایت شقاوت بـا حقیـر عـداوت           به فلسی نمی  

نکه ترکیب شرع را منحـل      زعم فاسد ایشان آ   . ورزند می
و ترتیب دین را مختل سازند و به کام دل، عَلَم ضاللت            

و چون خود، زوری بلکه     ... در میدان جهالت برافرازند     
شناسـند و    قوّت موری ندارند و اکثر مردم ایشان را مـی         

 عقول ارباب قـدرت بـه طریـق شـتّی           ،در مقام انکارند  
 فاسـده   ربایند و تـرویج اعـراض کاسـده و اغـراض           می
ای دیگـر خـود را بـه         در نامـه  ). 100:همان(» نمایند می

انـدازی مُبتـدعان     شمارد که مانع دست    مثابۀ کوهی برمی  
به شریعت و دافعِ تجـاوز ظالمـان بـه حقـوق مردمـان              

شناسـند و از     جمعی پریشان که نیک از بد نمـی       «: است
هراسند، مرکب جهالـت در      حسد و کبر و امثال آن نمی      

رانند و ایـن را واسـطۀ مباهـات و           ت می سنگالخ ضالل 
کـوهی اسـت    : عـوام گوینـد   ... دانند   رابطۀ مفاخرت می  

حایل میان ما و یأجوج و مأجوج که لشکر ابلیسند و از            

لیـسند و چـون کـوه بـه کمـال            بام تا شام آن کوه را می      
فردا این را خواهیم شـکافت و       : گویند رسد می  رقّت می 

خواهیم شتافت و چـون     به تخریب بالد و تعذیب عباد       
. صَباح آمدند، کوه مبدّل گشته، رجوع به حال اوّل کرده         

یأجوج و مأجوج عبارت از اهل فتنـه و فـساد اسـت و              
کوه، رافـع شـریعت کـه مـانع طغیـان و عنـاد اسـت و                 
لیسیدن کوه به زبـان، کـذب و افتـرا کـه در شـأن ایـن                 

ــدی[شــخص  ــدح در  ] میب ــیلۀ آن ق ــه وس ــد و ب گوین
ویند و الحمدهللا که هر صباح آن کـوه بـه      معامالت او ج  

شُــکوهِ اول اســت و ســعی و ســعایت ایــشان ضــایع و 
  ).    96-97: همان(» مهمل

وجود دارد که در طـی آن بـه بیـان           منشĤت  ای در    نامه  
ــه اســت  ایــن نامــه . شــرایط قاضــی و قــضاوت پرداخت

 منـشĤت  ۀترین نامه در مجموع    ترین و شاید مهم     طوالنی
در ایـن   قاضی میبـدی    از آنجایی که    . دمحسوب تواند ش  

تـوان آن را   پـردازد، مـی   نامه به دفاع از عملکرد خود مـی    
به نام مخاطـب در ایـن نامـه         . نوعی دفاعیّه نیز تلقی کرد    

تصریح نشده است؛ ولی احتمال اینکه مخاطـب، قاضـی          
از آنجـایی   . الدین عیسی ساوجی باشد قـوی اسـت        صفی

ویـت تـاریخی قاضـی      که مندرجات این نامه در درک ه      
های زیادی از    بسیار حائز اهمیت است، ناگزیر باید بخش      

ای از   نامـه بـا شِـکوۀ مؤدبانـه       . آن را در اینجا مرور کنـیم      
شـود و نـشان از       التفاتی مخاطب به میبـدی آغـاز مـی         بی

هــا و اتهامــات  نگرانــی میبــدی از مــؤثر بــودن ســعایت
یـه  سـپس وارد دفاع   . بدخواهانش در ذهن مخاطـب دارد     

مقصودِ َاکفـا و َاقـران      ] اولین[کنم که    عرض می «: شود می
من از تصدّیِ قضا، اکتساب مال و اکتسای جـاه اسـت و             
 مرا اهتمام به هیچ یک از این دو نیست و خدا آگاه است            

م، رشوه از مترافعین و متنازعین گرفتن و اوقـاف و           دو... 
اموال ایتـام و غیـب و شـهاد مجـانبین تـصرف کـردن و           

ند این رذیله در اکثر بـالد از مـشرق تـا بـه مغـرب                هرچ
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شایع است، اما اقتضای طبع من به خالف ایـن صـورت            
تکـذیب ایـن دعـوی و       ... و دشـمنان مـن      ... واقع است   

،  اخـذ وظیفـۀ      ]مسـو [ام   سـه ... انکار این معنـی ندارنـد       
ــا و قطــع و فــصل خــصومات و   تــدریس و اُجــرت ِإفت

و اموال ایتام و امثـال  تسجیل و عقد نکاح و ضبط اوقاف       
سپس با به کارگیری تمامی دانش کالمـی، فقهـی و           » .آن

آورد تا این دعوی را مطـرح   اش مستندات فراوان می    ادبی
ام کـه در خـدمت    من از حق تعالی قبـول کـرده      «: کند که 

، هـر   )ص(مطلق خالیق، بتخصیص امت حضرت مصطفی     
وه هیچ وجه از وجـ     قدر که مقدور باشد سعی نمایم و به       

ــه ). 140 – 148 :همــان(» طمــع نکــنم در ادامــۀ نامــه ب
اِعـراض مـن از     «: کنـد  روحیات خود این چنین اشاره می     

اکتسای جاه برای آن است کـه مـردی درویـش مـشرب             
فقیر مذهبم و پروای تکلفات رسـمیّه و تـصلّفات عادیّـه            

اگر مرا داعیۀ جاه بودی بایستی که با همه کـس           ... ندارم  
خلق عالم شطرنج نفاق باختمی و جانب       درساختمی و با    

اقویا و اغنیا بر جانب ضعفا و فقرا ترجیح کردمی تا اهـل        
قدرت همه مطیع من بودندی و حال آنکه یـک درویـش            

. »سوختۀ نیازمند پیش من بهتر از هزار غنیِّ متجبّرِ متکبـر          
برای آنکه به این پرسش مقـدر پاسـخ داده باشـد کـه بـا             

ا در منصب قـضا قـرار گرفتـه         ای چر  وجود چنین روحیه  
باعث «: نهد که  است، به مخاطب خود این چنین منّت می       

بر تقلّدِ قضا و ارتکاب منصب، اطاعت حـضرت پادشـاه           
 بود وگرنه مـن از کجـا غـم          23گیتی پناه و انقیاد امر شما     
پــس از ایــن ابــراز اســتغنا،  و» بــاران و نــاودان ز کجــا؟

خود بـرای تـصدّیِ     ت  افضلیبالفاصله این گونه به اظهار      
بعضی از علمای دیـن برآننـد کـه         «: پردازد قضای یزد می  

من در یزد متعیّنِ بلدم و هرچند که مـن بـه تعـیّن خـود                
بینم، اما احتمال    قایل نیستم چه هیچ فضیلت در خود نمی       

پـس احتیـاط در دیـن مقتـضی آن          . کنم تعیّن را نفی نمی   
ن  متعـیّ است که من به سرِ خود ترک قضا نکنم؛ چه اگـر        

و اگـر نـه احتیـاط       ... بلد باشم قضا بر من واجب باشـد         
سـپس  » .کـردم  بـود تـرکِ قـضا مـی      دینی مـانع مـن مـی      

گانۀ خود برای ترک منصب قضای یزد        های دوازده  انگیزه
قـضا امـری خطیـر      : اول آنکـه  «: شمارد را این گونه برمی   

... است و از عهدۀ حق بیرون آمدن حدّ هر کس نیـست             
 آن اسـت کـه امـروز در دنیـا عـذاب خلـق               و مرا وهـمِ   

... کشم و فردا در آخرت عِِقاب خدا را هم باید کشید             می
قضای امثال مـن بـه واسـطۀ عـدم اجتهـاد،            : ... ثانی آنکه 

: ثالـث آنکـه   ... مبتنی بر ضرورت است نه بـر اسـتحقاق          
 چـه اشـرار   ؛قضای من در بسیاری از اوقات مکروه است     

شوند که با ایـشان موافقـت        ییزد آن زمان از من راضی م      
بنـدد، پیوسـته بـا مـن      کنم و چون این صورت نقش نمی   

ورزند و هرچه من تنزّل و تحمّل        عداوت و خصومت می   
کننـد و    کنم، ایشان انگیزِ  فتنه و فساد بیشتر مـی          بیشتر می 

هیچ روز نباشد که مـرا معطـل گذارنـد و بـه وجهـی از                
نند و نیـز مـرا از       وجوه اِدخال حُزن و مالل در دل من نک        

امراض، ضعف باصره بس نبود که طنین و وَجَعِ مفاصـل           
مـدار اَحکـام بـر شـهود و         : رابع آنکـه  ... هم اضافه شده    

یمین و إنهای قضات است و اکثر مردم ایـن روزگـار در             
شهادت و قسم دلیرند و در إنهـای بعـضی قـضات هـم              

پـس دل مـن در مُعظـم اَحکـام          . دغدغه و وسوسـه دارم    
کنم و    نیست و در اکثر مرافعات میل به تصالح می         مطمئن

اگر تصالح میسر نـشد و حکـم قطـع بایـد کـرد تـصوّر                
ام و نفَس من گرفتـه و از         کنم که در آبی مستغرق شده      می

این وادی است اجتناب من از نصب نایب که اعتمـاد بـر             
ترسم که صورتی راسـت کننـد کـه       هیچ کس ندارم و می    

دل من بسیار ضعیف اسـت      : نکهخامس آ ... راست نباشد   
کـنم کـه کـسی آزرده خواهـد شـد            و چون مالحظه مـی    
شـوم؛ بنـابراین، از حکـمِ حـبس و           منغّص و مکـدّر مـی     

و تا غایـت    ... ضرب و قطع و قتل به قدر امکان محترزم          
ترسم که ناگاه مرتکـب      ام و می   حکم قطع و قتل نکرده    ... 
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ا از قبایح و    و من این صفت ر    ... این خطیر شوم و نتوانم      
عمر مـن از    : هسادس آنک ... شمارم   ذمایم اخالق خود می   

مبداء سن تمییز بـه تحـصیل و مطالعـۀ علـوم مـصروف              
گشته و عنان توجه من در جمیع اوقات به طرف علـم و             

به واسطۀ قضا از مطالعه و مباحثـه        ... علما معطوف نموده  
ام و میان من و اهـل فـضل بُعـد المـشرقین              محروم مانده 

و مرا در جمیع علوم عقلیّه و نقلیّه، تحقیقـات و           ... ست  ا
خواهم که آنهـا را بنویـسم و         تدقیقات خاصه است و می    

پس اگر بنده را  آزاد فرماینـد و         ... موقوف فراغت است    
اجازه دهند که به نـشر علـوم دینیِـه و تـصنیف معـارف               
یقینیه مشغول گردد، واسـطۀ اجـر جزیـل و رابطـۀ ذکـر              

معرفـت نیـست در ایـن قـوم خـدایا           . بودجمیل خواهد   
: سابع آنکه ... تا برم گوهر خود را به خریدارِ دگر         / سببی

و نیز تبدیل   ... کلمات پراکندۀ عوام سبب تفرقۀ دل است        
تـوان   بعضی اخالق در مبادی سلوک با قـضا جمـع نمـی       

کـه   حج بر من فرض است و بر عمـر،    : ثامن آنکه ... کرد  
و از اسـباب    ... اعتماد نیـست    گذرد،   چون باد صرصر می   

تعجیل یکی آن است که اعتـدال هـوای مکـه در موسـم              
حج مغتنم است و بعد از چند سال دیگر هوا بغایت گرم            

مقصود اصلی از قضا منع ارباب      : تاسع آنکه ... خواهد بود 
شـود   فتنه و فساد است و کسی مرتکب فتنه و فساد مـی           

ـ            زرگ اسـت   که هم جهل دارد و هم قوّت و یزد شهری ب
و هیچ روز نیست که چند نوبت نهی جـاهالنِ صـاحب             

باید کرد و چون مسافتی بعید میان شما و فقیـر            قوّت نمی 
ای باشـد کـه      هست، اگر نه تقویت و تربیت من به مرتبه        

این طایفه به مجرّد سخن، منزجر و ممتنع شوند، هر روز           
هم من اهانت یابم و هم شریعت و شش سال اسـت کـه             

کشم که احوال بهتر خواهد شد و تا غایت نشد           یانتظار م 
و ظاهر آن است که الحق بر منوالِ سابق خواهد گذشت           

آینـد یکـی     هر دو شخصی که به ترافع می      : عاشر آنکه ... 
اهل حق است راضی است و یکی که اهـل باطـل اسـت              

ناراضی است و شخصی که در مرافعۀ مُعَینـه، اهـل حـق             
پس به مـرور ایّـام   . اطل استاست در مرافعۀ دیگر اهل ب 

و نیز مطلق ظَلَمـه     ... شوند   رنجند و دشمن می    هر دو می  
و فَسَقه دشمن منند بعـضی بـه تعـذیر یـا حـدّ، متـأذی                

اند و بعضی خوف ایذا دارند و متولیان و مُرتَزقه کـه             شده
ورزنـد و اهـل      به حق خود قانع نیستند خصومت تام می       

 مرا این همه دشمن     شمارند و چون   حسد هم بسیار و بی    
آینـد، مـن بـه       هستند و پیوسته یکی به تصدیع شـما مـی         

شوم و این جماعـت بـه        ضرورت از روی شما منفعل می     
حق گفتن مقیّد نیستند، هرچه به مصلحتِ خـود راسـت           

پـیش از اینَـت     : حادی عـشر اینکـه    ..  .گویند یابند می  می
 مهرورزی تو با مـا شـهرۀ      / بیش از این اندیشۀ عشاق بود     

اکنون که مشهور شده که شما را آن اهتمام و          ... آفاق بود   
التفات نمانده از این معنی، هم دل من منزجر شده و هـم             

و دلیل بر قلّـت التفـات       ... اند   اشرار داعیۀ تمرّد پیدا کرده    
شما آن است که به هیچ وجه یـاد ایـن شکـستۀ مهجـور             

ا پرسید این شخص زنده است ی      فرمائید و هرگز نمی    نمی
وآزار / مرده؟ زین پیشتر چنین دلت از سـنگ و رو نبـود           

تـا مـن    : ثانی عشر آنکه  ... دوستانت بدین گونه خو نبود      
قاضی یزد خواهم بود اشرار تحریک خواهند کرد که مرا          

هرگز گمان نداشتم که آتـش      ... به اردوی همایون طلبند     
» خصومت و عـداوت کـسی تـا ایـن حـد اشـتعال یابـد         

از اینکه در ادامۀ نامه به ایـن نکتـه          ). 149 – 169 :همان(
مـشخص  » رأس مأیـه نزدیـک شـده      «: کند کـه   اشاره می 

های پایانی قرن نهـم هجـری        شود که این نامه در سال      می
های پایانی همین نامۀ مطول است که        صفحه. نگاشته شد 

به انتقاد از وضعیت طالب و مجتهدان و اوضـاع اوقـاف            
ای  در نامه . کر آن گذشت  اختصاص یافته است و پیشتر ذ     

دیگر بـرای اینکـه نـشان دهـد منـصب قـضای یـزد بـه                 
اگر مرا این همـه تـشویش       «: نویسد ارزد می  زحمتش نمی 

باید کشید، اولـی تـرک     ] ایزدی: در متن [برای قضای یزد    
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با این همه، مواردی را نیز در البالی        ). 132:همان(» است
داری   عهـده توان یافت که چشمداشت او را بـه      ها می  نامه

 اینکه باالخره پـس از ایـن همـه          24 .دهد منصب نشان می  
اظهار استغنا از منصب قضا همراه با چـشمداشت بـه آن،       
در منصب خود باقی ماند یا برکنار شـد دقیقـاً مـشخص             

ای وجــود دارد کــه نــشانگر تنــزل   امــا قرینــه25نیــست؛
کسرِ نفس که امـسال     «ای از     در نامه  .موقعیت او تواند بود   

کند و در تسکین خود      یاد می » این فقیر حقیر را واقع شد     
اگـر بـه صـفراءِ منـصب ضـرر          «افزاید این کسر نفس      می

با وجود ایـن، در همـین       » .داشت به سودای فقر نافع بود     
دهـد هنـوز در      ای آمـده اسـت کـه نـشان مـی           نامه جمله 

فقیـر را گـاهی داعیـه پیـدا         «: نویسد منصب قضاست؛ می  
کنـد کـه     و باز مالحظـه مـی     ... ا کند   شود که ترک قض    می

انـد کـه قـضا، افـضل عبـادات           ائمۀ دین تصریح فرمـوده    
  ) .197 - 198:همان(» .است

 هـا بیـشتر متوجـه      هـای مطـرح شـده در نامـه         دغدغه  
وضعیت خـود قاضـی اسـت و کمتـر بـه مـشکالت و               

در تنها مورد از ایـن      . های عمومی پرداخته است    دغدغه
ب آن بــه احتمــال قــوی ای کــه مخاطــ دســت در نامــه

الدین محمود دیلمی، وزیر سلطان یعقوب، اسـت         شرف
خسارت ناشی از فـساد زراعـت بـرای کـشاورزان و          از

وران یــزد  کــساد صــناعت بــرای پیــشه انــدوه ناشــی از
خواهد که با توجـه بـه ایـن          کند و از او می     حکایت می 

 26 . یزد را بنمایـد    ۀشداید، رعایت حال رعایای دارالعباد    
دارِ ایـن    مکتوبی دیگر، که از اندک مکتوبـات تـاریخ        در  

مجموعــه اســت، از اینکــه توانــسته اســت در روزگــار 
ق به ساختن یک باب     . هـ 887سلطان یعقوب و به سال      

      27.گوید حمام توفیق یابد، خدای را سپاس می
ــز در      ــذهب قاضــی نی ــد و م در خــصوص آرا، عقای

البته در اینکه   . دها اشارات بسیاری وجود دار     نامه مطاوی
 و پیــروِ مــذهب شــافعی بــود نیــاز بــه 28قاضــی، ســنی

ِ 29کندوکاو چندانی نیـست؛ زیـرا در دیباچـۀ ارزشـمند          
شـرح دیـوان منـسوب بـه        تـرین اثـرش؛ یعنـی،        مهم

هنگامی که به ذکـر ائمـۀ مـذاهب          )ع(امیرالمؤمنین علی 
پردازد، فقط از پیشوای مذهب شافعی بـا         اهل سنت می  

 افزون بـر    .)30: همان(کند   یاد می » ا شافعی امام م «تعبیر  
 نیـز بـسان     منـشĤت های مجموعـۀ     این، در یکی از نامه    

مهری خود را نسبت به مـذهب       بیشتر فقهای شافعی، بی   
وی گرچـه مـذهب     ). 98 :همـان (دهـد    حنفی بروز می  

شیعه را در مجموع به عنوان یکـی از مـذاهب اسـالمی             
مذاهب « کند که نمیقبول دارد، این عقیدۀ خود را پنهان        

شیعه به واسطۀ لعن و طعنِ اراذلِ ایشان در شأن صحابه 
»  .مردودست و اثر آن در میان جمهور اهل اسالم مفقود         

اَعـدَلِ  «شـود ایـن اسـت کـه          تنها تخفیفی که قایل مـی     
طوایف شیعه، اصحاب زید بن علی بن حسین بن علی          

؛ زیرا به صـحت خالفـت سـه خلیفـۀ           »اند طالب بن ابی 
قـدح و انکـاری    ). 31 - 30: همان. (خست اقرار دارند  ن

کند در واقع انتقادی است به جنبۀ        که او نثار شیعیان می    
تبرّاییِ تشیع وگرنه از بُعد تولّایی نه تنها میبـدی، بلکـه            
بسیاری از معاریف تسنن شافعی بـه ائمـۀ شـیعه ابـراز             

رسـد از ایـن زاویـه، میبـدی          به نظر می  . اند ارادت کرده 
جـامی  . ار به دیدگاه عبدالرحمن جامی نزدیک باشد      بسی

ــت    ــذهب اهــل بی ــارش و م ــیعیان روزگ ــان ش ــز می نی
او ضمن ابراز ارادت به تمامی      . نهاد  تمایز می  )ص(رسول

کـه مهملـی چنـد      ... جهودی چند جهـول     «ائمۀ شیعه،   
... اند و به خانـدان طیبـین و طـاهرین          ساخته و پرداخته  

دانـست کـه     مـی » بختبـد «را جماعتی   » کنند نسبت می 
 30 ).157: 1371نظامی بـاخرزی،    (دارند  » اعتقاد ناپاک «

های قاضی با جامی تنها در بستر        البته این قِرابتِ دیدگاه   
یافـت؛ ولـی    نقد شیعیان روزگارشان ظهور و بـروز مـی     

آمد و    پیش می  )ص(آنجایی که پایِ دفاع از خاندان پیامبر      
کـرد، میبـدی     محابا ایمان ابوطالب را انکار می      جامی بی 
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شافعی مذهب، جـامی حنفـی مـذهب را بـه نـاپختگی             
          31 .نمود منسوب می

 ظهـور و    منشĤتتعلقات عرفانی و صوفیانۀ او نیز در          
نـه تنهـا اسـتفادۀ گـسترده از اشـعار           . بروز یافته اسـت   

به ویـژه غزلیـات حـافظ کـه گـویی بـا آنهـا                -عرفانی  
شـرح   بلکـه سـبک ورود او بـه دیباچـۀ          - بود   مأنوس

 نیز مؤید این مطلـب      )ع(دیوان منسوب به امیرالمؤمنین   
با این همه، اصل اساسی او برای هرگونه سـلوک          . است

کـه   هـر «: نویـسد  مـی . عرفانی، التزام به شریعت اسـت     
لنگر شریعت قدم در بحر عرفان نهـاد خـاک وجـود             بی

 1376میبـدی،   (» خود را از صرصر صالبت بـر بـاد داد         
های  در مراودات و مکاتباتی که با مشایخ طریقت        ). 90:

مختلف تصوّف داشت، هم رد پـای نوربخـشیّۀ شـیعی           
و هـم حـضور     ) 119:همـان (تـوان دیـد      مشرب را مـی   

بـا ایـن همـه،      ). 189 :همـان (نقشبندیّۀ سنی مذهب را     
های صوفیانۀ روزگارش مـورد      وضعیت عمومی طریقت  

اکثر درویشان زمان ما    «: نویسد می. بودپسند و تأیید او ن    
نـه از عرفـان خبـر       . انـد  دربند آرایش و در مقام آسایش     

امتیاز ایشان از سایر مـردم بـه        . دارند و نه از احسان اثر     
» صورت اسـت و بـاطن ایـشان پـر از کـدورت اسـت              

  ). 19: همان(
 دربارۀ آثار و تألیفات میبـدی در مـصادر تـاریخی از              

 که  )ع( شرح دیوان امیرمؤمنان   :ده است موارد زیر یاد ش   
ق نگاشـته   . هــ  890نامبردارترین اثر اوست و در سـال        

  در منطق،   حاشیه شمسیه   در حکمت،  شرح هدایه شد،  
شـرح    و   در کـالم   طوالـع    ۀحاشی،  شرح حکمه العین  

: 1372والـه اصـفهانی،     ( در فـن معمـا       کافیه و رسـاله   
ر رسـاله د  بـه فهرسـت فـوق        التواریخ   ۀخالصـ  ).309

). 84: 1383حسینی قمـی،    ( را هم افزوده است      منشĤت
 به فارسـی در     نما جام گیتی  از   احسن التواریخ مصحح  
زاده رومـی در   قاضـی  حاشیۀ شـرح ملخـص      حکمت،

 از امـام     شرح حدیث صـعدنا ذری الحقـایق       هیأت و 
 نیز در زمرۀ آثـار او یـاد کـرده اسـت             )ع(حسن عسگری 

 کدام از آثـار او       هیچ ،به هر حال  ). 670: 1357روملو،  (
منـد    از آن برخوردار شد بهـره      شرح دیوان از اقبالی که    

این شرح از همـان دورۀ صـفوی تـاکنون بـه        . اند نگشته
عنوان بهترین شرح مورد توجه اصـحاب شـعر، ادب و           

  32.حکمت بوده است
 میبدی گرچه با عنوان شـاعر نـامبردار نـشد، قریحـۀ              

ره هنـر شـاعریِ     اساساً هموا . شاعری قابل قبولی داشت   
الشعاع شخـصیت علمـی آنهـا کمتـر      عالمان دینی تحت 

. میبـدی نیـز چنـین بـود       . مجال برجستگی یافته اسـت    
افزون بر این، وی با سرنوشتی که یافت نوعی سـکوت           
بر تمامی ابعاد شخصیتی او حاکم شد و این امر بیش از            

بـه هـر    . هر چیز علتی سیاسی داشت تا دلیلی اعتقـادی        
با اینکه طبع شعری هم داشت و در شـعر          روی، میبدی   

 گویـا دیـوان شـعری از او         ،کـرد  تخلّـص مـی   » منطقی«
 بسیاری از اشعار فارسی و عربی       33.برجای نمانده است  

  34. توان استخراج کرد  میمنشĤتاو را از البالی 
  

  تأملی بر سرنوشت میبدی
تقریباً تمامی منابعی که بـه سرنوشـت میبـدی اشـاره              

 قتـل او بـه دسـتور شـاه          ،تصریح یـا تلـویح    اند به    کرده
بندی ایـن    عبارت. اند اسماعیل اول صفوی را تأیید کرده     

کـه  . ای بـود  منابع در خصوص این ماجرا بیشتر به گونه     
موهم این ذهنیت شده است که نوعی تعارض و تقابـل           
عقیدتی و مذهبی میان شاه جوان شیعه و قاضیِ فاضـلِ           

 ایـن تقابـل، الجـرم       سنّی مجـال بـروز یافـت و نتیجـۀ         
که بیشتر با زمـان حادثـه        این منابع، . هالکت قاضی بود  

فاصلۀ زمانی دارند، در دلیل قتل قاضی بـه پنـدار خـود             
از جملـۀ ایـن     . اند تا به استناد تاریخی     بیشتر مجال داده  

یوسف واله اصفهانی اسـت کـه        محمدخُلد برین   منابع  
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ال مـرگ  را به عنـوان سـ  » سنۀ تسع و تسعمأیه «به غلط   
ای بـه مـاجرای    میبدی آورده است و بدون هـیچ اشـاره   

عصیان سیاسی میبدی، دلیل گرفتاری و قتـل قاضـی را           
از «: نویـسد  کنـد و مـی   تنها در سنّی بودن او خالصه می     

 تـسنن غرائب امور آنکه با وجود وفور علم و دانش به           
والـه اصـفهانی،    (» مؤاخـذ گـشته    ... الجرممشهور بود،   

چنـین برداشـتی تـا چـه         باید پرسـید   35).  310 : 1372
اندازه درست است؟ برای نگارندۀ این سطور، که تالش        
داشته است هویّت میبـدی را از رهگـذر یـک بررسـیِ             
تاریخی بازشناسی کند، پذیرش چنان ذهنیتـی خـالی از          

هـای تـاریخیِ چنـدی       به واقع، دسـتمایه   . اشکال نیست 
میبدی بـیش از    دهد دستور قتل     وجود دارد که نشان می    

آنکه متأثر از نوعی تعارض عقیدتی باشـد، نتیجـۀ یـک            
 به دیگر سخن، قاضی میبدی بیـشتر      . فرایند سیاسی بود  
تـا  داد  اش را    گیریِ نسنجیدۀ سیاسـی    تاوان نوعی موضع  

بیش از هر سـخنی بهتـر اسـت         . اش های مذهبی  دیدگاه
  .این ادعا را واکاوی کنیم

دثی که به بازخواست    دنبال کردن روند تاریخمند حوا      
و سرانجام قتل میبدی انجامید و در بخش بستر تاریخی          
ارائه شد حائز یک نکتۀ مهم است و آن این اسـت کـه              
یزد در دو مرحله به وسـیلۀ نیروهـای صـفوی تـصرف             

و بـار دیگـر در      ق   هــ    909یک بار در اوایل سال      : شد
تفاوت این دو مرحله در این بـود        . ق. هـ 910نیمۀ سال   

 - و همچنین شهر ابرقـوه       -در مرحلۀ اول شهر یزد      که  
با مسالمت و بدون درگیری به سروری صفویان تن داد          

 خـونین و چنـد      و در مرحلۀ دوم پـس از یـک کـارزار          
 در تصرف نخست، که به وسیلۀ نیروهای محمـد           .ماهه

 استاجلو صورت گرفت، هیچ گونه شـدت عملـی          کبی
اطبۀ آنها سنی نسبت به رجال سیاسی و مذهبی یزد که ق        

تـرین آنهـا     تردید یکـی از برجـسته       و بی  ـمذهب بودند   
ـ میبدی بود  رخ نداد و با تعیین شعیب آقـا بـه سـمت     

داروغگیِ یزد، یزدی ها به آرامی با وضعیت جدید کنار          
اگـر بتـوانیم بـه برخـی از مکتوبـات میبـدی در          . آمدند

 استناد کنیم، باید بگوییم حتی احتمال       منشĤتمجموعۀ  
ای پیونـد بـا      ارد که میبدی در ایـن تحـول آرام، گونـه          د

 دو منــشĤتدر . ســروران جدیــد برقــرار کــرده باشــد 
توانستیم تاریخ آنها را دریابیم      مکتوب هست که اگر می    

بود؛ اما با وجـود      در تعلیلِ قتل میبدی بسیار کارگشا می      
اینکه این دو مکتوب ناتاریخمندند، به دلیـل پرتوهـایی          

د، نـ  بر بازشناسـی شخـصیت میبـدی بیفکن        توانند که می 
  .هنوز اهمیت واالیی دارند

 دارد، میبدی دربارۀ    نامه  فتحدر مکتوب اول، که عنوان        
ــام وی را در -» یکــی از ســالطین مــا«پیــروزیِ   کــه ن

ایـن  . فرسـایی کـرده اسـت       قلـم  – مکتوب ذکر نکـرده   
 یک ویژگـی دارد و آن ایـن اسـت کـه شـعائر               نامه  فتح

توان تردیـد    ای که نمی   اند؛ به گونه   رجستهشیعی در آن ب   
کرد که در تهنیت پیروزی یـک سـلطان شـیعه نگاشـته             

، پـس از    نامـه   فـتح در همان آغازین سـطورِ      . شده است 
بـر آل و عتـرت بزرگـوار     «)ص(حمد خدا و نعت رسول 

سرِ : ، ضرغام میدان وَغا   ]لقا[ او، خصوصاً غضنفرِ معرکه   
، » ولی صاحب ذوالفقـار    علّیِ/ سروران شاه دُلدُل سوار     

 و آنجـا کـه سـخن از         نامه  فتحدر میانۀ   . فرستد درود می 
درگیری شدید و جان باختن سپاهیان هر دو طرفِ نبرد          

ــاراســت،  ــدون هــیچ درب ــه ۀ مخــدوم خــود ب ای  مقدم
آخِر اسـتمداد همـت از ائمـۀ معـصومین و           «: نویسد می

در پایان مکتـوب نیـز      » .خاندان طیبین و طاهرین طلبید    
بـه امـداد ائمـۀ      «: آورد دون اشاره به عوامل دیگـر مـی       ب

هُدی و پیروان و محبان آل عبـا ایـن نـوع فتحـی روی               
بــا ). 218، 222 و 226: 1376میبــدی، (» ... نمــود کــه 

ها و مکتوباتی کـه در مجموعـۀ         توجه به اینکه تمام نامه    
 آمده است به قلم میبدی اسـت و خـودِ او نیـز              منشĤت

تـوان    در یـک نکتـه نمـی       36،ها بـود  گردآورندۀ اصلی آن  
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 را میبـدی    نامـه   فـتح تردید کرد و آن این است که ایـن          
حال پرسش اصلی این است که برای چه کسی         . نوشت

کنـد وکـاوِ    .  نوشـته شـد    نامـه   فـتح و در چه زمانی این      
دهـد،    گرچه پاسخ روشنی به این پرسـش نمـی         نامه  فتح

 هـایی در خـود مکتـوب و بـستر تـاریخی         وجود قرینـه  
 قابل تـأملی را مجـال طـرح         یها حیات میبدی، استنباط  

یشتر ذکر شد که شاه اسماعیل در       پ ،از یک سو  . دهد می
فاصلۀ میان مرحلۀ اول تـصرف یـزد و مرحلـۀ دوم آن             

ق از چنـگ    . هــ  909الثـانی    موفق شد شیراز را در ربیع     
از سـوی   .  درآورد سلطان مراد که به بغـداد گریخـت       

ث دربـارۀ طـرف شکـست       دیگر، فتح نامـۀ مـورد بحـ       
 بـه ایـن     -  باز هم بدون اشاره به نام وی       – خوردۀ نبرد 

من نجی  "فالنِ برگشته خان و مان      «: نکته اشاره دارد که   
نیم جانی به هـزار حیلـه        را خوانـده،      "برأسۀ فقد ربح  

باز هم از یـک سـو از اولـین          ). 225:همان  (» بیرون برد 
تعیـین  اقدامات شاه اسـماعیل پـس از تـصرف شـیراز،            

برای یـزد بـود، کـه سـرحد         ) شعیب آقا (داروغۀ جدید   
که در   چنان آمد، و از سوی دیگر، آن      شمار می   به خراسان
جمهـور   «نامـه   فـتح  آمده است مخاطـبِ      نامه  فتحابتدای  

. بودنـد ) 219 :همان(» خراسانسکنه و متوطنان ممالک     
گونه استنباط کـرد کـه       توان این  ها می  آیا از این واقعیت   

اسماعیل پس از فرار سلطان مراد، تصرف شـیراز و          شاه  
فرســتادن شــعیب آقــا و همراهــانش بــه یــزد بــه آنهــا  
مأموریت داد که خبر فتح فارس را به خراسانیان اعـالم           
کنند و این وظیفه در یزد به صاحب قلمی سـپرده شـد             
که در فن انشا سرآمد بود؟ اگر پاسخ مثبـت باشـد چـه              

که قلم توانـای او باعـث      کسی بهتر از میرحسین میبدی      
شده بود کـه دوسـتان و عزیـزانش او را بـه گـردآوری               

توانـست از عهـدۀ ایـن کـار           مـی  تشویق کنند،    منشĤت
 این تنها یک استنباط تاریخی است؛ امـا بـه هـر      ! برآید؟

حال اگر هم این استنباط قانع کننده نباشد باید بـه ایـن             

ایـن  «کـه   کنندۀ جایگزینی داده شـود        پاسخ قانع پرسش  
  ؟ »کند  میبدی چه میمنشĤتنامۀ شیعی در میان  فتح
مکتوب دوم دربارۀ پیوند یافتن قاضی با دستگاه شـاه            

اسماعیل از مکتـوب پیـشین صـراحت بیـشتری نـشان            
اعلیحـضرت  «در ایـن مکتـوب بـه آشـکارا از           . دهد می

ابـوالمظفر شـاه    ] ...  پناهی: ظ[امامت و جاللت شاهی     
مـضمون مکتـوب    . ده اسـت  یاد شـ  » اسماعیل الحسینی 

یـک  «راجع به اقدام شاه اسماعیل است در آزاد ساختن          
شانزده ساله تقریبـاً، الچـین      ... غالم چرکس االصل     نفر
متأسفانه بخش پایانی این مکتوب، که به تاریخ آن         . »نام

» ...حَرَّرَهُ فی ثـامن   «: اشاره داشته است، مشخص نیست    
ذارد که میبدی   گ این مکتوب تردیدی نمی   ). 204:همان(

دوران کوتاهی هم که بوده باشـد بـا دسـتگاه صـفویان             
آمیزی داشت و با وجـود سـکوت ایـن           روابط مسالمت 

هـا دربـارۀ تـاریخ ایـن روابـط، بـستر تـاریخی               مکتوب
گذارد جز اینکه این روابط را       ای باقی نمی   حوادث چاره 

 910 تا نیمـۀ     909اوایل  (در فاصلۀ میان دو تصرف یزد       
  . دانیمب) ق .هـ
چه چیز مانع این است که بپذیریم پس از تصرف اول     

شهر یزد به دست نیروهای صفوی، که بـدون درگیـری           
رخ داد، قاطبۀ اهل قلم آن دیار و از جمله میبدی خـود             
را با مخدوم جدید همراه ساخته باشند؟ ایـن در حـالی            

ق و پس از    . هـ 909است که حتی در اواخر همان سال        
یر و دشوار عصیان حسین کیا چالوی و        گ سرکوبی زمان 
هـایی کـه وی و یـارانش در آنهـا موضـع          تصرف قلعـه  

ها سر به نیست شـدند       گرفته بودند همگی ساکنان قلعه    
که لزومـاً  ) 59: 1374سرور، (» جز تعدادی از اهل علم «

در چنین فضایی که به اهل علمِ عاصـیان،         . شیعه نبودند 
تـوان پـذیرفت کـه       گرفت، آیا مـی    عفو شاهانه تعلق می   

میرحسین میبدی، که در میان تمامی معاریف تـسنن آن          
 و ابـراز ارادت  )ع(شرح دیوان امام علی  عصر با تـألیف     
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 بیشترین قرابت را بـا شـیعه نـشان          )ص(به خاندان پیامبر  
بـه تـسنن مـشهور بـود       «تنها به واسطۀ اینکـه       داده بود، 
: 1372 واله اصـفهانی،  (» به فرمان قهرمان قهر   ... الجرم  

  گرفتار و هالک شود؟ ) 310
مسلّم است که میبدی به دستور شاه اسـماعیل کـشته             

شد؛ اما با توجه به مطالبی که تاکنون مطرح گردیـد نـه             
لزوماً به اتهام تسنن، بلکه به خـاطر مـشارکت در یـک             

ماجرا از آنجا آغـاز شـد کـه         . نافرمانی سیاسی و نظامی   
شـد انتظـار آن را       تـر از آنچـه مـی       شهر یزد شاید سـاده    

 بـا هالکـت سـلطان محمـد سـارویی، وزیـرِ             –داشت  
.  به تـصرف محمـد کـره درآمـد         -غدرپیشۀ شعیب آقا    

های  های محمد کره در سال     نگاهی به نحوۀ ماجراجویی   
یونلوهـا و برآمـدن شـاه       قو  آقفروخفتن اقبال حکومت    

بخـشد کـه گویـا وی        اسماعیل این استنباط را قوّت می     
 که عبارت بـود     -  قدرت در ابرقوه را    روش دستیابی به  

از نزدیکی به حاکمِ مستقر و منتظر فرصت بـودن بـرای            
 در رابطـه بـا      - برچیدن بساط اقتدار او در زمان مناسب      

پنداشت و پس از اینکـه     سروریِ صفویان نیز کارآمد می    
به عنوان داروغـۀ انتـصابی از سـوی شـاه اسـماعیل در              

مناسـب بـرای تبـدیل      ابرقوه باقی ماند، منتظر فرصـت       
شدن به یک حاکم مستقل بود و ایـن خـالء قـدرت در         
یزد در پیامد قتل شعیب آقا بود که وی را بـه صـرافت              

ایـن کامیـابی در چـشم       . تحقق این آرزویـش انـداخت     
بایـست بـسیار     ماجراجویی چون محمد کره قاعدتاً مـی      

بزرگ نموده باشـد؛ زیـرا وی را بـه قـدرت اصـلی در               
ناحیــۀ یــزد و منــاطق پیرامــونی آن تــرین شــهر  اصــلی

وی اکنون فاصلۀ میان داروغگی صفویان      . برکشانده بود 
در ابرقوه تا حاکمِ خودگماشتۀ یـزد را یـک شـبه طـی               

هیجان روحی شدید وی بر اثر ایـن کامیـابیِ          . کرده بود 
تـوان   ناگهانی را در نحوۀ اعمال قـدرت او در یـزد مـی            

ه شـدگان بـرای     همیشه به ناسزا برکـشید    . شناسایی کرد 

حفظ موقعیـت بـادآوردۀ خـویش بـه ناخوشـایندترین           
آورند؛ مسلط کردن ایادی خود بر شهر        ها روی می   شیوه

محمد کره نیـز دقیقـاً بـر        . های سنگین  و تحمیل مالیات  
این همـه شـاید     ). 60 : 1374سرور،  (همین شیوه رفت    

تـوان پاسـخ قـانع       ای که هنوز نمی    طبیعی بود؛ اما مسأله   
ای برای آن یافت این است که محمد کـره از چـه         کننده

تـر از آن     رو میبدی را به وزارت خـود برگزیـد و مهـم           
میبدی چـرا چنـین سـمتی را پـذیرفت؟ یـافتن پاسـخ              
استنادی، دشوار و با توجه به اطالعات تاریخیِ فعلیِ ما          
محال است؛ اما تالش بـرای اسـتنباطی تـاریخی شـاید            

ر یزد پایگاهی نداشت و     محمد کره د  : کمتر دشوار باشد  
به دیوانیانی که پروردۀ سـلطان احمـد سـارویی بودنـد            

فراموش نکنیم وی حتی بـرای      . توانست اعتماد کند   نمی
هـایِ لُـرِ     تثبیت موقعیت خود در ابرقوه، از هـم والیتـی         

نیاز او به   ). 13نوشت   پی: ک.ر(خود کمک خواسته بود     
توانـد    می ای موجّه و در عین حال کم خطر       »زاده بزرگ«

پیشنهاد یا حتـی الـزام او را بـه میبـدی بـرای پـذیرش                
منصب وزارت توجیه کند؛ اما میبدی در این پیشنهاد یا          

دید؟ ماندن میبدی با محمد کره تـا آخـرین    الزام چه می 
لحظه بیشتر نشان از آن دارد که قاضی با رضایت محمد      

اگـر چنـین    . کرد و نه از سر ناچاری      کره را همراهی می   
وده باشد او در همراهی با محمد کره به دنبال چه بود؟    ب

برآوردن نیاز درونی خود به قرار گرفتن در منصبی کـه           
دیـد؟ نـه     در شأن علم و فضلی باشد که او در خود می          

مگر این همان قاضـی بـود کـه در دفاعیّـۀ مطـوّلش از               
مند و در پیِ سببی بود تا گوهر خود          معرفتیِ قوم گله   بی

ار دگر عرضه کند؟ یا شـاید هـم اسـتفاده از            را به خرید  
موقعیت همراهی بـا یـک مـاجراجویِ تـازه بـه دوران             
ــمال دادن    ــرای گوش ــدار او ب ــتفاده از اقت ــیده و اس رس

داری منـصب    مخالفان و دشـمنانی کـه در دوران عهـده         
قضای یزد آن همه علیه او سعایت کـرده و او را ناچـار              
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دفاعیـۀ مطـوّل را   ساخته بودند برای دفـاع از خـود، آن         
تنظیم کند، او را به پـذیرش همکـاری بـا محمـد کـره               

  ...واداشته باشد یا شاید
خوانی در یک بررسـی تـاریخی چنـدان سـاده            انگیزه  

نیست؛ اما انگیزۀ او هرچه بـوده باشـد دو چیـز مـسلّم              
اول اینکه میبدی با وجود علم و فضل و کماالت          : است

بهره یا کـم بهـره       بی یاش، از تدبیر سیاس    ادبی و عرفانی  
با ماجراجویی چون محمد کره بـه اسـتقبال خطـر           . بود

دوم . رفتن نشانی از فضیلت سیاسـی بـه همـراه نـدارد           
  . تدبیری پرداخت اینکه او تاوانی سنگین برای این بی

  
  نتیجه 

هرچند به لحاظ سیاسـی یـزد در نیمـۀ اول قـرن نهـم                 
مـۀ  هجری تحت سیادت هرات و خراسـان بـود و در نی           

 - که مقارن با دوران بالندگی میبـدی بـود           -دوم آن قرن    
به تدریج از زیر سایۀ هرات بیرون رفت و به زیر سـلطۀ             

یونلو درآمد، از نظر    قو  آقدو دودمان ترکمان قراقویونلو و      
علمی و فرهنگـی، یـزد در سراسـر قـرن نهـم در حـوزۀ         

های شیراز بـود و تحـصیالت دوران جـوانی           تأثیرگذاری
نیــز ) دوانــی و نیریــزی(در شــیراز و اســاتید او میبــدی 

احتمـاالً در   . کننـد  خاستگاه فرهنگـی وی را روشـن مـی        
اواخر همـین دوران تحـصیل بـود کـه در زمـان سـلطان         

با تصدّیِ منصب   ) ق. هـ 896 – 883(یونلو  قو  آقیعقوب  
کـه دوران    -یونلوها  قو  آققضای یزد به دستگاه حکومتی      

) ق. هــ  882 – 861(حـسن   اوجشان را در زمـان اوزون       
داری این منصب    عهده.  پیوند خورد  –سپری کرده بودند    

 وی  منـشĤت هایی را موجـب شـد کـه در           برای او تنش  
اگر منصب قضای میبدی تـا واپـسین        . بازتاب یافته است  

یونلوها ادامه یافته باشـد، قاضـیِ       قو  آقهای حکومت    سال
ـ              ت ما در حالی قدم به قرن دهم گذاشت کـه آفتـاب دول

های سیاسی ناشـی از      آشفتگی. مخدومانش بر لب بام بود    

هـا خواسـته یـا       هـای مـدعیان قـدرت در آن سـال          جدال
ناخواسته میبدی را بر مسند وزارت یزد نـشاند؛ وزارتـی           

  ! بسیار مستعجل که فرجامی نداشت جز فرارسیدن اجل
الدین میبدی یزدی    زندگانی قاضی میرحسین بن معین      

ای پیوسـته و     ادر تاریخی بـه گونـه     در هیچ کدام از مص    
بـا وجـود اینکـه دربـارۀ        . تاریخمند ارائـه نـشده اسـت      

تر از او و معاصر با       هایی به مراتب کم اهمیت     شخصیت
تـوان   او اطالعات بالنسبه بیشتری در متون تاریخی مـی        

توان ردپایی در ایـن      دید، از میبدیِ یزدی به زحمت می      
کم و بیش در همۀ     متون یافت و این در حالی است که         

اند در خـصوص     منابع معدودی که به وی اشارتی داشته      
آثار قلمـی  . گسترۀ علم و فضل او اتفاق نظر وجود دارد   
گـذارد کـه    به جای مانده از وی نیز بر این امر صحّه می 

ــسنده ــا نوی ــش ب ــ ای دان ــۀ پ ــدرت قریح ژوه و دارای ق
شرح کافی است فقط دیباچۀ     .  سروکار داریم  نویسندگی

  نامبردار مفاتیح سبعه  را، که با عنوان      )ع(وان امام علی  دی
شــده اســت، مطالعــه کنــیم تــا دریــابیم یکــی از منــابع 
ارزشــمند تــاریخ فرهنــگ ایــران  و اســالم در دســتان  

ها و   ترین تجلی گاه دغدغه     او، که اصلی    منشĤت .ماست
از حیث فن انشاء نیز درخور      . تحوالت زندگانی اوست  

تـوان ادامـه     یث قاضی یزدی را می    از این ح  . تأمل است 
اش، شرف الـدین علـی       دهندۀ سنّت نگارشیِ همشهری   

  .نوشت یزدی، دانست که فنّی ولی زودیاب می
اول : سرنوشت ناخوشایندی داشـت    میبدی از دو نظر     

اش بـا اعـدامی دردنـاک        از این حیث که پایان زندگانی     
قرین شد و دوم از این لحاظ که حجم اطالعاتی که در            

های پس از وی دربارۀ او ارائه شـد در           ها و تذکره   اریخت
اهـل  . خورِ شأن و منزلت علمی و اجتمـاعی او نیـست          

گیریِ مبتنـی    شمشیر، شخص او را به خاطر یک تصمیم       
بر اشتباه محاسباتی که از او سر زده بود کشتند؛ اما اهل            
قلم، شخـصیت او را در پـس سـکوت معنادارشـان بـه              
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اگـر هـم ردپـایی در تـاریخ از          . دمرگی تاریخی کشاندن  
میبدی برجای مانـده باشـد، بیـشتر مرهـون قلـم خـودِ              

اگـر ایـن اوراق     . اوست تـا قلـم دیگـرانِ از اهـل قلـم           
 به خـاطر    - نه به خاطر شخص او بلکه        -توانسته باشد   

دانش تـاریخ هـم کـه شـده، نقبـی بـه دخمـۀ تاریـک                 
شـده  شخصیت او زده باشـد، هـدف نویـسنده محقـق            

    !    داوریِ خوانندگان چه باشداست؛ تا
  
  ها نوشت پی

هـا کـه بـالغ بـر         ای است از نامه     مجموعه منشĤت میبدی . 1
این کتاب براساس چهار نـسخۀ      . یکصد و دوازده فقره است    
) الـف : هـا عبارتنـد از     این نـسخه  . خطی تصحیح شده است   

 985نسخۀ کتابخانۀ مجلس سنا که تاریخ استنساخ آن سـال           
نسخۀ کتابخانۀ مرکزی دانشگاه    ) ب. نسخ است ق و اقدم    .هـ

نسخۀ کتابخانۀ ) ج. ق تحریر شد. هـ1081تهران که در سال   
نکتۀ مهم در ایـن     . آستان قدس رضوی که بدون تاریخ است      

قاضـی حـسن    « را   منـشĤت نسخه ایـن اسـت کـه صـاحب          
نـسخۀ  ) د. کنـد   معرفـی مـی    - و نه قاضی حسین      -» میبدی

دس رضوی بدون تاریخ با عنوان دیگری از کتابخانه آستان ق
  .منشĤت فارسی میر حسین قاضی میبدی

یزد در تاریخ دورۀ اسالمی سـه دوران رونـق عمرانـی و              .2
دوران امـرای کاکویـه در نیمـۀ        . 1: فرهنگی را تجربـه کـرد     

دوران آل مظفر در قـرن هـشتم        . 2نخست قرن پنجم هجری   
نی امیر  دوران تیموریان به ویژه در روزگار حکمرا      . 3هجری  

چخماق، حاکم منصوب از طرف شـاهرخ در یـزد، در نیمـه        
  .نخست قرن نهم هجری

برای مثال نه تنها شاهرخ چندین بار شخـصاً بـه زیـارت             . 3
 رفت، بلکه همسرش، گوهرشـاد خـاتون، در         )ع(مشهد الرضا 

  .جوار حرم رضوی مسجد جامع گوهرشاد را بنا نهاد
برای تاریخ نـواحی    پیامدهایِ واقعۀ سوء قصد به شاهرخ       . 4

نه تنها حروفیـه دیگـر مجـالی       . شرقی ایران بسیار جدی بود    
برای عرض اندام در این نواحی نیافت، بلکه با اخراج قاسم           

الـدین اردبیلـی     انوار از هرات، که از شاگردان طریقت صفی       

احی به لحاظ فکری و فرهنگی      بود، آیندۀ صفویان در این نو     
مهری نسبت بـه طریقـت       همچنین بی . ی تضعیف شد  تا حد 

داد از   ای از تصوف متـشیع را بـروز مـی          نوربخشیه، که گونه  
پیگردهــای . آیــد دیگــر پیامــدهای آن مــاجرا بــه شــمار مــی

های سیاسی   ها و جریان   حکومت شاهرخی تنها متوجه چهره    
شتر علمـی و مـذهبی      هـای بیـ    نبود، بلکـه حتـی شخـصیت      

ع نگـاه   الدین تُرکه نیـز بـه سـبب نـو          نهمچون خواجه صای  
الـدین   شـکوائیۀ صـاین   . شـدند  گرای خود مؤاخذه می    تأویل

 وی بازتـاب    نفثـه المـصدورِ   ترکه از این مؤاخـذات در دو        
  ). به بعد167: 1351ترکه اصفهانی، : ک.ر(یافته است 

برای آشنایی بیشتر با ابعـاد و جوانـب اهمیـت تـاریخی             . 5
بـه  : 2536واعظ کاشـفی،    : ک.طریقت خواجگان نقشبندیه ر   

  .ویژه مقدمه مصحح
از . 1: جهانشاه قراقویونلو در طی دو مرحله حکومت کرد . 6

ق تحت تابعیت تیموریان و بیشتر      . هـ 853 تا سال    837سال  
ق بـه عنـوان     . هــ  872 تا سـال   853از سال   . 2در آذربایجان   

  . ایران قویونلوها و در نیمۀ غربیسلطان مستقل قر
ق بـا تـصرف     .هــ  854ابوسعید سلطنت خود را از سـال        . 7

 861سمرقند آغاز کرده بود؛ ولی این تصرف هرات در سال           
ق بود کـه او را بـه عنـوان سـلطان بالمنـازع در قلمـرو                 .هـ

  .  تیموریان برجسته ساخت
ق در یـزد    . هــ  892هایی در دست است که به سال         سکه. 8

] بـن اوزون حـسن    [ نـام یعقـوب      هاضرب شد و بر روی آن     
هـا   ایـن سـکه   .هر یزد آمده اسـت   و نام ش  )  ق   896 – 883(

: ک.ر(یونلوها در آن دیار دارد      قو  آقنشان از تداوم حاکمیت     
  ).134: 1362هینتس، 

نحوۀ مناسبات سلطان حـسین بـایقرا و اوزون حـسن در            . 9
: ک.ر(مکاتبات رد و بدل شده میان آنها بازتاب یافته اسـت            

  ).   به بعد316: 1370نوایی، 
سلطان مراد بن یعقوب    . 1: ودند از   این مدعیان عبارت ب   . 10

باریـک بیـک پرنـاک در عـراق         . 2در عراق عجم و فـارس       
. 4قاسم بیک، برادرزادۀ اوزون حسن در دیـار بکـر         . 3عرب  

. 6رئـیس محمـد کـره در ابرقـوه          . 5مرادبیک بایندر در یزد     
قاضـی محمـد کاشـانی و       . 7ابوالفتح بیک بایندر در کرمـان       
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    111/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

حسین کیا چالوی    . 8 در کاشان    الدین مسعود بیدگلی   جالل
  ).87: 1357روملو، (در خوار ،سمنان و فیروزکوه 

اهـل  « حافظ ابرو در همان موضع یادآور می شـود کـه            . 11
اکنــون نیــز . » فــارس وَرکــوه گوینــد، امــا ابرقــوه نویــسند 

 کیلـومتر مربـع در      5712شهرستان ابرکوه با وسعتی معـادل       
هـای   ادمـان نوز هم برخی ی   کیلومتری یزد قرار دارد و ه      140

  .ه استتاریخی خود را حفظ کرد
  .قویونلو است منظور، آخرین سالطین خاندان ترکمانان آق. 12
: نویـسد  ۀ هویّت محمد کره مـی     دربارحسن بیگ روملو    . 13

 مـالزم   – کره موضعی است در لرستان       –رئیس محمد کره    «
م حـاک ] برادر مراد بیک بایندر حاکم کرمـان        [شیخعلی بیگ   
؛ اما شهر را از دست شیخعلی بیگ و یارانش          »یزد گشته بود  

کـره مردمـان    ... بلده را متصرف گردیـد      «به در آورد و خود      
آن، سه  سخندان به لرستان فرستاد و مُالزم طلب نمود؛ بنا بر    

کره به وجود ایشان مـستظهر      . هزار لُر نزد او به ابرقوه آمدند      
خـی منـابع جدیـد      خالف بر بـر ). 76 : 1357روملـو،   (» شد

ــرور ، : ک .ر( ــاه در   ) 52 - 61 :1374س ــیچ گ ــو ه ، رومل
. نیـاورده اسـت     ) کـرّه (احسن التواریخ کره را با رای مشدد        

 کیلـومتری شـمال شهرسـتان       9اکنون موضعی به نام کره در       
وجود دارد کـه مـردم محلـی آن را          ) استان اصفهان (دهاقان  

  .کنند غیر مشدّد تلفظ می
ن، حسین کیا چالوی، حاکم خوار و سـمنان         در این زما  . 14

و فیروزکــوه، کــه بــا پیوســتن نیروهــای پراکنــدۀ ترکمانــان 
کرد، مقـاومتی را علیـه      یونلو به وی احساس قدرت می     قو  آق

داد و حتـی موفـق بـه         گسترش نفوذ صـفویان سـازمان مـی       
هالکت برخی از فرماندهان و لـشکریان صـفوی شـده بـود             

  ).29 -30: 1382ترکمان، : رک(
وی . روملو به اسارت میر حسین میبدی تـصریح نـدارد         . 15
؟  بـه نـارین قلعـه        [محمد کره با اندک مردمـی       «: نویسد می

بعد از یک ماه دیگر، آن      . گریخته، بار دیگر آغاز جنگ نمود     
کره بر برج بلندی، که آن را نقاره . قلعه را نیز مفتوح ساختند   

ـ   ... گفتند، پنـاه بـرده       خانه می  بـه زیـر    ] ؟[ا دو کـس     او را ب
  ).112 :  1357روملو، (» آوردند

تـوان    با توجه به روند تاریخی حـوادث ذکـر شـده نمـی            . 16

صحّت گزارش آن دسته از منابع را تأیید کرد که قتل او را در              
 شـعبان سـنۀ     29«  التـواریخ    خالصـۀ . داننـد    ق مـی   909سال  

، خُلــد )84: 1383حــسینی قمــی ، (» ]ق . هـــ909[ مــذکوره 
و ) 310: 1372والـه اصـفهانی،     (» سنۀ تسع و تـسعمأیه    «برین  

به عنوان  ) 44: 1383عاملی،  (ق  . هـ 910محافل المؤمنین سال    
روملو زمان سوزاندن محمد کره و      . اند  سال قتل وی ذکر کرده    

جمعی از نـوکرانش را در میـدان اصـفهان در بازگـشت شـاه               
و در  ) 113: 1357روملو،  (داند    می» یورش طبس «اسماعیل از   

ق نیز به محروق شدن کره در اصفهان        . هـ 911ذیل وقایع سال  
به هرحال، با توجه به اینکه شاه       ). 116: همان(کند    تصریح می 

ق به طبس یورش بـرد و بـا توجـه           . هـ 910اسماعیل در سال    
به اینکه میبدی چندی پس از محمد کره مجازات شد، تـاریخ            

 911د غلـط و سـال       تردیـ   ق برای سال قتل قاضی بی     . هـ 909
البتـه ایـن واقعیـت هـم کـه          . تر است     ق به صواب نزدیک   .هـ

قاضـی میرحـسین   «: نویسد ق می. هـ909روملو در ذیل وقایع     
 گـشته و دفتـر       گرفتـار  میبدی در این سال به غضب خاقـانی       

ــاد داد ، بــیش از آنکــه  )110: همــان(» اوراق حیــات را بــه ب
ای اسـت بـه سـال         هتصریحی به سال قتل او باشد شاید اشـار        

  .شدن او» گرفتار«دستگیری و 
  شرح دیوان منسوب به امیرالمـؤمنین      میبدی در ابتدای  . 17
در سـه   . گونه معرفی کـرده اسـت      خود را دقیقاً به همین     نیز

 میبدی خـود را ایـن گونـه معرفـی           ،منشĤتموضع دیگر از    
، )75 :1376میبـدی،   (» حسین بن معـین المیبـدی     «: کند   می

و ) 246:همـان  ( » الـدین یـزدی الـسّدهی    معـین حسین بن   «
ایـن  ). 251:همـان   (» الدین محمود میبـدی    حسین بن معین  «

موضع آخِر تنها موردی است که وی از نام پدرش، محمود،           
 در چنـد موضـع از       تـاریخ جدیـد یـزد     در  . یاد کرده است  

هـای   الدین المیبدی یاد شده که در سال       شخصی به نام معین   
. منشأ اقداماتی عمرانـی در یـزد بـوده اسـت          میانیِ قرن نهم    

 در اشاره به وی با استفاده از القابی         تاریخ جدید یزد  مؤلف  
: 2537کاتب،  (»  جناب وزارت پناه دستور اعظم     عالی« : نظیر
ــاظم... صــاحب اعظــم «و ) 115 ــابر و  اع ــصواحب و االک ال

منصب وزارت او را مـسجّل      ) 157: همان(» الوزراء الکاملین 
؛ وزیر در یـزد در زمـانی کـه ایـن شـهر بـه قلمـرو                  کند   می
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  ۱۳۸۹ پاييز، )۷پياپي  (سومهاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۱۱۲ 
 

گرچه این احتمـال کـه ایـن        . جهانشاه قراقویونلو ملحق شد   
فراموش نکنـیم کـه     (فرد پدر قاضی میبدی باشد زیاد است        

الدین دوانی در معرفی میرحسین میبـدی بـه دسـتگاه             جالل
، از  )از او یاد کـرده بـود      » زاده بزرگ«سلطان یعقوب با تعبیر     

در اشاره بـه  » محمود «ۀکه میبدی در یک موضع از کلمآنجا  
 در  تاریخ جدیـد یـزد     ولی مؤلف    ،نام پدرش استفاده کرده   

یاد نموده است، باید با     » علی«اشاره به نام این وزیر از کلمۀ        
الـدین   به هرحـال، ایـن معـین      ! احتیاط با مسأله برخورد کرد    

 861 (تاریخ جدید یزدالمیبدی دست کم تا سال تألیف    علی
الـدین   ۀ این معین  دربارنکتۀ دیگر   . در قید حیات بود   ) ق. هـ

ق در . هـــ861علــی ایــن اســت کــه وی در رمــضان ســال 
... موالنـای اعظـم     «آباد فارس بود و به درخواسـت او         فیروز

» در خانقاه وعظ فرمود   ] ... نیریزی  [ جمال الدین ابوسحاق    
مله اسـتادان   دانیم که این ابواسحاق از ج      و می ) 284: همان(

میرحسین یزدی در فـارس بـود و چنـدین نامـه بـه وی در                
گفتنی است آشـکارترین اشـتباه      .  وجود دارد  منشĤت میبدی 

شـرح دیـوان    در تعیین هویـت پـدر قاضـی را مـصححان            
انـد کـه پـدر او را          مرتکب شـده   )ع(منسوب به امیرالمؤمنین  

الـدین محمـد مـشهور بـه معلـم          الدین جمال بن جالل    معین
ق و شاگرد عضدالدین ایجی و  . هـ 789ی متوفی به سال     یزد

انـد و    مظفر دانـسته    در تاریخ آل   مواهب الهی صاحب کتاب   
اند که در این صورت فاصلۀ زمانی میان مـرگ           توجه نداشته 

  !شود  سال می122پدر و قتل فرزند بالغ بر 
: نحوۀ معرفی قاضی در برخی منابع دیگـر چنـین اسـت      . 18

، )247 : 1324نوایی،  (»  میرحسین یزدی    الدین  قاضی کمال «
معـین  (» الدین حسینی میبدی امیرحسین قاضی میر بن معین «
عـاملی،  (» قاضی میرحسین میبـدی   « ،  )ذیل میبدی  : 1371،  

1383 :44.(   
هایی که به    بان میبدی به ترتیب فراوانی نامه     اسامی مخاط . 19

الـدین   قاضـی صـفی  :  یافته است چنین اسـت     صآنها اختصا 
 6] (نیریزی[ق تبریزی   االدین ابواسح  ، غیاث ) نامه 11(عیسی  

الدین شـیخ    الدین محمود دیلمی، قاضی امام     ، شاه شرف  )نامه
، خواجـه   ) نامـه  5هر کـدام    (الدین محمد دوانی     علی، جالل 

الـدین   ، موالنا محمد تالشی، سـراج     ) نامه 3(الدین احمد     نظام

ه  بـن خواجـ    اهللا ولی، خواجه یحیـی     عبدالوهاب، شاه نعمت  
الـدین فربـدی، امیـر علیـشیر         عبیداهللا سمرقندی، موالنا زین   

، سـلطان  ) نامـه 2هر کـدام  (نوایی، اللهی بیگ، سلطان منداد   
الـدین   ابراهیم بن سلطان پالمیر، شیخ محمد الهیجی، حـسام   

ابراهیم، جمال الدین نصراهللا، عمادالدین مسعود، سید محمد        
ز، محمـد قـوّاس، پهلـوان    جالل الـدین تیرانـدا    ریسمان باز، 

الدین، میرعلی بیگ، موالنا مسعود،      الدین کاشی، افضل   جالل
درویش حسین منصوری، امیر نورالدین احمد، موالنا محمد        
 طبیب، خواجه عبیداهللا سمرقندی و شـاه اسـماعیل صـفوی          

البته ایـن آمـار بـر اسـاس آن دسـته از             ). هر کدام یک نامه   (
 آنها تصریح شده است، وگرنه هایی است که به مخاطبان  نامه

ها وجود دارد که یا اصـالً مخاطـب آنهـا قابـل              بسیاری نامه 
توان مخاطب   شناسایی نیست یا به قراین موجود در نامه می

  .ام من این حدسیات را در آمار ملحوظ نکرده. را حدس زد
البته مصحح محترم همه جا به جای نیریـزی ، تبریـزی            . 20

  .ضبط کرده اند
] به[نامه  « : عنوان این نامه چنین آمده است       منشĤت  ر  د. 21

الـدین   احتماالً منظور همان شاه شـرف     . »قاضی شرف الدین  
تاریخ محمود دیلمی است که وزیر سلطان یعقوب بود و در 

  . اشاراتی به وی وجود داردعالم آرای امینی
یفترون علی ثلثـه امـور      ... قرع سمعی انّ بعض الناس      « . 22

: و الثـانی  ... ان اهللا هـو الهیـولی       : االول من تلک الثالث   ... : 
  .»انیّ فظ غلیظ القلب: و الثالث) ... ص(تصغیر النبی

این قسمت از نامه این احتمال را کـه مخاطـبِ میبـدی،      . 23
چنـان   چون هـم  . بخشد قاضی عیسی ساوجی است قوت می     

 ذکر شد، این قاضی سـاوجی       مجالس المؤمنین که به نقل از     
  .که میبدی را به منصب قضای یزد گماشتبود 
مأمول از لطایف عوارفِ خدامِ آفتاب احترام   «: برای مثال . 24

» آنکه فقیـر را در سـلک اعیـان دولـت ابـد پیونـد شـمارند                
مأمول آن که فقیر حقیر را ملحـوظ        « یا)102 :1376میبدی،  (

نظر اکسیر اثر داشته، در سلک مخلـصان شـمارند و ابـواب             
  ).58:همان (» ایت و اهتمام تمام مفتوح دارندنه عنایت بی

گویا  )ع(شرح دیوان منسوب به امیرالمؤمنین    مصححان  . 25
بر اثر ذکری که میبدی در آن نامۀ مُطوّلش کرده بود مبنی بر             
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    113/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

کشم کـه احـوال بهتـر        شش سال است که انتظار می     « : اینکه
خواهد شد و تا غایت نشد و ظاهر آن است کـه الحـق بـر                

و اینکـه وی در همـین نامـه         » سابق خواهـد گذشـت    منوال  
گیــری از منــصب قــضا را نمــود، نتیجــه   کنــارهدرخواســت

سرانجام از منصب قضا، که شش سال تـصدی         «اند که    گرفته
سـی و    : 1379،  میبدی(» گیرد  ه داشته، کنار می   آن را به عهد   

گیری بدانیم   ؛ ولی حتی اگر آن نامه را درخواست کناره        )سه  
وجه به مفاد دیگر آن مبنی بر اعتقاد او بـه احتمـال             که با ت   -

متعیّن بـودن در بلـد و تکلیـف شـرعی بـرای انجـام قـضا                 
نکتۀ مهـم ایـن      -توان به راحتی آن را استعفانامه شمرد         نمی

  .است که ارائۀ استعفا را نباید با پذیرش آن یکسان پنداشت
 عـن   انّ مزارعـیّ بلـدتنا    « : متن این نامه به عربی است       . 26

ــون و ســوقها عــن کــساد صــناعتهم   فــساد زراعــتهم مغبون
محزونون وقع الجـراد علـی الـزّروع و نقـصت االلبـان فـی               

ان تالحظـوا  ... ثم المرجـوّ مـن الطـافکم العالیـه     ... الضّروع  
فـانکم  . الرعایا بعین الرعایه و ال تقصروا منهم آثـار العنایـه            

شود مخاطب   آنچه باعث می  .»مطلعون علی احوال دارالعباده     
: این نامه را شرف الدین محمود وزیر بدانیم نکات زیر است       

ــسالم «  ــرفاًالزال ... الحکــیم الدســتور علــی ... بعــد ال  ش
  ).67 :1376میبدی ، (» ... لالفاضلمحموداًللفضایل ، 

فـی ایّـام    ... وفّقنی لبناءِ هذا الحمام     ... الحمد هللا الذی    « . 27
و انا الفقیر حسین بن ... ادرخان یعقوب به... سلطنه السلطان 

و کان البناء سنه سبع و ثمانین ... الدین محمود المیبدی  معین
  ).251 :1376میبدی ، (» و ثمان مأه

اش چنـین بـه سـنّی بـودن           قاضی در یکی از اشعار عربی     . 28
و إنـی حـسین میبـدی و        «: خود و پدرش تصریح کرده است     

  ).248 :1376میبدی، (» نّهالدین الحق مِن اهلِ س معین/ والدی 
این دیباچۀ طـوالنی و ارزشـمند، کـه میبـدی عنـوان آن را               . 29

 گذاشته است، از نظر اشتمال بر منظومـۀ فکـری و            مفاتیح سبعه 
ای  عقیدتیِ قاضی بسیار سودمند است و گذشته از ارائۀ تاریخچه

های فلسفی ، صوفیانه و فقهی در تاریخ اسـالم،            از روند حرکت  
ای بـر وجـوهی از ایـن     ، اشـارات نقادانـه  )فتح(خش در هفت ب 
  ).مفاتیح سبعه: 1379میبدی، : رک (ها را در بر دارد  حرکت

) تشیّع(جامی در اشعار متعددی به مذمّت مذهب رفض         . 30

ــامبر    ــدان پی ــساب خان ــردن ح ــدا ک ــضیان )ص(و ج  از راف
آن علی کِش مـنم بـه       « برای نمونه    :روزگارش پرداخته است  

این علی در کمـال     / ... سبلت نفس شوم را کنده      / جان بنده   
نیست در هیچ   / ... عین بوبکر بود و عین عمر       / خُلق و سیَر    

او بـه موهـوم   / رافـضی را بـه او مـشابهتی         / معنی و جهتی    
» چــون کــه موهــوم اوســت در خــورِ او / خــویش دارد رو 

هـر کـه را     «: یـا   ) 167 - و 168 :  1371نظامی بـاخرزی ،     (
/ نه خَلَق که ننگ ماخَلَق است       / شد خَلَق است    رفض خُلق   

لب گشاید بـه سَـب صـحبِ        / چه بتر زان که ابلهی ز عوام        
بـدی آن ز بُغـضِ      / رفض، نِی بد ز حُبّ آل عباست        / کِرام  

  ).159: همان(» اهلِ وفاست
میبدی در پاسـخ بـه ایـن اظهـارنظر جـامی کـه ایمـان                . 31

آن امام بـه حـق      « : استابوطالب را انکار کرده بود، سروده       
دو کـس او را بـه جـان         / کاسداهللا غالبش نـامی     / ولی خدا   
هــر دو را نــام / یکــی از ابلهــی یــک از خــامی / بیازردنــد 

ــدرحمن اســت  ــامی  / عب ــن یکــی ج » آن یکــی ملجــم ای
  ).133: 1365شوشتری، (

گفتـه کـه ای      یکی از فضال، که تألیفات متعدد دارد، می       «. 32
ت من از قاضی میرحسین بود و شرح دیوان  کاش تمام تألیفا  

مقدمـۀ مـصححان، چهـل و       : 1379میبـدی،   (» او از من بود   
  ]).اند  نقل کرده512: که از تذکرۀ نصر آبادی[ شش 

 در  تذکرۀ مجـالس النفـایس    ای که از     در هر دو ترجمه   . 33
کـه از   تـذکره الـشعرای سـمرقندی،       دست است و نیز در      

ران بـه زمـان قاضـی هـستند،     ترین تذکرۀ احوال شاع  نزدیک
این در حالی اسـت  . هیچ اشاره ای به قاضی دیده نمی شود      

کــه  بــسیاری از افــراد گمنــام کــه فقــط گــاه گــاهی شــعر  
سرودند در این تذکره هـا گـاه بـا نمونـۀ شعرشـان یـاد                 می
  ).1338سمرقندی ، ؛ 1363نوایی، : کر(اند  شده
اینجــا آورده بــرای نمونــه ابیــاتی از ســروده هــای او در . 34
گـر نهـم   / ات بر چشم گریان گر بمالم تر شود  نامه«: شود   می

هر نفس خواهم که گردد     / ترسم که خاکستر شود       بر سینه می  
/ تـر شـود    تا تو را احوال من هر روز روشن/ آتش آهم فزون  

نـسخه را چـون     / رشتۀ جانم گسست و قالبم از هم بریخـت          
ها جان دادم و حال منت        لسا/ بگسلد ، شیرازه از هم بر شود        
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منطقی / ام گر بعد مرگ من، تو را باور شود            راضی/ باور نشد   
گر نه هر سو آهـن پیکـان   / در بحر حیرت گم کند کشتی دل     

و نیز ایـن اشـعار    ) 180 - 181 :1376میبدی ،   (» او لنگر شود  
دیباچـۀ شـرح دیـوان       در   )ع(که در ابراز ارادت به امام علـی       

بـس کـه تابـد مهـر        « :  آورده اسـت     ؤمنینمنسوب به امیرالم  
آسـمان را سـرفرازی باشـد از        / حیدر هر دم از سـیمای مـن         

چون سخن گویم ز معـراجش کـه آن دوش نبـی            / باالی من   
بهر وصّـافیِ   / پای در دامن کشد فکر فلک پیمای من         / است  

تـا نگـردد غیـر مـدحش ظـاهر از           / او سر تا قدم گشتم زبان       
ابر /  گشت چون دریا ز فیض مرتضی        طبع من تا  / اجزای من   

گر نبودی ذوالفقار مهـر     / گوهر بار جوید فیض از دریای من        
/ لقمه ای کردی مرا این نفس اژدرهای مـن          / او در دست دل     

نیـک  / خاک راهش در دو چشم من بـه جـای سـرمه اسـت               
نِـی مـن تنهـا بـه مـدحش          / دیدم، آفرین بر دیدۀ بینـای مـن         

ز این هرگز کسی نشنید از آبای مـن         غیر ا / سرفرازی می کنم    
بعد مردن چون   / ای صبا در گردنت ، خاکم ببر سوی نجف          / 

  ).6-7 : 1379میبدی، (» فرو ریزد زهم اعضای من
این در حالی است که منبعی چون حبیب السیر، کـه بـه             . 35

زمان حادثه نزدیک تراست و بـرای یـک مخـدوم از دولـت       
د با این حادثه نه تنهـا       صفوی نگارش یافته است، در برخور     

ای  ای اشاره نـدارد، بلکـه بـه گونـه     به چنان تعارض عقیدتی   
کاری و احتیاط را از      توان نوعی مالحظه   عمل می کند که می    

در اوایـل دولـت شـاهی ، سـجلّ      «: نویسد می. خالل آن دید  
حیات قاضی میرحسین به خاتم انقضا مختـوم گـشت و بـه             

خـذ بـوده،    وآروزی چنـد م    - سبحانه و تعـالی    -تقدیر ایزد   
  ).247:  1324نوایی ، ( » درگذشت

فقیرِ حقیـرِ مـستفید از      منشĤت  این نسخه ایست جامعِ     «. 36
الدین میبدی، که به التمـاس       فیض سرمدی، حسین بن معین    

عزیزان محبت شعار و اقتباس دوسـتان مـودّت دثـار منتقـل       
  ).39 :1376میبدی، (» شود از سواد به بیاض می
  

  منابع
، تاریخ عالم آرای عباسی   ). 1382. (رکمان، اسـکندربیگ  ت.1

: زیر نظر با تنظـیم فهرسـتها و مقدمـه ایـرج افـشار، تهـران               
 . امیرکبیر

). 1351. (الـدین علـی بـن محمـد        تُرکه اصـفهانی، صـاین    .2
، بـه تـصحیح سـید علـی موسـوی           چهارده رساله فارسـی   

 .  فردوسیهچاپخان: بهبهانی و سید ابراهیم دیباجی، تهران

، بـه   تاریخ یـزد  ). 1384. (جعفری، جعفربن محمد حسن   .3
 . علمی و فرهنگی: کوشش ایرج افشار، تهران

جغرافیای حافظ ). 1378. (الدین عبداهللا حافظ ابرو، شهاب.4
، مقدمه تصحیح و تحقیـق صـادق سـجادی،          جلد دوم ،  ابرو
 . میراث مکتوب: تهران

، مقدمــه تــصحیح و  التــواریخۀزبــد). 1372(. --------.5
وزارت فرهنگ   :لیقات سیدکمال حاج سید جوادی، تهران     تع

 . و ارشاد اسالمی و نشر نی

. )1383. (الـدین  حسینی قمی، قاضـی احمـد بـن شـرف          .6
: ، تصحیح احسان اشراقی، تهـران      جلد اول  ، التواریخ خالصۀ

 .دانشگاه تهران

تـاریخ  ).  1382. (اهللا بن روزبهـان    خنجی اصفهانی، فضل   .7
میـراث  : یح محمداکبر عشیق، تهـران    ، تصح عالم آرای امینی  

 .مکتوب

، به تصحیح   احسن التواریخ ). 1357. ( بیگ روملو، حسن  .8
 .بابک: عبدالحسین نوایی، تهران

 ،تـاریخ شـاه اسـماعیل صـفوی       ). 1374. (سرور، غالم  .9
مرکـز  : فرد، تهـران    محمدباقر آرام و عباسقلی غفاری     هترجم

 .نشر دانشگاهی

. عالءالدوله بختیشاه الغـازی   سمرقندی، امیر دولتشاه بن      .10
  طهـران،   ،به همـت محمـد رمـضانی      . الشعراۀتذکر. )1338(

 . خاورهچاپخان

ــوراهللا   .11 ــی ســید ن ــتری، قاض ــالس ). 1365. (شوش مج
  . کتابفروشی اسالمیّه: ، تهرانسوم جلد المؤمنین،

، به تـصحیح    کتاب دیار بکریه  ). 1356. (طهرانی، ابوبکر .12
کتابخانـه  :  سـومر، تهـران  و اهتمام نجـاتی لوغـال و فـاروق      

 .طهوری
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    115/  یک بازشناسی تاریخی) ق هـ911:مقتول(میرحسین میبدی 
  

محافل المؤمنین  ). 1383. (عاملی، محمد شفیع حـسینی     .13
، تصحیح و تحقیق ابراهیم عربپور      فی ذیل مجالس المؤمنین   
 . آستان قدس رضوی: و منصور جغتایی، مشهد

]). 1357 [=2537. (کاتـب، احمـدبن حـسین بـن علـی      .14
 .  میرکبیرا: ، به کوشش ایرج افشار، تهرانتاریخ جدید یزد

 . امیرکبیر: ، تهرانفرهنگ معین. )1371. (معین، محمد .15

. الـدین  الدین میـر حـسین بـن معـین     میبدی، قاضی کمال .16
نسوب به امیرالمـؤمنین علـی بـن        شرح دیوان م  ). 1379(

مقدمه و تصحیح حسن رحمانی و سید ابراهیم        ،  )ع(طالب ابی
  . میراث مکتوب: اشک شیرین، تهران

، مُنشĤت میبدی ). 1376. (_________________ .17
میراث مکتوب و   : اهللا فروهر، تهران   تصحیح و تحقیق نصرت   

 . انتشارات نقطه

 ،مقامـات جـامی  ). 1371. (نظامی باخرزی، عبدالواسع .18
 . نی :مقدمه تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هروی، تهران

اسناد و مکاتبات تاریخی    . )1370. (نوایی، عبدالحسین  .19
 . لمی و فرهنگیع: ، تهرانایران

، رجــال کتــاب حبیــب الــسیر. )1324. ( -------- .20
 . شرکت سهامی چاپ: تهران

تذکره مجـالس   ). 1363. (الدین علیشیر  م   نوایی، میر نظا  .21
: اصـغر حکمـت، تهـران      ، بـه سـعی و اهتمـام علـی         النفائس

 . کتابخانه منوچهری

ــدین علــی بــن حــسین .22  2536. ( واعــظ کاشــفی، فخرال
، مقدمـه و تـصحیحات و       عین الحیات رشحات  ]). 1356[=

بنیــاد : حواشــی و تعلیقــات علــی اصــغر معینیــان، بــی جــا
 .نیکوکاری نوریانی

، بـه   خُلـد بـرین    .)1372. ( اصفهانی، محمدیوسف  ه وال.23
 . افشار یزدی دکتر محمود: کوشش میرهاشم محدث، تهران

، تشکیل دولت ملـی در ایـران      . )1362. (هینتس، والتر . 24
  .خوارزمی:  جهانداری، تهران کیکاووسهترجم
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