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نسخه خوانی ()6
رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب ششــمین سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه
خوانــی ،متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرحاند:
 روایت یک خواب شگفت درباره حضور امام باقر (ع) در کربال جنگ و جدال متشرعه و شیخیه در سال  1315ق .در همدان فاجعه سقوط اصفهان در سال  1135هجری گــزارش مالقــات ناصرالدیــن شــاه بــا علمــای منطقــه ســرابی در اطــراف نهاونــد در ســال 1309ق
 آشپز شاه عباس ،رفتن به حج و هوس نگارش رسالهای در طباخی فرمان شاهعباس بر ضد اسراف و پوشیدن لباس حریر و طالباف تحلیلی متفاوت از علت شکست ایران در جنگهای ایران و روسیه چند مادهتاریخ باارزش از دوره صفوی ادب تعزیه نامه نوشتن فرمان تعیین شیخاالسالم بحرین در دوره صفوی کشــف ســکههای صــدر اســام در کاشــان زمــان شــاه عبــاس ،انتقــال بــه اصفهــان وخوانــدن آنهــا.
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.
قراءات يف املخطوطات ()6
رسول جعفر يان
ّ
يقــدم الكاتــب يف املقال احلايل ـ وهو الســادس ضمن سلســلة مقاالته عن
ً
قــراءة املخطوطــات ـ حبثا يف نصوص بعض النســخ ،وهــذه النصوص هي
التالية:
 حكايــة أحــد األحــام العجيبة عــن حضور اإلمام الباقر عليه الســام يفكربالء.
ّ
ّ
 الصراع بني املتشرعة والشيخية يف مهدان سنة  1315هـ . مأساة سقوط أصفهان سنة  1135هـ . تقر يــر عــن لقــاء ناصــر الدين شــاه مــع علمــاء منطقة ســرايب يف ضواحيهناوند سنة  1309هـ .
ّ
طبــاخ الشــاه ّ
 ّعبــاس ،الذهــاب إىل احلــج ،والرغبــة يف تأليف رســالة يف
ّ
فن الطبخ.
 أمــر الشــاه ّعبــاس باالبتعاد عــن اإلســراف واالمتناع عن ارتداء األلبســة
ّ
واملطرزة بالذهب.
احلر ير ّية
 حتليالت خمتلفة عن سبب هز مية إيران يف حرو هبا مع روسيا. بعض التوار يخ ّّ
املهمة من العصر الصفوي حبساب احلروف األجبدية.
 آداب كتابة رسائل التعز ية واملواساة. أمر تعيني شيخ اإلسالم يف البحر ين يف العصر الصفوي.ّ
 اكتشاف مسكوكات من صدر اإلسالم يف كاشان يف عهد الشاه عباس،ونقلها إىل أصفهان وقراءة عباراهتا.
ّ
األساسية :قراءة النسخ ،املخطوطات ،قراءة النصوص.
املفردات

)Skimming Manuscripts (6
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the sixth article of a series of
publications titled “Skimming Manuscripts”, the author has scrutinized the texts of several manuscripts.
These texts are as follow:
- The story of a wonderful dream about the presence of
Imam Baqir (AS) in Karbala
- The war and struggle between the Motesherre’e and
Sheikhiyah in 1315 AH in Hamedān
- The catastrophe of the fall of Isfahan in 1135 AH
- Report of the meeting of Nāser-al-Din Shah with the
scholars of Sarābi region around Nahāvand in 1309
AH
- Shah Abbas’s Chef, going to pilgrimage, and the desire of writing a treatise on cooking
- Shah Abbas’s decree against extravagance and wearing silk and woolen clothes
- A Different analysis of the cause of Iran’s failure in
the wars of Iran and Russia
- A few precious chronograms from the Safavid period
- How to write Ta’zieh Nāme
- Decree on the appointment of Shaykh al-Islam of
Bahrain during the Safavid period
- Discovery of the coins of early Islam in Kāshān
during the time of Shah Abbas, moving them to Isfahan and reading them
Key words: skimming manuscripts, manuscript, reading texts
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رسول جعفریان

روایت یک خواب شگفت دربارۀ
حضور امام باقر ؟ع؟ در کربال
غــرض از ترقیــم آن اســت که ایــن بنده فقیر ســراپا تقصیری قلیــل العمل کثیــر الجرم ضیاءالدیــن بن الحاج
آقایی التویســرکانی  -عفی عن جرائمهما و جعل اخریهما خیرا من اولیهما  -در شــب یکشنبه دوازدهم شهر
ً
جمیدی الثانیه سنه یک هزار و دویست هشتاد و شش هجری علی مهاجرها االلف التحیة و الثناء ،تقریبا
یــک ســاعت بــه طلوع صبــح مانده بود کــه در خواب خدمــت حضرت امامــت مرتبت صاحــب المناقب و
المفاخــر امــام محمدباقــر  -علیه و ابائه و ابنائه المعصومین آالف التحیة و ا لســام الی یوم القیام  -مشــرف
گردیــدم ،در حالتــی کــه جمعی در حضور آن مخزن علوم ربانی ایســتاده بودند .پس از تشــرف در خدمت آن
حضــرت عــرض کــردم که ذاکریــن و واعظین از شــما روایــت میکنند کــه در کربالی معلی هنگام شــهادت
حضرت سیدالشهدا  -ارواح العالمین له الفداء  -تشریف داشتهاید .در جواب فرمودند :بلی ،راست است.
من در کربال بودم .جســارت کردم و عرض نمودم که دلم میخواهد از خود شــما بشــنوم و نقل نمایم .پس آن
حضــرت تأمــل فرمودنــد و آنگاه فرمودند :بســم اهلل الرحمن الرحیم ،بیــان بودن در صحرای کربــا را نمودند تا
بــه ایــن کالم کــه فرمودنــد :من و عبداهلل در روز عاشــورا عقــب خیمههای حرم مشــغول بودیم به ســن چهار و
پنــج بودیــم که نا گاه از طرف لشــکر صدای هیاهو و قال و مقال بلند شــد که اهل حــرم همگی بیرون دویدند
و فرمودنــد کــه مــن بــه گمان آنکه از عهده یک ســوار یا زیاده بیرونمی آمدم و لشــکر مخالــف در طرف معینی
بودنــد کــه حضــرت سیدالشــهدا در میــان آنهــا تنهــا
مشــغول بــه جنــگ و جدال بودنــد .از صــدای هیاهو و
گریــه و زار یهــای اهالــی حرم ما هم مضطرب شــدیم.
مــن و عبداهلل هــر دو مضطربانه به حالت گریه و آمدیم
و رو به ســمت لشــکر کفار رفتیم .از اهل حرم رســیدند
و حضــرت زینــب مــرا برگردانیــد و عبــداهلل رفــت .او
ً
ً
را شــهید نمودنــد .حضــرت تفصیالتــی صــدرا و ذیــا
فرمودنــد .ولــی آنچــه از فرمایــش آن حضــرت خاطــرم
مانــده ،همین اســت کــه مضمــون او را نوشــتهّ .
حررها
العبد االثیم الجانی ضیاءالدین التویسرکانی.
ً
طبعــا ایــن مــوارد را بنده بــرای تأمل میگــذارم و این به
معنای پذیرفتن یا رد

سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396

164

65

(یناوخ هخسن

جنگ و جدال متشرعه و
شیخیه در سال 1315ق
در همدان
دربارۀ جدال شــیخیه و متشــرعه ،هم آثار مســتقل نوشته شده و هم
شهــای پراکنــدهای در منابــع دیگــر آمــده اســت .واقعــه مهــم و
گزار 
خونین و تأسفباری که میان متشرعه و شیخیه درگرفت و عدهای
ً
در آن کشــته شــدند .گزارش زیر که نســبتا دقیق و به هر حال از یک
ناظر زنده اســت ،از یک نسخۀ خطی به قلم ضیاءالدین تویسرکانی
به دســت آمد .نمیدانم تا کنون منتشــر شده است یا خیر .نیز اینکه
این ادعاها درســت اســت یا خیر هم نمیدانــم .محققان باید اظهار
نظر کنند .در هر حال بنده از مجموعۀ دستنویس او نقل میکنم.
روز عیــد فطــر ســال یک هــزار و ســیصد و پانــزده جماعت متشــرعه
و شــیخیه در همــدان نــزاع نمودنــد .در همــان روز قر یــب ســی نفر از
یشــود ،و سه نفر از شیخیه
متشــرعه به ضرب گلوله و غیره مقتول م 
یشــود .فــردای آن روز جماعت متشــرعه اوال
نیــز بــه گلولــه کشــته م 
میــرزا علیمحمــد نام نایب حاجی میــرزا باقر را در کوچــه میگیرند،
و زنــده او را مجــروح مینماینــد و آتــش میزننــد با نفت که بر ســرش
میریزنــد .قر یــب چهــل عمــارت معتبر را غــارت نموده آتــش زده ،و
خراب نموده با خاک یکســان کرده و دکاکین جماعت شــیخیه که
در کاروانســراها و بــازار بوده نیز میشــکنند و غــارت مینمایند .این
اطالعــات بــه طهــران داده میشــود و جماعــت شــیخیه مســتأصل
یشــوند کــه از آنهــا اثری ظاهری نشــد و این فقــره تا غره
و پراکنــده م 
شــهر ذیحجه  1315بود که جماعت متشــرعه جمعآوری داشــته،
و همــه قســم کار از پیــش میبردنــد تــا از طهــران حکــم شــد ،افــواج
مالیــر و تویســرکان و چنــد فــوج دیگــر و ســوارهای عــراق و غیــره بــه
ســرکردگی صدیــق نظــام و منصور الملــک و فخر الملک و ریاســت
جناب حســام الملــک اطراف همدان را گرفتنــد ،و توپها از مصال
بــه همدان به محله جوالق بســتند تا آنکه روز پنجشــنبه عید 1316
جمعی از آقایان همدان را دستگیر نمودند و روز  12آقا سیدمحمد را
با دو ســه نفر دیگر به سمت کربالی معلی روانه نمودند .جناب ظفر
الملک حاکم شد .قریب پنجاه نفر از اهالی همدان دست و پا و سر
برید .خود داعی همدان بودم.
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فاجعۀ سقوط اصفهان در سال  1135هجری
فاجعۀ ســقوط اصفهان به دســت افاغنۀ قندهار ،از هر جهت عبرتآموز اســت .هفت هزار نفر با تجهیزات
اندک از قندهار راه افتادند .کرمان و یزد را تصرف کردند و سپس به محاصرۀ اصفهان پرداختند و یک دولت
توسیســاله را ســرنگون کردند .متن زیر در یک کتاب تاریخی قاجاری آمده .نمیدانم منبع صفوی
دویس 
هــم دارد یــا خیر .آیا ممکن اســت یک طنز باشــد؟ بعیــد میدانم .به هر حال نکتۀ مهمی اســت و آموزنده که
چطــور اندیشــههای طلســمی یا تفســیرهای نادرســت از قضــا و قدر یا خلطکــردن جای واقعی دعــا با عمل و
اقدام میتواند مشــکل درســت کند؛ مشکلی که سبب یک سقوط بیسابقه و بعد هم انحطاط کامل باشد.
[برخی کلمات را نتوانستم بخوانم که نقطهچین گذاشتهام برخی را هم به دالیل دیگر] ،اما متن خبر از کتاب
شمس التواریخ قطره اصفهانی (نیمۀ دوم قرن سیزدهم هجری):
[میر ویس] ولد خود محمود نامسعود را با هفت هزار نفر از رجال افغان به تسخیر ایران به اصفهان روان نمود
 ...چون خبر آمدن افاغنه به عرض شاه سلطان حسین رسید ،با ارباب عمایم شبی مجلس استشاره چید.
پس از اســتخاره و استشــاره ،یکی به ختم قل هو اهلل به جهت تهلکه اعداء اشــاره کرد .یکی مجرببودن ...
چارضــرب را در ایــن خصــوص در میــان آورد .یکــی به ســریعاالثری مثلث دو پــا [نوعی طلســم] گفت .یکی
از خصمافکنــی مربــع یــا قهــار ،...یکی نفسکردن درویش کوکو [؟] را اشــاره کرد ،یکی تأثیر از ســر برهنه تکیه
بکتاش را در میان آورد .بنای اقسام ختمها را به جهت تفریق جماعت افاغنه و تخریب بنیاد ایشان نهادند
و به رؤیای مجرب پی در پی آن گروه را هزیمت دادند! خادمان حرم هم به طبخ تحفة ال اله اال اهلل و سمنوی
تفرقــه اعــداء ،و طبــخ نازخاتــون تقویــت احبا ،و ماهیچه ماشــاءاهلل و طبخ رشــته حســبی اهلل بــه جهت دفع
خصمــا اشــتغال نمودنــد .محمود شــقاوت نمود .منزل به منــزل راه میپیمود تا به پنج فرســنگی اصفهان بار
اقامت گشود و اصفهان را محاصره نمود[ .و باقی ماجرا که میدانیم].
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گزار ش مالقات ناصرالدین
شاه با علمای منطقۀ سرابی در
اطراف نهاوند در سال 1309ق
یادداشتی است که دربارۀ سفر ناصرالدین شاه به نهاوند و تویسرکان
در ســال  1309که یکی علمای آن دیار با نام تویســرکانی نوشــته و از
مالقات شــاه با جمعی از علما یاد کرده اســت .نامهایی که در این
یادداشــت مانند ســرابی و گزندر آمده شناخته شــده است .جالب
اســت که در وبســایتی چند عکس هم از ســفر ناصرالدین شــاه به
آن دیار آمده بود که نمونه را پس از این خبر میگذارم.

بسم اهلل تعالی
در روز سهشــنبه بیســت و چهــارم ذیحجةالحــرام عــام یــک هزار و
ســیصد و نه ،بیست و هشتم سرطان ،سال فرخندهفال لویئیل که
در ســرابی که مضــرب خیام گردو نفرجام اعلی حضرت شاهنشــاه
قیصــر پاســبان جمجــاه خســرو سلیماننشــان فلکخــرگاه ،حامــی
ملــت و ملــت و مــروج دیــن و دولــت ،جوانبخــت کیــوان بــارگاه
ابوالمظفر ناصرالدین شــاه قاجار  -خلد اهلل ملکه و ابداهلل ســلطنته
و شــید دولتــه  -در بــاالی ســرابی طرف گزنــدر در محل ز یــر باغ کل
[گل] متصــل بــه نهر گزندر ســراپرده بود ،دو ســاعت از ظهر گذشــته
شــرفیاب حضور مبارک گردیدیم ،به این نوع که یک ســاعت از ظهر
گذشــته در چادر ســرکار واال عماد الســلطنه که حاکم والیات ثالثه
مالیــر و نهاوند و تویســرکان بــود مجمع نموده و اشــخاصی که بودند
نوشته شد:
سرکار شریعتمداری شیخ محمد مجتهد  -سلمه اهلل ـ
داعی راقم الحروف ضیاء عزالدین تویسرکانی
جناب مستطاب شیخ حسین قاضی
جنــاب حاجــی میــرزا محمــد حســین (بیچــاره در عصــر پنجشــنبه
چهاردهــم شــهر جمــادی االولی مرحــوم شــد در شــاهزید در پهلوی
مرحوم حاجی محمدرضا مدفون شد).
جناب میرزا حبیباهلل عواری
جنــاب حاجــی شــیخ جعفــر (در  15رمضــان  1322مرحــوم شــد)
[یادداشت افزوده بعدی]
جناب شیخ علیآقا  -سلمه اهلل ـ
سیدابوالحسن شیخ االسالم
میرزا باقر ارتیمانی
آخوند مالیری
میرزا رکنالدین همدانی
آقا سیدکاظم و آقا عبداهلل ...
آقا شعاعالدین
مالعلی خطیب
آقا اسداهلل ابن آخوند مالعبداهلل سراپی
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آشپز شاه عباس ،رفتن به حج و هوس نگارش
رسالهای در طباخی ( 18بهمن )95
ایــن روزهــا بــه ســالگرد مرحــوم ایــرج افشــار نزدیــک میشــویم ( 18اســفند) و حــاال هــم چهارصدمیــن ســال
درگذشــت عباس شــاه یا همان شاه عباس است .بهتر اســت از هر دو یادی بکنیم .عصری مشغول مطالعۀ

کتاب آشــپزی دورۀ صفوی بودم و البته نه دنبال آشــپزی ،بلکه دنبال مطلب دیگری میگشــتم .رســالۀ مادة
الحیات (مجلس :ش  )15543از آشــپز دورۀ صفوی اســت .وی که نامش نوراهلل و آشــپز شخص شاه عباس
بوده ،در آغاز رســالۀ مزبور نوشــته اســت که از اول سلطنت شاه اســماعیل [که میگوید سنۀ  901بوده و شاید
مقصــودش  907اســت یــا آنکــه پیش از آن هــم اجدادش در خدمــت او بــوده] ،اجدادش به عنــوان طباخ در
خدمت سالطین صفوی بودهاند و حاال نوبت او شده است .مقصودش از «حاال» سال 1003است که اجازۀ
رفتن به حج گرفته و در این باره میگوید:
و الیــوم کــه ســنه ثــاث و الف [ ]1003اســت از مکمن عالم غیــب و از گنجینه مخزن الر یــب به گوش هوش
نــدای «ارجعــی الــی ربــک» فراخواندنــد .مصــرع« :بدیــن مــژده گــر جــان فشــانم رواســت» و بــه یمــن همت و
حســباالمر پادشــاه جمشــیدمنزلت فریدو نمرتبت ،سلیمانحشمت کیخســرو صورت ،قیصر جاه خاقان
پناه مالئک ســپاه  -ظل اهلل ـ ،ســفر حجاز میســر شــد و چون بدین ســعادت عظمی و موهبت کبری رسید ،و
بعد از بازگشت از این سفر به پای بوس نواب کامیاب اشرف اقدس ارفع اعلی مشرف رسید ،که در حقیقت
آن حج دیگر است :نظم:
شــــــــــهی کو بــــــــــود او مالئک ســــــــــپاه

الهــــــــــی بــــــــــود در پنــــــــــاه الـ ـ ـ ـ ــه

عدویــــــــــش بود خــــــــــوار و رنجــــــــــور و زار

خدایــــــــــش کنــــــــــد نیســــــــــت از روزگار

پــــــــــدر بر پســــــــــر خســــــــــرو و پادشــــــــــاه

شهنشــــــــــاه بــــــــــا داد عبــــــــــاس شـ ـ ـ ـ ــاه

ز انعــــــــــام آن پادشــــــــــاه گزیــــــــــن

رســــــــــیدم به طــــــــــوف بــــــــــزرگان دین

طواف حــــــــــج عمرهام شــــــــــد نصیب

بــــــــــود یــــــــــاورش روح آل حبیـ ـ ـ ـ ــب

ز الطــــــــــاف ایــــــــــزد ز انعــــــــــام او

رســــــــــیدم بدین جــــــــــا به وجـ ـ ـ ـ ــه نکو

و گرنــــــــــه کجــــــــــا این شــــــــــرف از کجا

رســــــــــیدی به من گــــــــــو ز بهـ ـ ـ ـ ــر خدا

نگــــــــــه دار بــــــــــاد از او ذوالجــــــــــال

بــــــــــه حق نبــــــــــی و بــــــــــه فرزنـ ـ ـ ـ ــد و آل

مــا حصــل کالم غــرض از تمهیــد ایــن مقدمات و محتاجگشــتن بــه ترانه ایــن کلمــات ،آنکه ایام بیســامان
نافرجام گذشت و زمان خجسته آغاز فرخنده انجام رسید  ...به همه حال به موجب وصف العیش نصف
العیش  ...به خاطر رسید که در علم طباخی رسالهای بیان نماید . ...
سالبیستوهشمت،مشارۀدوم،خــــــردادوتیــــر1396
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فرمان شاه عباس
بر ضد اسراف و پوشیدن لباس
حریر و طال باف
فرامیــن مذهبــی دورۀ صفــوی در زمینۀ منع از فحشــا ،ریشتراشــی،
کبوتربــازی و امــور دیگــر فــراوان هســتند و همــواره نمونههایــی از آنها
چــاپ شــده اســت .بنــده هــم برخــی از نمونههــا را در کتــاب دین و
سیاســت در دورۀ صفــوی (چــاپ ســال 1370ش) آوردهام ،امــا این
مــورد نمونــه جالــب و متفاوتی بود که به تازگــی در یک ُجنگ دیدم.

و عوام نمایند تا از شــکرگزاری و سپاسداری تفضالت ایزدی نفعی

منــع از لبــاس حریــر و طالبــاف بــرای مــردان ،همیــن طــور اســراف و

توانند نمود.

از آن ،آیۀ «لو بســط اهلل الرزق لعباده لبغوا فی االرض» اســتناد شــده

الحمــداهلل علــی نعمائــه و آال ئــه کــه از مبــادی این موهبــت عظمی

خودآرایــی .در ایــن زمینه به آیــۀ «انه الیحب المســرفین» و جالبتر
اســت .بحث اســراف در دورۀ صفوی مطرح بود و گاه که روحانیون
لباسهــای نو و بســا اشــرافی میپوشــیدند ،مــورد انتقــاد صوفیه قرار
میگرفتند .متن زیر یک فرمان رســمی اســت که عدم اطاعت از آن
مؤاخذۀ حکومتی داشته که امرای عظام و بیگلربیگیان باید تعقیب
میکردند و بر مستوفیان الزم آمده تا آن را در دفاتر خلود ثبت کنند،
دفاتــری کــه متأســفانۀ همه آنها در حملــه افغان از دســت رفت و ما
امروز نســبت به داشــتن اسناد آن دوره دست خالی هستیم .گهگاه
ســواد یا همان رونوشــت این احکام ،مانند همین مورد ،در جنگها
و مجموعههای انشایی یافته میشود .البته گاه نمونههای اصل هم
ً
بر جای مانده اســت ،اما دفاتر اســنادی ،ظاهرا به صورت اصل ،اگر
هــم مانــده بنده ســراغی نــدارم ،مگر آنکه ســر از جاهایــی درآورد که
هنوز اسنادشان فهرست نشده است .متن حاضر در جنگ 3448
کتابخانۀ مرکزی دانشگاه آمده است.

سواد رقم منع لباس حریر و طال باف از مردان
چــون پادشــاه ذوالجالل و قــادر الیزال کــه نگارنده پیکــر مخلوقات
و مؤســس بنــای وجــود آبا و امهات اســت ،در هر عصــری از اعصار،
فرمانروایــان کامکار و تــاج تاجداران ذو یاالقتــدار را در آفاق و اقطار
جهــت نظــام حال خالیــق و عباد کــه بدایع ودایــع آن حضرتاند -
جل شــأنه  -کاله خســروی بر ســر و خلعت جهانبانی در بر کرده ،بر
تخت ســلطنت و پادشــاهی صوری جای میدهد که ســایس بالد و
«أحسن کما احسن اهلل الیک» بر ترفیه
رایض عباد بوده ،به مقتضای ِ
حال عجزه و زیر دســتان ،و جمهور خالیق را وجهه همت ســاخته،
خالصه اوقات خود را صرف تنظیم امور انام ،و تنسیق مهام خواص

کــه تــاج و هاج شــاهی و قبــا واالی  ...ربو بــی ،و فرماندهــی ممالک
ایــران کــه خالصه معمــوره ربع مســکون و کارگاه بوقلمون اســت ،به
وجــود مســعود نــواب همایــون ّ
مزیــن و محلی گشــته ،پیوســته اراده
خاطر حقگزین و ّنیت ضمیر معدلتآیین ،جز رفاه حال و فراغ بال
ّ
ّ
متوطنان و سکان ممالک محروسه از صغیر و کبیر و برنا و پیر نبود تا
اکنون که سی و پنجم از جلوس میمنت مأنوس است ،در رفع قواعد
َ َ
َ
مبتدعــه و آثــار مخترعه [و] منع ظلمه و ف َســقه نامرعی نگذاشــته ،و
ُ ْ
ُ ُ ُ
َُ ْ
س خض ٌر َو
به تازگی به
امیدَ نوید آیه وافی هدایه «عا ِليهم ِثياب سند ٍ
َ ٌ ُ ُّ
َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ً
َ
ُ
ْ َْ َ
ـاو ر ِمن ِفض ٍة و سقاهم ر بهم شرابا طهورا» [انسان:
ِإســتبرق و حلوا أسـ ِ
 ]21نهــال ایــن اندیشــه خیر یــت آیین کــه موجب تنآســایی خالیق
اســت ،از جویبار خاطر دریا مقاطر ســرزده که مالزمان سرکار خاصه
شریفه را از تقطیعات زیاد از اندازه پایه منصب و مواجبشان ممنوع
گردانیدیــم تــا ســایر نــاس در لبــاس مثبتــه؟ شــرع ،پــا از جــاده «خیر
َ
ُ ْ ُ َ ُُ َُ ْ ْ
ديهم»
االمور اوسطها» بیرون نگذاشته ،به مدلول «يخ ِر بون بيوتهم ِبأي ِ
َّ
[حشــر ]2 :محتــرز بوده ،دســت از اســراف و اتالف که منتج آیــه ِ«إن ُه
ُ ُّ ْ
ــب ال ُم ْس ِــرفين» [انعــام ]141 :اســت باز دارنــد ،و در خودآرایی
ال ي ِح
و ّ
تلبس به لباس ابریشــمی و طال باف که مخصوص نســوان اســت،
ســرباز کشــند تــا در مضیق تنگدســتی و فاقــه نیفتنــد ،و به خطاب
َْ
َ َْ َ َ َ ُ ّْ َ
َ َ
باد ِه ل َبغ ْوا ِفي ال ْرض» [شوری:
الرز ق ِل ِع ِ
مستطاب «و ل و لو بسط اهَّلل ِ
 ]27مخاطب نشوند.
لهــذا امراء عظــام و بیگربیگیان و ّ
عمال ذوی االحتــرام و کافه رعایا
ّ
و جمهــور انــام نهــج المقــرر عمل و ظهــور تخلف و تکلــف را باعث
مواخذه بلیغ شــمارند .مســتوفیان عظام ،شــرح رقم مبــارک در دفاتر
خلود ثبت و ضبط نمایند.
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تحلیلی متفاوت از علت
شکست ایران در جنگهای ایران
و روسیه ( 20اسفند )95
بعــد از دو دوره جنگهــای ایــران و روس ،افــکار و فرقههــای تازهای
در ایــران رواج یافــت و روشــن بــود کــه آســیب آن جنگهــا در عمق
جــان مــردم نفــوذ کــرده و کســانی را بــه فکــر یافتــن راههــای جدیــد
انداخته است .پیدایش جریانهای دینی اخباری و شیخی و بابی
تنهــا یکی از عــوارض آن بــود .در اینباره تحلیلهــای مختلفی بود.
دولتیها به فکر بازســازی نیروهــای نظامی و نظم اداری افتادند ،اما
در ایــن ســوی و بهطورگســترده انتقاداتی هم متوجه مجتهدین شــد
که به صراحت وارد ماجرای جنگهای ایران و روس شــدند .نوشــتۀ
ً
زیــر از نویســندهای اســت که عجالتــا او را نمیشناســیم ،امــا تاریخ
کتابــت آن کــه بســا ســالها بعــد از تألیــف باشــد 1304ق اســت .او
اشــاره به شکست ایران در سال 1221ق میکند و همانجا مستقیم
به ســراغ مجتهدان و روش فکری آنها میرود .برای او مهم اســت که
در جنــگ ایران و روس ،نه شمشــیر مجاهدان کاری کرد و نه دعاها
و ختمهــای مجتهــدان .وی این نکته را ســوژۀ انتقــاد از روش فکری
مجتهــدان و پرداختــن بــه مســائل حیــض و نفــاس و قرائــت حمــد
دانســته و چنانکــه از باقــی رســاله هم بــر میآید ،روش آنها را قشــری
و ظاهری دانســته ،به ســراغ نوعی نگرش باطنی یا به عبارتی عرفانی
میرود .در همین عبارت حملهای هم به حکما میکند که به جوهر
و عرض چســبیدهاند .باید عرض کنم ،فارغ از درســتی و نادرســتی
افــکار وی ،بــه نظــرم اظهارنظــر مهمی اســت که نیــاز به تأمــل دارد و
میتواند بخشــی از مســائل فرقهای که پس از این جنگها پیش آمد
را برای ما روشن کند.

قتال و جهاد داشــتند ،علمها برپا کردند و مردم را بشــارتها دادند
که االســام یعلوا و ال یعلی علیه ،به محاربه رو نهادند و اشــخاصی
ّ
که خود را از اصحاب صفه میانگاشتند ،خلق را به اجابت دعوات
امیدوار ســاختند .روزها و ش ـبها در مســاجد ،و خلوتها به ختم
اذکار و انعــام مشــغول شــدند .آخراالمــر ،نــه از شمشــیر مجاهدیــن
کاری دیــده شــد و نــه تیــر دعاگو یــان به هــدف اجابت رســید .الفرار
مما الیطاق من ســنن المرسلین گویان ،از جهاد فرار اختیار کردند،
و وهــن عظیم و شکســت فاحش بر مســلمانان رســید .چندین هزار
نفس مقتول و اسیر گشتند .ندانستم اثر آن همه ختمها و دعاها چه
شــد ،و احادیثــی در باب پــارهای اذکار و ادعیه بــرای نصرت و غلبه
وارد شــده بود ،اثرشــان کجا رفت .معهذا هرچه که از حضرت ختم
االنبیــاء وارد گشــته از حق بود ،و ما ینطــق عن الهوی ان هو اال وحی
یوحی در شــأن ایشــان نازل شده ،محل تشــکیک نبود و گاهی برای
این تحقیق مقدمات اگر به خدمت پیشــوایان مشــرف میشدیم که
رفــع شــبهات کرده ،مســئله حیــض بود و نفــاس ،تقلید حــی بوده و
میــت ،فروع بود و اصول ،هرگز وصول به مطلب نبود .بعضی اســناد
نقــص بــه قرائت میداد ،ماها مدتی به مشــق قرائت خود را مشــغول
میســاختیم و در ادای حــروف از مخــارج چــه صداهــای عجیب و
چــه ترکیبهــای غریب بیــرون میآوردیــم ،و پارهای وقت بر مســائل
ســهویات و شــکیات مینمــود و چــه عمرهــا بــرای حفــظ آن تلــف

و مشــهور اســت در اوقاتی که تاریخ هزار و دویســت و بیســت و یک

میکردیــم ،باز اثر نمیدیدیم و نمیدانســتیم کی این اعمال ثمر و اثر
ً
یشــتافتیم .در آنجا
خواهد بخشــید و گاهی اضطرارا پیش حکما م 

کــه هــر یــک خــود را مســتجابالدعوه و نایب امــام میدانســتند ،از

هــم صــورت بود و هیولی ،جوهر بود و عــرض ،وجود بود و ماهیت ،و

اماکــن مشــرفه و از ســایر والیــات ایران ،با قــدم جزم و نیــت عزم ،به

اصطالحات چند که هیچ یک دخل به مطلب نداشت .چیزی که

مدافعه طایفه منحوســه روسیه اقدام نمودند .آنهایی که استطاعت

درد را دوا باشد در بساط نبود ( ...مجلس ،شمارۀ )17485

بــود ،مجتهدین ایام [کذا] و ســادات ذو یاالحتــرام و فضالی کرام،
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چند مادهتاریخ با ارزش از دورۀ صفوی
دیروز در همین کانال یادآور شــدم که مادهتاریخها بخشــی مهم از تاریخنگاری ما ایرانیهاســت که تا کنون
زیاد به آن توجه نکردهایم .البته کتاب مواد التواریخ را میشناسیم و بنده هم میدانم پراکنده کارهایی شده
اســت ،امــا فکــر می کنم باید کار بیشــتری در این زمینه انجام دهیــم .مواردی از آنها در آثــار تاریخی و تراجم
و شرح حال آمده ،اما شماری هم در گوشه و کنار است که می تواند اطالعات تاریخی ما را تکمیل کند.
ایــن مادهتاریخهــا دســتکم دو اطالع خــوب را به ما میدهد .یکی ســال دقیق فوت و دیگــری نگاهی که به
شخصیت مورد نظر دستکم ،سازندۀ مادهتاریخ داشته است .این نگاه گاه مثبت و گاه منفی است و البته
ً
اغلب مثبت .طبعا جنبههای ادبی این مادهتاریخها نیز سومین وجهی است که میشود از آن یاد کرد.
نمونههــای زیــر کــه از دورۀ صفوی اســت ،از آثار مختلف گردآوری شــده و بســیاری از آنها در آثــار دیگر آمده
است .جمعکنندۀ آنها یکی از ُجنگنویسان عصر صفوی است که اینها را یکجا روی دو صفحه یادداشت
کرده و تقدیم شــما میکنم .همین نمونهها اهمیتشــان را نشــان میدهد .نمونۀ تند آن دربارۀ ساروتقی است،
امــا مــوارد مربوط به شــاهان صفــوی همگی روی ترو یــج مذهب تکیــه دارد .برخی دیگر بــه جنبههای علمی
توجه دارد .به هر روی این شــما و این هم این مادهتاریخها که به عنوان وقایع تاریخی در یک جنگ صفوی
به شمارۀ  8960کتابخانۀ مجلس (متعلق به محمد مؤمن اشکاوندی متوفای  )1078آمده است.
تاریخ قتل میرزا شاه حسین :میرزا شاه حسین اصفهانی
تاریخ محبوسساختن القاص میرزا در قلعه :وضع نیک
تاریخ صلح شاه عالم پناه با سلطان سلیم خواندگار :الصلح خیر
تاریخ وفات شاه طهماسب علیه الرحمه :بنده شاه والیت طهماسب
و فیه:
طهماسب شــــــــــه آن جهان پناه مغفور

بردند ب ـ ـ ـ ـ ـ ه جانب جنانش به سـ ـ ـ ـ ــرور

تاریــــــــــخ جلوس شــــــــــاه طلــــــــــب بدان

تاریخ وفات گشـ ـ ـ ـ ــت گ ـ ــ ـ ــورش پرنور

و فیه ایضا
طهماســــــــــب شــــــــــاه عالم کز نصرت الهی

جا بعد شـ ـ ـ ـ ــاه غازی بر تخـ ـ ـ ـ ــت زر گرفتی

جای پــــــــــدر گرفتی کردی جهان مســــــــــخر

تاریخ سـ ـ ـ ـ ــلطنت شـ ـ ـ ـ ــد جای پدر گرفتی

شــــــــــرف بندگــــــــــی شــــــــــاه نجــــــــــف

یافتـ ـ ـ ـ ــه چـ ـ ـ ـ ــون ز مذهب طهماسـ ـ ـ ـ ــب

نقش مهــــــــــرش شــــــــــده تاریــــــــــخ جلوس

بنـ ـ ـ ـ ــده شـ ـ ـ ـ ــاه والیـ ـ ـ ـ ــت طهماسـ ـ ـ ـ ــب

تاریخ توبهدادن شاه طهماسب  -علیه الرحمه  -امرا و سپاهیان را :تاریخ توبهدادن شد توبه نصوحا
تاریخ قتل ایلدرم بایزید با چهار فرزند از گفته قاضی عطای رازی :پنج کم از زمره عثمانیان
تاریخ قتل سلطان مصطفی ولد خواندگار که به سبب مکر رستم پاشا وزیر اعظم واقع شد :مکر رستم
و چون متعاقب آن پسر دیگرش سلطان محمد کشته شد «ستم مکرر» تاریخ شد.
تاریخ قتل مالامیدی آقا فضل الطهرانی:
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نــــــــــادر عصــــــــــر امیــــــــــدی مظلــــــــــوم

گوئیــــــــــا که شــــــــــهید شــــــــــد نـ ـ ـ ـ ــاگاه

شــــــــــب به خــــــــــواب من آمــــــــــد و فرمود

کــــــــــه ای ز حــــــــــال درون مـــ ـ ـ ــن آ گاه

بهــــــــــر تاریــــــــــخ قتــــــــــل مــــــــــن بنویس

آه از خــــــــــون ناحــــــــــق مـ ـ ـ ـ ــن آه

تاریخ وفات همایون شاه به سبب افتادن از بام :همایون شاه از بام افتاد.
تاریخ فوت میر جمالالدین صدر استرآبادی :ادخلوها بسالم آمنین.
تاریخ فوت عبیدخان ازبک:
چــــــــــون عبید لعیــــــــــن ز عالــــــــــم رفت

فتنــــــــــه و ظلــــــــــم یافــــــــــت تسـ ـ ـ ـ ــکین

هســــــــــت تاریــــــــــخ فــــــــــوت آن ملعون

بیدیـ ـ ـ ـ ــن

خارجــــــــــی

پلیــــــــــد

تاریخ جلوس شاه عباس علیه الرحمه :ظل اهلل
تاریخ وفات آن شاه بزرگوار علیه الرحمه و الغفران که در این مصراع دو تاریخ گفته شده:
ماه را آمد خسوف و منکشف شد آفتاب.
تاریخ وفات حضرت شاه اسمعیل ماضی علیه الرحمه:
شــاه و شــاه شــاه میگفتنــد خلــق از ماتمــش

من همین الفاظ را تاریخ فوتش سـ ـ ـ ـ ــاختم

تاریخ قتل سلطان ابوسعید از گفته موالنا جاللالدین محمد دوانی:
سلطان ابوســــــــــعید که در ّفر خسروی
چشــــــــــم زمانه پیر جوانی چـــــــ ــو او ندید
الحق چگونه کشته نگشتی که گشته بود

تاریخ سال مقتل ســــــــــلطان ابوسعید

تاریخ بنای چهارباغ که نواب شاه عباس در اصفهان بنا نمود :نهالش به کام دل شه برآید.
تاریخ خروج و طغیان القاص میرزا :خرابی عالم
تاریخ فوت مال جامی :و من دخله کان آمنا
تاریخ جلوس خاقان گیتی ستان شاه عباس :مروج مذهب
تاریخ جلوس پادشاه عادل شاه عباس ثانی :مروج مذهب ائمه
تاریخ والدت خسرو صاحب قرانی شاه عباس ثانی :کلب آستان امیرالمؤمنین
ً
و ایضا فیه:
تا جهان باد در جهان باشی
تاریخ وفات خاقان گیتیستان جنتمکان شاه عباس :حشر شد با علی ولی اهلل
ً
ایضا :حشر عباس شد با محمد و آل
این تواریخ را حضرت صدرالزمانی موالنا محمدتقی منجم فرمودهاند:
تاریخ صلح پادشاه واالجاه گیتیپناه شاه صفی با طایفه رومیه از گفته صائبا :با قزلباش کرد رومی صلح.
تاریخ فوت سعادت و مرحمت شاه ابوالحسین میرزا از گفته بعضی از ازکیا  :میرزا ابوالحسین حسینی
َ
تاریخ مقتولساختن امرا ،سارو تقی را به جهت شرارت نفسی که با او بود:
پیر خــــــــــردم گفــــــــــت پــــــــــی تاریخش

با هر که رســـــی بگو که ســـــگ را کشتند

تاریخ برگردیدن آخوند موالنا حســن علی از نیم راه مکه معظمه و نرفتن به آن مکان شــریف :محروم بیت اهلل
الحرام
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تاریخ مکهرفتن نواب سلطان العلمایی سلمه اهلل که عالی حضرت میرزا ابوالفتوح شهرستانی گفته:
بادا قبول ایزد حج خلیفه سلطان
تاریخ مراجعت آن عالی جاه از مکه معظمه از گفته میرزا ابراهیم آرتیمانی :به توفیق اهلل حج کرده سلطان
تاریخ وزارت نواب مستطاب سلطان العلمایی در مرتبه اول :داماد شاه و صدر جهان وزیر ملک
تاریخ وزارت آن عالی جاه در مرتبه ثانیه از گفته صایبا:
سلطان که ازو دولت و دین کام رواست

بر صدق کالمم این دو تاریخ گواس ـ ــت

امســــــــــال نظــــــــــام دین و ســــــــــال دیگر

تار یـ ـ ـ ـ ــخ وزارتـ ـ ـ ـ ــش نظام دنیاسـ ـ ـ ـ ــت

و در ین باب ازکیا و اهل طبع تواریخ مختلفه گفتهاند که مادهتاریخ بعضی از آنها مرقوم شده و هی هذه
فالطون شــــــــــد وزیــــــــــر ملــــــــــک ایران

بـ ـ ـ ـ ــاز سـ ـ ـ ـ ــلطان اعتمادالدوله شـ ـ ـ ـ ــد

وزیر شــــــــــاه دین شــــــــــد باز ســــــــــلطان

وزیر باش ـ ــکوه عادل عالی نسب سلطان

و حضرت موالنا علینقی در این باب نثری یافتهاند:
الحمداهلل علی احسانه ،قد رجع الحق الی مکانه
تاریخ فوت سعادت و مرحمت پناه خاتم المجتهدین امیرمحمد باقر داماد:
ملک در ماتمش گریان شــــــــــد و گفت

عـ ـ ـ ـ ــروس علم دیـ ـ ـ ـ ــن را مـ ـ ـ ـ ــرد داماد

ادب تعزیهنامهنوشتن ( 3فروردین )1396
وقتی برای کســی مصیبتی پیش میآمد ،الزم بود تا ضمن نامهای برای او تســلیت نوشــته شود .برای این کار
منشیان متنهای خاصی داشتند که از آن به تعزیهنامه تعبیر میکردند .نمونۀ زیر یکی از آنهاست:
تعزیهنامــه :کــه در ایــن اوان مفارقــت بنیان ،مســموع شــد کــه عالیجناب مقــدس القاب مرحمــت و غفران
پنــاه فــردوس و رضــوان آرامــگاه فالن ،و زوجــه مکرمه محترمه آن مخــدوم ،از این تیره خا کــدان ،داعی حق را
بــه نــدای «یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة» لبیک اجابت گفتهاند ،و در دارالســام
«فادخلوها بســام آمنین» با طایران اعال علیین جنان آســوده ،لهذا خدا شاهد حال و گواه بر این مقال است
کــه نــ ه چنــدان غــم و الــم ،به خاطــر این حزین غر یــب راه یافته کــه شــمهای از آن را به قلم شکســتهنهان توان
نگاشت ،ولیکن چون کافه ناس به مدلول آیه وافی هدایه «کل نفس ذائقة الموت» شربت مرگ باید چشید،
و قاطبــه موجــودات را رخت هســتی به دیار نیســتی باید کشــید ،عنقریب اســت کــه از ما و شــما اثری باقی
نخواهد بود ،انشــاءاهلل که عاقبت به خیر باشــد .پس در این صورت ،البته ضرور به موعظه و نصیحت مثل
جناب شما شخصی که معدن فکر و ذهن و ذکا و به زیور عقل و کمال آراسته [اید] نخواهد بود انشاءاهلل.
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فرمان تعیین شیخاالسالم
بحرین در دورۀ صفوی
ً
نمونــهای از حــکام شیخاالســامی کــه معمــوال در منشــآت یافتــه
یشــود ،دربارۀ شیخ محمد بحرینی است که از سوی شاه صفوی
م 
بــه ســمت شیخاالســام بحریــن معرفی شــده اســت .ایــن نمونهها
ً
معموال برای آموزش نگارش احکام و فرامین و نامهها نوشته میشد،
ً
اما به هر حال از نظر تاریخی هم فوقالعاده ارزشمند است .طبعا نثر
آنهــا بســیار مصنــوع و چارچوب آنها مغلق و در عیــن حال متکی به
داشتهای دینی و اخالقی و ادبی بود.
آنکــه چــون وجــود جمعــی از فضالی دی ـندار علیــم به قانــون ملت
حضرت خیرالبشــر و فقهای فضیلت شــعار فهیم بــه قواعد مذهب
اثناعشــری که ســالک شــرایع دین مبین و تابع احکام حق الیقین و
بــه هدایت اعتقاد و به ارشــاد صالح و ســداد به مــدارک معموالت و
مســالک منقوالت رســیده ،به دســت یــاری عوارض فطانــت و ذکا،
گوهــر مراد صدق و صفا را از مجمع البحرین اقبال از قاموس قدرت
و امانــی و کمــال ربوده ،ســرمایه ایمان و کنز العرفان ســاخته ،دیوان
دیــنداری مفاتیح اصالح رســتگاری گشــوده ،شــرح کشــاف آیات
و معانــی بیــان ریاضــت را از صحاح دانشــمندی واضــح نموده... ،
فقاهت و ســراج المنیر صالحیت را از مشــکات احالشان الیح بوده
باشد ،به جهت امور شرعیه تعیین فرماییم.
از آنجا که تذکره این مقال مطلق البیان ،احوال فضیلتمآب قدسی
القــاب جامــع المعقــول و المنقــول حــاوی الفــروع و االصــول شــیخ
محمــد بحرینــی اســت ،لهــذا از ابتدای یک مــاه و نیم هذه الســنه،
خدمت شیخاالسالمی دارالمؤمنین بحرین را به عالیجناب مومی
الیــه شــفقت فرمودیــم که در مراســم امــر به معــروف و نهــی از منکر و
انتظــام امــور شــرعیات و ایقاع عقــود و مناکحات و رفــع منازعات و
مناقشــات ،و اخــراج اخمــاس و زکــوت و اصــاح بین المســلمین و
المســلمات و تحر یــک خالیــق بــه صوم و صــات و ســایر مالزمات
شیخاالسالمی سعی تمام و جهد ال کالم به عمل آورده ،در هر باب
و هــر مــورد مراتب پرهیزکاری و لوازم دینداری خود را بر جمیع انام و
جمهور خواص و عوام ظاهر سازد( .تمام)
بیفزایــم کــه میرزا حســن فســایی دربارۀ علمــای کازرون (فارســنامه:
 )1444/2نوشــته اســت :و از سلســلههاى كازرون ،سلســله مشايخ
اســت جد اعالى آنها جناب عالمى ،مجتهد الزمانى شــيخ محمد
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بحرينــى وقتــى در جزيــره بحرين بــه عنوان نهــى از منكر ،يــک نفر از

بــه هــر حــال مقصود این بــود که حــاال چه کنیــم که ســرمایهداری یا

كالنترهاى ديوانى بحرينى را آزار نمود و شــكايت جناب شــيخ را در

زمینداری منشأ فساد نشود .کلی فکر کردیم تا از ترس کمونیستها

اصفهان به حضرت شــاه عباس ثانى  -طاب ثراه  -رســانيدند و آن

اصالحات ارضی کردیم و کشــاورزی را بســا آســیب زدیم و الی آخر.

جنــاب را احضــار بــه اصفهــان فرمــود و چــون وارد كازرون گرديد كه

البتــه تنهــا این عامل نابودی کشــاورزی یــا عدم کارایــی نظام تولید

عالــم مجتهــدى نداشــتند ،اهالــى كازرون از دربار شــاهى التماس

سنتی کشاورزی این نبود و در کنار آن دهها عامل دیگر که یکی هم

عفــو و اغمــاض در حــق جناب شــيخ محمــد نموده ،قبــول گرديد و

مشــکل علمــی و فنــی و ناتوانی مــا در مدر نکردن کشــاورزی بود .به

شــيخ معــزى اليه رحل اقامت را در بلــده كازرون بينداخت و اكنون

هر حال چه کنیم که ســرمایهداری منشأ فساد نشود؟ گفتند راه این

سلســلهاى از اوالد او در بلــده كازرون توطــن دارنــد .میتوانــد همان

است که نگذاریم سرمایهدار درست شود.

محمد بحرینی مذکور در حکم باال باشد.

همان زمان یکی از علمای فقیه ،اما شوخ قم که مشهور به طرفداری
از ســرمایهداری و منتقــد دولــت هشتســاله اول انقــاب بــه خاطــر

عامل عقبماندگی
از زاویۀ دیگر
یک وقتی بحث بر ســر این بود که اگر «پولداری» یا «ســرمایهداری»،
ً
اجمــاال ســبب انحــراف شــخص هســت کــه هســت ،راه چــاره آن
چیســت؟ آن زمــان مارکسیســتها مدعــی بودنــد که ســرمایهداری
منشأ فساد است .البته ادعای آنها متمرکز روی مالکیت خصوصی
بود و اینکه مالکیت ابزار تولید ،بحث ارزش اضافی را به دنبال دارد
و سرمایهدار به خاطر مالکیت ابزار تولید ،ظالمانه این ارزش اضافی
را از کارگر گرفته و به خود اختصاص میدهد و به این ترتیب پولدار
یا همان ســرمایهدار میشــود و فاســد .این بحثها به ما هم سرایت
کرد و با برخی از استنادات دینی و حدیثی ،درست روی میراث فقر

چپرو یهایش بود ،میگفت :این چه حرفی اســت که ما باید پول
را از مردم بگیریم تا ســرمایهدار نباشــند و فســاد تولید نکنند و فاسد
نشــوند؟ خــوب وســایل فســاد دیگــری هــم در اختیار مردم هســت،
همــراه همــه مردم هم هســت ،آیــا معنایش این اســت که آنهــا را هم
یــک جــوری نابود کنیم تــا دیگر فســادی در کار نباشــد؟ مقصودش
ً
روشــن بــود و حــاال فقیــر ،حیائــا نمیتوانم خــوب بیان ایشــان را نقل
ً
کنم .اجماال مثال و مقایسۀ خوبی بود.
ً
اصوال ما هرچه را به ظاهر منشأ فساد میدانیم ،اول که هیچ کداممان
اجازۀ ورودش را نمیدهیم و میگوییم که دربست نارواست و برود تا
یشــود و میآید ،چون برای
فســاد ایجاد نکند .کمکم به زور داخل م 
خــود فنــی و علمــی و دنیایــی اســت و همزمــان مصرف خــوب و بد
دارد ،حذفش که نمیشود کرد که هیچ ،فشار میآورد و وارد میشود
و کمکم همگانی ،اما همچنان زیر سیاست پرهیز و ترس و دلهره.

و درویشــی و ســتایش انزوایگــری و چلهنشــینی و جز اینها نشســت

این روزها یک شوخی جالب اتفاق افتاد و آن این بود که زمان دولت

که نشست.

آن آقای هزاره سوم ،توییتر مسدود شد و حاال بعد از ده سال خودش

همان موقع یک پاسخ که غالب هم بود و ناشی از چپزدگی ما این
بود که نگذاریم سرمایهدار درست شود و اینکه در زمینداری هم اگر
کســی بیش از ده هکتار زمین داشــته باشــد جلویش بایستیم .چند

در آغاز فعالیتهای سیاســی جدید ،حســاب توییتــری باز کرد .به
نظــرم مســخرهتر و عبرتآمیزتــر از ایــن نمیشــد .از ایــن جالبتر که
فیسبوک ممنوع است و همزمان بسیاری از بزرگان دین هم دارند.

نفری از علما هم جمع شدند و این نظریه را تأیید و اجرا کردند .یک

بــاز هــم این روزهــا بحث فضای مجــازی برای صدمین بــار به میان

بار دیگر تقســیم اراضی اجباری شد (داستان این بود که رعایا از سر

آمده اســت .باالخره حالل اســت یا حرام .چه کنیم؟ آیا مثل همان

زمینهای استیجاری برنخاستند و قانون مصلحت هم حمایتشان
ً
کــرد) و بــاز هم یکپارچگی زمینهــا از میان رفت و کشــاورزی ظاهرا

ماجرای ســرمایهداری نیســت؟ یعنی حذفش کنیم و قطعش کنیم
ً
تــا اوضاع درســت شــود؟ اگر واقعا ســرمایهداری و ایــن قبیل چیزها،

آســیب دید .در کشوری که بعد از مرگ هر صاحبملکی ،امال کش

منشــأ فســاد اســت ،چرا خیلی از خوبان تجارتخانه دارند و ســرمایه

پارهپاره و تقسیم میشد ،خود حکومت هم با تقسیم اراضی این کار

دارند .حاال گاهی برای شخص خود کاری تجاری میکنند و گاهی
ً
به عنوان یک مرکز خیریه یا امثال آن .بحث من اصال اینها نیســت،

را تسریع کرد.

همــهاش حاللشــان بــاد و در پرتــو وجودشــان فقرا هم ســیر شــوند .ما
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که بخیل نیســتیم .بحث این اســت که با همۀ ایــن حرفها به قول
آن دوســت هرگــز اجازه ندادیم بخش خصوصی شــکل بگیرد .چون
تجربه نداشــتیم و همهاش ســختگیری کرده بودیم .یک بار هم که
رفتیــم بخــش خصوصی درســت کنیم ،بالنســبت غالب افــراد این
حوزه ،یک  ...بزرگ درســت کردیم که ســه سال است بند آن هست

مبارزۀ یک فقیه با جنگطلبی
نادر و احمد باشا عثمانی به سبب
کشتار مسلمانان شیعه و سنی

که پول مردم را از او پس بگیریم .چون قانونهای الزم را تدارک ندیده
بودیــم و عــاوه ،آدمهای غیــر متعهد به قانون هم سررشــتهدار شــده

یکی از با ارزشترین اسناد دینی  -سیاسی ایران متن نامۀ زیر است

بودند.

کــه محمدباقــر اســترآبادی ،مدرس دارالســلطنۀ اصفهــان در جریان

اینهــا را نمیخواســتم بگویم .خواســتم بگویم وقتی مــا با هرچه آمد،
برخــورد منفــی کردیــم و تنها به جنبههــای صوری آن توجــه نمودیم،
ً
طبعــا نتیجهاش آن شــد که خود را از گردونــۀ کار و تجربه با این امور
خارج کرده و فرصت بروز استعدادها و خالقیتها را از نسل جدید
گرفتیــم .حتــی نتوانســتیم در تبلیغــات دینــی درســت از آن ابزارهــا
استفاده کنیم .با این فضای مجازی چه کسی جرئت حضور در آنجا
را دارد و چه اســتعدادی از بچه مســلمانها اجازه مییابد خالقیت
خــود را در آنجــا بــه کار گیرد و بــه نمایش بگذارد؟ در ایــن موارد باید
میدان را دست دیگران ،یعنی همان اجانب داد و اینجا دست روی
دست گذاشت تا ببینیم کی استفاده از آن رسمی و حالل میشود!
همیــن ماجرا را با ســینما داشــتیم .جنگهای علمــای دین با فیلم
محمــد رســولاهلل و آن همــه فتوای االزهر و ســعودی و غیــره و غیره از
خاطــر کســی نرفتــه اســت .به هر حــال نام ایــن رویه را کــه صدها بار
تکــرار شــده چه میتوان گذاشــت؟ آیــا این رفتار مــا عامل بیعملی
نســل جدیــد در اســتفادۀ بهینــه از ایــن ابزارها در مســیر رشــد و ترقی
ً
جامعه نبوده است؟ من واقعا به جنبههای دیگر بحث کاری ندارم
ً
و همیــن برایــم مهم اســت و بس .البته معنایش این نیســت که مثال
من موافق فســاد این شــکلی با اســتفاده از این ابزارها هســتم .فســاد
هســت و خیلــی از جاهــای دنیا هم جلویــش را میگیرند .مهم رفتن
یــک مســیر درســت از میــان راههای ناهموار پیش روســت .دوســتی
میگفــت :یک وقتی آدم ســوار االغ میشــد ،وقتی میافتاد دســتش
میشکســت .دوچرخه ســوار شــد ،وقتــی افتاد پایش هم شکســت.
ماشــین ســوار شد ،تصادف میکرد ،مجروح شد و مرد ،اما جنازهای

و هــم حا کــم عثمانی عــراق ،احمد پاشــا اســت .در ایــن محاصره،
جنگگرایی دو طرف ،ســبب محاصرۀ کامل این شهر شده و شمار
زیادی از مردم از گرســنگی تلف شــدند .نویســنده که عالم شیعی،
آن هم شــهر اصفهان اســت ،اســتدال لهای جالبی در این متن دارد
تــا نشــان دهــد هیــچ کــس حــق نــدارد از روی جنگخواهــی ،خون
مســلمانی را کــه شــهادتین بر زبان جــاری دارد بریزد .لحن او بســیار
جــدی اســت و بایــد جرئت زیادی داشــته باشــد که چنیــن متنی را
برای نادر و ســپاه عثمانی نوشــته است .شــجاعت او به حدی بوده
که وقتی وارد عراق شــده و این اوضاع را دیده با عدهای از ســپاهیان
ســخن گفته ،آنها را با اســتدال لهای دینی قانع کرده و ایشــان را نزد
نــادر فرســتاده تــا او را از ادامۀ نبرد بــاز دارند .مطالعــۀ این متن قوت
اســتدالل وی ،عمق احتیــاط فقهی دینی او و بینش انســانی وی را
ً
کامال نشــان میدهد؛ چیزی که از یک فقیه واقعی که حامی حقوق
مســلمانان اســت انتظــار م ـیرود .مــن کمتر متنــی به ایــن خوبی در
میــان متون سیاســی  -دینی دو ســه قــرن اخیر دیدهام .معاالســف،
ً
غالبــا در قــدح دیگــران ،تکفیــر ،جــواز قتــل و اســر و نهــب و ماننــد
اینهاســت .گرچه بدون تعصب بگویم شــیعیان کمتر این مسائل را
مطــرح میکردند .البد عالوه بر دالیل فقهی ،چون اقلیت هم بودند،
اما در اینجا به رغم اینکه نادرشــاه غالب بوده و بغداد در محاصره،
نوشــتن این متن ارزش زیادی دارد .وی در پایان هشدار میدهد که
اگــر آنهــا این توصیــه و رأی او را نپذیرند ،باید گنــاه ریختن خون این
همه مسلمان را بر عهده بگیرند.

داشــت .بعد هواپیما آمد وقتی میافتاد ،پودر شــد .بدین ترتیب هر

این محمدباقر اســترآبادی کیســت؟ متأســفانه آقابــزرگ تنها خبری

وســیلهای ضمن کمکی که دارد ،مشکالت خاص خود را هم دارد.
ً
هنــر ایــن اســت که هواپیمایی درســت کــرد که اصال نیفتد و کســی

کــه از او داده همیــن اســت کــه نامــش در برخی از منشــآت آمده که

نتواند آن را بیندازد .این هنر اســت ،و اال نشســتن و گفتن اینکه آدم
عاقل ســوار هواپیما نمیشــود ،چون خطرش زیاد اســت مشــکلی را
حل نمیکند .به نظرم خیلی شلوغ شد .کافی است.
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مقصودش همین متن است( .طبقات قرن دوازدهم ،ص )84
این نامه به عنوان یک نمونه انشــاء در کتب «منشــآت» آمده اســت
و مرحــوم نوایــی هــم آن را در کتــاب ارجمنــد ،نــادر و بازماندگانــش
ص  326آورده اســت ،امــا در آنجا ،به رغــم زحمتی که در تصحیح
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کشــیده شــده ،حاوی اغالطی اســت که در اینجا ،در مقابله با یک

يكديگر مســلط شوند ،عرض و ناموس بزرگى را صيانت و يكديگر را
رعايت نخواهند كرد ،و َع َجزه و رعاع الناس از رهگذر عدم مكنت،

امیدوارم دوستانی که عالقهمند هستند ،آن را چندین بار بخوانند.

در ميانــه پایمال لشــكر حــوادث مىگردنــد؛ به نهجى كــه اين خادم

ّ
اقل خليقه ،محمدباقر اســترآبادیّ ،
مدرس دارالســلطنه
راقم نميقه،
ّ
ت آغــاز و مودت انجام ،بر رأی
اصفهــان ،بعــد از تبليغ دعوات محب 

دينيــه ،عــرض مراتب را به حضرت قاآنى القا ،و ايشــان نيز به ســمع

نســخۀ خطــی آنهــا را تصحیــح کــردم .مهــم محتــوای متــن اســت و

حقایقنمای علماى اعالم و فضالى عالىمقام بغداد انهاء و اعالم
مىدارد كه:

مبــارك اصغــا فرمودهانــد ،آن حضرات عاليات نيــز از راه دینداری و
غمخــوارى مخلوقات حضرت بارى ،مراتبى را كه مذكور شــد ،بايد
به عالىجاه مشاراليه و باقى پاشايان با عز و شأن حالى نموده ،خود

در ايــن اوان ســعادت فرجام كه اين احقر عبــاد به تقریب زيارت روز
عرفــه و احــراز شــرايف طــواف اماكــن ّ
مشــرفه ،وارد ايــن ارض فيض
ّ
بنيــاد گرديد ،از تقرير جمعى كه از شــدت جــوع از تنگناى قلعه فرار

ی الذمة سازند ،و زياده بر اين عجزه و ملهوفين را به ورطه
ايشان را بر 
ُ َ ُ َ َ َ َ ْ ًَ
َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ
ُ
ْ
هال ک نيندازند .و لو أنهم فعلوا ما يوعظون ِب ِه لكان خيرا له م [نساء:
]66؛ و بعد از آنكه عالىجاه مشــاراليه ،اين معنى را نپذيرد ،و براى
َ
َ َ ْ
ْ َ
وت [عنکبوت:
وت ل َب ْي ُت ال َع ْنك ُب ِ 
كهــن ويرانه كه نمونه آ 
ن أ ْوه َن ال ُب ُي ِ

کــرده مىآينــد ،معرفــت كامل به احوال ســكنه آنجا حاصــل نموده،

 ]49اســت ،خــون اين همه مســلمانان را به گــردن بگيرند ،صاحب

معلوم شد كه هر روز جمعى كثير از صغير و كبير و برنا و پير در قلعه

اختيارند.

از فقدان قوت ،فوت و تلف ،و ملحق به ياران سلف مىگردند.
چــون اهــل قلعه قائــل به كلمتيــن طيبتين شــهادتين و امت رســول
ثقليــن ،و در قبلــه و كتــاب موافــق ،و در ديــن و شــريعت مطابــق
ْ ُ ََ
ــن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ل َو إ ْن طا ِئ َفتــان ِم َ
يــن اق َت َتلــوا فأ ْص ِل ُحــوا
ِ
بودهانــد ،بــه مدلــو  ِ
ٌَ
َ ْ َ
َ
ْ
ُ
َب ْي َن ُهمــا [حجــرات ]9 :و بــه مفــاد و ِإن تنتهوا خير لكــم [انفال ]19 :با
ً
رؤســاى ســپاه پرخاشجوى ،مســتدال عن احــكام اهلل گفتگو كرده،
جمعــى از ايشــان را بــا خــود همداســتان نمــوده و بــه خدمــت خــان
واالیشان كشورستان فايز ،و به داليل ّ
عقليه و نصوص شرعيه ايشان
َّ
ْ
ي أحسن [نحل ]125 :ارشاد ،و
جادل ُه ْم ِبال ِتي ِه َ 
را به امتثال فرمان َو ِ
ُ ُ
ََ ْ
ل [حجر ]47 :تصفيه زالل
ور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍ 
بــه منطوقــه و نزعنا ما ِفي صد ِ
عناد نموده ،به نگارش اين صحيفه پرداخت.
بر ضماير زاكيه حضرات مستور و مخفى نماند كه اگر خان فلکشأن
را به تأييدات ايزدى و مددكارى بخت ســعيد ،داعيه كشورگشــایى
و دارایــى ،و عالىجــاه وزير صاحب رأى و دســتور ملکآراى احمد
پاشــا را هــوس حكمرانى و فرمانفرمایی باشــد ،عجــزه و ضعفانی كه
َبهيــن وديعه كارخانــه ابداعاند ،از اين دو حالت برى ،و ال محاله به
نافذاالمری مبســوط اليــد ،در مقام رعيتى و فرمانبری مىباشــند ،و
ايشان را در ميانه تقصيرى نيست كه پايمال جنود محن و غارتزده
ُ ُ
ق ت ِع ّز
ســپاه فتن شــوند ،و قطع نظر از آن شــغل فرماندهى ،به مصدا 
شــاء َو ُت ِذ ُّل َم ْن َت ُ
َم ْن َت ُ
شــاء [آل عمران ]26 :به امر پادشــاه ازل منوط،
ُْ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َ
شــاء َو ت ْن ِز ُع
و تغيير و تبديل كار جهانبانى به مفاد تؤ ِتي الملك من ت
ْال ُم ْل َك ِم َّم ْن َت ُ
شاء [آل عمران ]26 :به ّ
مشيت سلطان لميزل موقوف
و مربوط ،و خان ســكندر شــأن ّ
مؤيد من عنداهلل و ّ
مشــيد بجند اهلل؛
و ايــن معنــا هم بديهى اســت كه بعــد از آنكه دو صاحــب دولت به
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کشف سکههای صدر اسالم
در کاشان زمان شاه عباس ،انتقال
به اصفهان و خواندن آنها
در خاتمۀ کتاب جام جهاننما ،مطلبی دربارۀ درهم و دینار شرعی
و وزن دقیــق آن آمــده و ضمــن آن نکتــهای هــم در اینبــاره از شــیخ
بهایی نقل شــده است .شــیخ بهایی استاد نویســندۀ این متن بوده
ً
و بــا احترام فراوان از او یاد کرده و گفته شــده اســت کــه عجالتا رأی
شیخ بهایی در اینباره را همۀ فقها قبول دارند.
امــا آنچــه در این مطلب توجه بنده را جلب کرد ،نکتهای اســت که
نویسنده دربارۀ کشف یک دفینه در کاشان دورۀ شاه عباس اول (م
 )1038و انتقال چهار ســکه از آنها به اصفهان نوشــته اســت .ســکۀ
طال یا همان دینار ضرب سال  99و سکۀ نقره ضرب سال  118بوده.
نویســنده در ایــن خاتمــه که آن را بــه هدف روشــنکردن وزن درهم و
دینار شــرعی نوشــته ،خط روی آن را خوانده و در اینجا آورده است.

و حضــرت اســتادی و من الیــه فی العلوم الشــرعیه اســتنادی ،بهاء
الملــة و الدین العاملی  -ســقی اهلل ثــراه  -را اعتقاد این بود که درهم
شــرعی ،نصف مثقال صیرفی اســت ،پس ســه بیســتی نقره باشــد،
و مثقــال شــرعی پنــج حصه اســت از هفــت حصه مثقــال صیرفی.
پــس از چهــار بیســتی نقره زیاده باشــد به دو دانگ یک بیســتی نقره
ً
تخمینــا؛ و از یــک محمــدی پنــج دانگــی نقره کمتر باشــد بــه چهار
ً
دانــگ یــک بیســتی تخمینــا .پس هــر ده درهم شــرعی ،پنــج مثقال
صیرفی است و هفت مثقال شرعی پنج مثقال صیرفی است.
و الحــال میــان اکثــر فقهــا ،آنچــه حضــرت اســتادیام میفرمودند،
مشهور است.
و بعضــی را گمــان ایــن بود که وزن قبرســی کــه از بــاد روم میآورند
که چهار دانگ و نیم مثقال صیرفی اســت همان وزن مثقال شرعی
اســت کــه در ابتــدای اســام بــوده ،پــس وزن مثقــال شــرعی چهــار
بیستی و نصف بیستی باشد.

دقــت وی در ضبــط کلمــات و حتی آوردن شــکل آن جالب توجه و

تــا آنکــه در ایــن اوقات به یمن اقبــال بیزوال پادشــاهی ،دفینهای از

نشاندهنده نوعی سابقه برای خواندن سکهها و استفادۀ تاریخی و

کاشــان ظاهر شــده ،دو دینار طال و دو درهم نقره از آن به دارالسلطنه

شرعی از آنهاست .یک کلمه از روی درهم برای بنده نامفهوم بود که

اصفهان آورده بودند،

شبیه کلمۀ واسط است .عکس آن را پایین خواهم آورد.

و چــون فقیــر مالحظــه آن دینــار و درهم نمــود ،به خط کوفــی ،بر یک

درهــم شــرعی و درهــم طبــی و مثقال شــرعی و مثقــال طبــی و اوقیۀ

جانب آن دینار طال [این] نقش کرده بودند و بر یک جانب دیگر این

شرعی و اوقیۀ طبی و همچنین باقی اوزان شرعی و طبی یکی است
و چــون در ایــن رســاله (جــام جهاننما) مکــرر درهم و مثقــال مذکور

را نقش کرده بودند:
وسط :ال اله اال اهلل وحده ال شریک له

شــده و اکثــر اوزان طبــی و شــرعی ،از اوقیــه و رطل و صــاع که مقدار

دور :محمــد رســول اهلل ،ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علی

زکات فطر اســت موقوف اســت بر معرفت ایشــان ،واجــب بود که در

الدین کله

خاتمۀ این رساله مقدار ایشان را بیان نماییم.

دور :اهلل احد ،اهلل الصمد لم یلد و لم یولد

قدمــای مجتهدین از فقهای امامیه  -طیب اهلل مثواهم  -یک درهم

دور :ضرب هذه الدنانیز فی سنه تسعة و تسعین

شــرعی را و یــک مثقال شــرعی را به وزن جو فرمــوده گفتهاند که یک

و بــر یــک جانب درهم نقــره این نقش کــرده بودند ،و بــر دیگر جانب

درهم شــرعی چهل و هشــت جو اســت و یک مثقال شرعی شصت
و هشــت جــو و چهــار حصــه از هفــت حصــه یــک جــو؛ و بــه اتفــاق
مجتهدین ،وزن هفت مثقال شــرعی و ده درهم شرعی یکی است؛
چــون وزن ،انتظامــی ندارد ،بعضی ســنگین اســت و بعضی بســیار
ســبک ،و به اختالف بالد نیز مختلف میشــود .از این جهت میان
مجتهدین این فرقۀ ناجیه ،اختالف بسیاری به هم رسیده در مقدار
ً
زکات فطر .بعضی میگویند تخمینا ســه چهار یکی است به سنگ
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ً
شــاه ،و بعضی میگویند تخمینا نیم اســت به سنگ شاه ،و بعضی
ً
احتیاطا یک من سنگ شاه میدهند.
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این:
وسط :اهلل احد ،اهلل الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد
دور :بســم اهلل ضــرب هذا الدرهم .واســط؟ فی ســنة ثمان و عشــرة و
مائه
وسط :ال اله اال اهلل وحده ال شریک له:
دور :محمــد رســول اهلل ارســله بالهــدی و دیــن الحــق لیظهــره علــی
الدین کله
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(یناوخ هخسن

چون تاریخ ســکهکردن دینار بعد از هجرت اســت به نود و نه ســال ،و تاریخ ســکهکردن درهم بعد از هجرت
است به صدو هیجده سال ،پس دینار را در زمان امامت حضرت امام زینالعابدین  -علیه التحیة والسالم
 و درهم را در زمان امام جعفر صادق  -علیه التحیة والســام  -ســکه کردهاند ،و بنا بر آنچه در ذکری مذکوراست ،در زمان عبدالملک مروان بعد ازو ،درهم و دینار شرعی متعارف بود ،ظن به هم میرسد که این درهم
و دینار همان درهم و دینار شرعی است ...
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