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نسخه خوانی 10
رسول جعفریان
چکیــده :نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب دهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه
خوانــی ،متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:
•متــن یادداشــت و اشــعاری بــه عنــوان مــاده تاریــخ کاشــی کاری ایــوان صحــن حــر بــن
یزیــد ریاحــی از ســال  1330توســط یکــی از رجــال دوره اخیــر قاجــاری بــا نــام شــجاع
الســلطان همدانــی
•گفتگــوی مرحــوم بابــا قاســم خــادم باشــی ،خــادم مســجد جامــع عباســی اصفهــان بــا
خداونــد در صحــرای محشــر
•نسخه خطی حاوی اطالعات و آ گاهی هایی درباره امامزاده قاسم تجریش
•متن نوعی وقف نامه در یک مهر
•اشارت یک شاعر صوفی به حضور سپاه روس در ایران
•جنگ اخباری اصولی در شعر صدرالممالک اردبیلی
•اشعار صدرالممالک
•پاسخ میرزای شیرازی به پرسشی درباره صحن حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون.
قراءات يف املخطوطات ()10
رسول جعفر يان
ّ
ّ
يقــدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل  -الذي ميثل احللقة العاشــرة من سلســلة
َ
ّ
عدد من النسخ مع مالحظاته النقدية
مقاالته عن املخطوطات  -نصوص ٍ
علهيا.
والنصوص هي:
ّ
توثق تار يخ تغليف ّ
أرضية صحن مرقد ّ
احلر بن
خواطر وأشعار
 - 1نصوص
ٍ
يز يد الر ياحي بالكايش يف ســنة  ،1330وهي ألحد رجال الفترة األخيرة من
العصر القاجاري باسم شجاع السلطان مهداين.
 - 2مناجاة املرحوم بابا قاســم خادمبايش ،خادم املســجد اجلامع ّ
العبايس
هّلل تعاىل يف صحراء املحشر.
يف أصفهان مع ا 
 - 3نسخة ّ
ّ
خط ّية حتتوي عىل معلومات وحقائق عن السيد قاسم  -أحد
أحفاد ّ
األمئة علهيم السالم  -املدفون يف جتر يش.
ّ -4
ّ
نص وثيقة وقفية موجودة يف أحد األختام.
ّ
الصوفيني ُ إىل تواجد اجليش الرويس يف إيران.
 - 5إشارة أحد الشعراء
ّ
ّ
 - 6انعكاس صراع األخبار يني واألصوليني يف شعر صدر املمالك األردبييل.
 - 7أشعار صدر املمالك.
 - 8جواب امليرزا الشيرازي عىل أحد االستفسارات عن صحن ّ
السيد عبد
العظمي احلسين عليه السالم.
ّ
األساسية :مطالعة املخطوطات ،املخطوطة ،قراءة النصوص.
املفردات

44

169

)Skimming Manuscripts (10
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the ninth article of a series
of publications titled “Skimming Manuscripts”, the
author has scrutinized the texts of several manuscripts. These texts are as follow:
The text of a note and some poems written by one
of the recent Qajar period figures called Shojā’ osSoltān Hamedāni in 1330. It is considered to be a
chronogram of tiling of the porch of Hor bin Yazid
Riyāhi.
The late Bābā Qāsem Khādembāshi’s, the servant of
Imam Mosque in Isfahan, talking to God in Gathering desert (Sahra-ye Mahshar).
A manuscript which contains some information
about Imamzāde Qāsem in Tajrish
The text of a kind of waqfnāme on a stamp.
A Sufi poet’s referring to the presence of Russian
army in Iran.
The struggle between the Akhbaris and the Usulis in
Sadr ol-Mamālek Ardebīli’s poem.
Sadr ol-Mamālek Ardebīli’s poems.
Mirzā-ye Shīrāzi’s answer to a question regarding
Hazrat-e Abdolazīm Hasani’s porch.
Key words: Skimming manuscripts, manuscript,
reading texts.
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نسخهخوانی()10

رسول جعفریان


کاری
ماده  تاریخی برای کاشی
ایوان صحن حر شهید از سال 1330
روی برگــی از یــک نســخه خطــی (ش  4817دانشــگاه تهــران) ،اشــعاری
بــه عنــوان مــاده تاریــخ کاشــیکاری حرم حــر بن یزیــد ریاحی توســط یکی
از رجــال دوره اخیــر قاجاری با نام شــجاع الســلطان همدانی آمده اســت.
تاریخ آن سال  1330قمری است .تخلص شاعر هم سراج است.
متن آن یادداشت و اشعار این است:
ماده تاریخ ایوان عرش بنیان حضرت حر شــهید رضوان اهلل علیه حســب
الفرمایش حضرت اجل اکرم آقای شــجاع السلطان همدانی  -دام اجالله
العالی:
هزار شــــــــــکر موفق شــــــــــد از خدای مجید
به زیب بخشــــــــــی ایوان صحن حر شــــــــــهید
جنـاب خـان فلـک آسـتان عالیقـدر
شـجاع السـطان کانـدر جهـان بـه رتبـه فریـد
بــــــــــه کاشــــــــــیکاری ایوان عــــــــــرش بنیانش
رفیق او شــــــــــده توفیق و یار بخت ســــــــــپید
بــه او و خواهــش اکــرم کلیــددار حســین
کــه گنــج علــم خــدا را بــه دســت داشــت کلیــد
خــــــــــدا ز راه عطا در جــــــــــزای این خدمت
بنا نمــــــــــود برایش بخلد قصـــــــــــر مشــــــــــید



هزار و سیصد و سی سال چون از هجرت

به نصب کاشی فیروزه یافت رنگ جدید

ز پیرعقـل چـو سـراج خواسـت تاریخـش

چنـان سـؤال نمـود و چنین جواب شـنید

بگفـت بهتـر از ایـن شـعر نیسـت تاریخـی

بهحـق عـزت ایـوان و صحـن حـر شـهید
()1330
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(یناوخ هخسن ن


اصفهان
گفتگوی خادم جامع عباسی
با خداوند در صحرای محشر
ُجنگــی را مــرور میکــردم کــه اشــعاری از شــاعران صفــوی و قاجــاری داشــت .چهــار صفحــه آن شــامل یک
مثنوی ،این عنوان را داشــت«ِ :من کالم مرحوم بابا قاســم خادمباشــی مســجد جامع عباسی» .اینکه مسجد
جامع عباســی [واقع در میدان نقش جهان] که زمانی مســجد شــاه میگفتند و حاال مسجد امام میخوانند،
خادمباشــی داشــته و ملقب به این لقب بوده ،توجهم را جلب کرد .جســتجوی مختصری نشــان داد که این
شــخص شــاعر بوده و مثنوی زیر از اوســت .شرح حالش در آتشــکده آذر چنین آمده است :خادم ،باباقاسم.
از اهل اصفهان اســت و همشــیرهزاده میرنجات ،مدتی در مســجد جامع عباسی خادمباشی بود .صحبتش
مکــرر اتفــاق افتــاد ،مردی نیک نهاد و خوش اعتقاد بود .شــعر بســیاری گفته ،صاحب دیوان اســت ،اگرچه
شعر را خوب نمیگفت ،اما در فن تاریخ مهارت تمام داشت و در اواخر زمان نادری در اصفهان وفات یافت.
تاریخ وفات او این است« :گفت خادم بجنت آمد باز».
این یک شعر از او دیده و نوشته شد:
به من دشـوار شـد آخر ره میخانه پیمودن

به این پیری بکوی میفروشم خانه بایستی

داســتان مثنــوی زیر را قدیم شــنیده بودم؛ اینکه یــک اصفهانی زرنگ ،در صحرای محشــر ،اینچنین با خدا
برخــورد کــرده اســت! اکنــون دیدم که این شــاعر ،یعنــی خادمباشــی جامع عباســی ،این حکایــت را به نظم
درآورده اســت .وقتی او را برابر میزان و حســاب قرار داده و نشــانش میدهند که گناهانش ســنگین است ،در
یشــود .یک نکته
برابــر ایــن پرســش خداوند کــه اکنون چه دفاعــی از خود داری ،وی منکــر همه گناهانش م 
شــهادت مالئکه علیه اوســت ،اما وی میگوید آنها با وی دشــمنی داشــتهاند و حتی پیش از خلقتش هم او
را متهم به گناه کردهاند! بنابراین حرف آنها را قبول ندارد .اعضایش که شــهادت میدهند ،آنها را هم متهم
میکنــد کــه چــون اجازه گناه به آنها نداده ،اکنون تالفی میکنند .به نظــر این بنده« ،نامه عمل» هم اعتباری
ندارد؛ چون کاغذ در شــرع اعتباری ندارد! بدین ترتیب همه شــهادتها را رد میکند .آن وقت خداوند خود
شــهادت داد .در ایــن وقــت ،بنــده میگویــد :علم تو را قبــول دارم ،اما خــودت گفتهای که هر ســخنی با گواه
دو شــاهد عــادل قابــل قبــول اســت .اگر کســی را مثــل و مانند خــود بیــاوری ،در آن صورت ،ســخنت اثبات
خواهــد شــد .در این وقت خداوند ،او را به خاطر نکتهســنجیاش و اینکه بــه وحدانیت خداوند اعتقاد دارد
بخشــید .خــادم در اینجــا از عرفــان ســتایش میکنــد و آن را راه خالصــی میداند .این متن در جنگ شــماره
 4808دانشگاه تهران آمده است.
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ِمن کالم مرحوم بابا قاسم خادمباشی مسجد جامع عباسی
آزادهای

به فقــــــــــر و فنــــــــــا دل ز کـــــ ـ ــف دادهای

شــــــــــنیدم

فرزانــــــــــهای

ولــــــــــی عاشــــــــــق و مســــــــــت و دیوانهای

حدیثش همه صــــــــــدق و قولش صحیح

بیانــــــــــش ملیــــــــــح و زبانـــــ ـ ــش فصیح

مــــــــــی معرفــــــــــت دایــــــــــم او را بــــــــــه جام

گرفتــــــــــار صــــــــــد درد و آزاده نـ ـ ـ ـ ــام

کــــــــــه روز جــــــــــزا در صــــــــــف حشـــــــــــرگاه

کــــــــــه باشــــــــــد در آن روز قاضـ ـ ـ ـ ــی ِالـ ـ ـ ـ ــه

یکــــــــــی پرگنــــــــــه رنــــــــــد عرفان شــــــــــعار

در آیــــــــــد در آن مجمــــــــــع گیـ ـ ـ ـ ــرودار

دلیرانــــــــــه و فــــــــــارغ از اضطــــــــــراب

بــــــــــه جــــــــــرأت خرامد به پای حسـ ـ ـ ـ ــاب

به قصــــــــــدش مالئــــــــــک به قانــــــــــون کار

نواخــــــــــوان شــــــــــوند از یمیـــــــ ــن و یسـ ـ ـ ـ ــار

گواهــــــــــی دهنــــــــــد از معاصــــــــــی بــــــــــه او

ببندنــــــــــد راه خالصــــــــــی بـ ـ ـ ـ ــه او

دهنــــــــــدش بــــــــــه کــــــــــف نامــــــــــه پرگناه

که باشــــــــــد ســــــــــراپا چو بختش سـ ـ ـ ـ ــیاه

کشــــــــــد شرمســــــــــاری ز هر ناخوشــــــــــی

تــــــــــرازوی عــــــــــدل از خجالتکشـ ـ ـ ـ ــی

خطاب آیــــــــــد آنگــــــــــه ز دربــــــــــار عدل

کــــــــــه آمــــــــــد کنــــــــــون روز بـ ـ ـ ـ ــازار عدل

تــــــــــو ای بنده خود گو به این فعل زشــــــــــت

جهنــــــــــم ســــــــــرایت بــــــــــود یا بهشـ ـ ـ ـ ــت؟

گواهان گذشــــــــــتند و طی شــــــــــد حساب

گرت هســــــــــت عذری بگـــــ ـ ــو در جواب

بگویــــــــــد که گفتــــــــــی تو عدلیســــــــــت کار
ّ
گــــــــــذارد کســــــــــی مدعــــــــــی را گــــــــــواه

کــــــــــی از عدل ایــــــــــن حکم شـ ـ ـ ـ ــد برقرار
شــــــــــود قــــــــــول او ّ
حجــــــــــت رسـ ـ ـ ـ ــم و راه

تو شــــــــــرعی به مــــــــــا داده بودی نشــــــــــان

کنــــــــــون نیــــــــــز باید کــــــــــه باشـ ـ ـ ـ ــد همان

مالئــــــــــک بــــــــــه مــــــــــا از ازل دشــــــــــمناند

به مــــــــــا پیــــــــــش از ایجاد تهمـ ـ ـ ـ ــت زنند
ّ
کــــــــــه قرآن بــــــــــه این مدعا ناطق اسـ ـ ـ ـ ــت

در

اقلیــــــــــم

ز

درویــــــــــش
ایجــــــــــاد

در ایــــــــــن ادعا بندهات صادق اســــــــــت
ً
خصوصــــــــــا همیــــــــــن کاتبــــــــــان عمــــــــــل

کــــــــــه دارنــــــــــد بــــــــــا مــــــــــا عنـ ـ ـ ـ ــاد از ازل

بــــــــــه دنیــــــــــا چــــــــــو بودنــــــــــد در کار مــــــــــا

مــــــــــازم بــــــــــه رفتــــــــــار و کـ ـ ـ ـ ــردار مـ ـ ـ ـ ــا

ز مــــــــــا غیــــــــــر اخــــــــــاق خــــــــــود دیدهاند

چو جنســــــــــیتی نیســــــــــت ،رنجیدهاند

کنون میدهنــــــــــد این شــــــــــهادت دروغ

نــــــــــدارد چــــــــــراغ عــــــــــداوت فـ ـ ـ ـ ــروغ

هــــــــــم از نامــــــــــۀ جرمــــــــــم آید چــــــــــه کار!

کــــــــــه کاغــــــــــذ ندارد بــــــــــه شـ ـ ـ ـ ــرع اعتبار

بگویــــــــــد گر اعضــــــــــا شــــــــــهادت دهند

در اثبــــــــــات جرمی که خـــــ ـ ــود دیدهاند

و گــــــــــر هســــــــــت ای بنــــــــــده بوالفضول

در آن جــــــــــرح و تعدیــــــــــل و رد و قبـ ـ ـ ـ ــول

ز مــــــــــن گوید اعضــــــــــا ســــــــــتم دیدهاند

کــــــــــه محکــــــــــوم حکمم بسـ ـ ـ ـ ــی بودهاند

بــــــــــه دنیــــــــــا رســــــــــاندم به هر یــــــــــک ضرر

چــــــــــو از فعل نیــــــــــک و چو از کار شـ ـ ـ ـ ــر

نباشــــــــــد عجب گر به من دشــــــــــمناند

که در حقــــــــــم این ســــــــــان گواهی دهند

نــــــــــدا آیــــــــــد از داور ذوالمنــــــــــن

کــــــــــه داری به علــــــــــم من آیا سـ ـ ـ ـ ــخن؟

چو مــــــــــن شــــــــــاهدم آنچه را کــــــــــردهای

در آن گرچــــــــــه پوشــــــــــیدهام پـ ـ ـ ـ ــردهای

بــــــــــه علمــــــــــم گــــــــــر انــــــــــکار داری بگو

که ســــــــــازم عیــــــــــان جمله را مـ ـ ـ ـ ــو به مو

بگویــــــــــم َنیــــــــــم منکــــــــــر علــــــــــم تــــــــــو

کــــــــــه آ گاهــــــــــم از علــــــــــم و از حلـ ـ ـ ـ ــم تو
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ولـ ـ ـ ـ ــی شـ ـ ـ ـ ــاهد عـ ـ ـ ـ ــادل واحـ ـ ـ ـ ــدی!

تــــــــــو هرچنــــــــــد بر جــــــــــرم من شــــــــــاهدی
َ
تــــــــــو عدلیــــــــــن فرمــــــــــودهای در گــــــــــواه

به یک عدل ثابت شـ ـ ـ ـ ــود کـ ـ ـ ـ ــی گناه؟

اگر چون خــــــــــودی هم بیاری رواســــــــــت

کـ ـ ـ ـ ــه دور از مثوبم! کنی بازخواسـ ـ ـ ـ ــت

ولــــــــــی میدهم من شــــــــــهادت بــــــــــه این

کـ ـ ـ ـ ــه نبود تـ ـ ـ ـ ــرا ِشـ ـ ـ ـ ــبه و ِمثـ ـ ـ ـ ــل و قرین
ّ
چه باشـ ـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ـ ــه حاکم شـ ـ ـ ـ ــود مدعی

ضعیفــــــــــی چــــــــــو ســــــــــازد بگو بــــــــــا قوی
بیــــــــــارد چــــــــــو آن بنــــــــــده ُعــــــــــذر چنین

رسـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــژده از ا ک ـ ـ ـ ـــرم اال کرمیـ ـ ـ ـ ــن

کــــــــــهای َمحرم عــــــــــارف نکتهســــــــــنج

به درهـ ـ ـ ـ ــای معنـ ـ ـ ـ ــی ضمیر تـ ـ ـ ـ ــو گنج

چو اقــــــــــرار کــــــــــردی تــــــــــو بــــــــــر وحدتم

شـ ـ ـ ـ ــدی قابـ ـ ـ ـ ــل بخشـ ـــ ـ ــش و رحمتم

همــــــــــه نکتههای تو ســــــــــنجیده شـــــــ ــد

همـ ـ ـ ـ ــه گفتگویت پسـ ـ ـــ ــندیده شـ ـ ـ ـ ــد

به مزد همیــــــــــن عذرت از فعل زشــــــــــت
ّ
ّ
جنت خرام
کنون بیتکلف به

شـ ـ ـ ـ ــدی مسـ ـ ـ ـ ــتحق خلود بهشـ ـ ـ ـ ــت
در آن روضـ ـ ـ ـ ــه با حور عیـ ـ ـ ـ ــن کن مقام

که داری چــــــــــو ذهنی چنین مســــــــــتقیم

حرامسـ ـ ـ ـ ــت بر تـ ـ ـ ـ ــو ع ــ ـ ـ ــذاب جحیم

تو هــــــــــم «خــــــــــادم» ای عاقل روســــــــــیاه

کـ ـ ـ ـ ــه در جهل شـ ـ ـ ـ ــد نقد عمـ ـ ـ ـ ــرت تباه

بــــــــــه عــــــــــذر گنــــــــــه معرفت پیشــــــــــه کن

به عرفـ ـ ـ ـ ــان زن و عذری اندیشـ ـ ـ ـ ــه کن

که شــــــــــاید ز عرفان رســــــــــد شــــــــــادیات

شـ ـ ـ ـ ــود معرفـ ـ ـ ـ ــت عـ ـــ ـ ــذر آزادیات

اگرچــــــــــه در آن بــــــــــارگاه شــــــــــگرف

ندارد کسـ ـ ـ ـ ــی حـ ـ ـ ـ ــد و یـ ـ ـ ـ ــارای حرف

ولیکــــــــــن کــــــــــرم ،ایــــــــــن تقاضــــــــــا کند

گـ ـ ـ ـ ــر الهامـ ـ ـ ـ ــش ایـ ـ ـ ـ ــن عذر القـ ـ ـ ـ ــا کند

بلــــــــــی از کــــــــــرم ایــــــــــن نباشــــــــــد عجب

که آیـ ـ ـ ـ ــد کـ ـ ـ ـ ــرم خـ ـ ـ ـ ــود بهانـ ـ ـ ـ ــه طلب

بیــــــــــا ســــــــــاقیا ای تــــــــــرا مــــــــــن غــــــــــام

دمـ ـ ـ ـ ــی از میمعرفـ ـ ـ ـ ــت کن بـ ـ ـ ـ ــه جام

که چون مســــــــــت گردم به عرفــــــــــان زنم

شـ ـ ـ ـ ــوم کافـ ـ ـ ـ ــر و دم ز ایمـ ـ ـ ـ ــان زنـ ـ ـ ـ ــم

شــــــــــود بلکــــــــــه گــــــــــم کشــــــــــتی هادیم

گرفتـ ـ ـ ـ ــاری آزادیـ ـ ـ ـ ــم
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تجریش
آ گاهیهایی درباره امامزاده قاسم
در یک نسخه خطی
امامــزاده قاســم در تجریــش یکــی از امامزادههــای شــناخته شــده و کهــن ایــن منطقه اســت که در بــاره آن در
کتابها و همینطور برخی از وبســایتها مقاالتی نوشــته شــده اســت .مقاله مســتقلی هم در مجله فرهنگ
مردم درباره امامزاده قاسم هست که در سال  1392منتشر شده است .گفتنی است که مقاله مزبور از رساله
حاضر استفاده نکرده است.
و اما رســاله کوچکی حاوی هشــت صفحه ،شــامل یک ســتایشنامه منظوم از امامزاده قاســم است که گویا
برای نوشتن روی دیوارهای اطراف بوده است .عالوه بر آن شامل کتیبههای آن امامزاده است.
مــن تاکنــون خبــری از اینکه این متن چاپ شــده یا خیر ندارم ،امــا آنقدرها زیاد نبود که انتشــار مجدد آن بر
اساس این نسخه ضرری داشته باشد.
اما اشعار از شاعری با تخلص آزاد است این شعر بلند را در ستایش امامزاده قاسم سروده و از ابیات اخیر آن
معلوم میشــود که مربوط به ســال  1303و دورهای اســت که تعمیراتی از ســوی ناصرالدینشاه صورت گرفته
است .این کار در اختیار امین السلطان بوده که از او در این اشعار یاد شده و حتی نام کوچک او علیاصغر
هم آمده است .بیت اخیر آن ماده تاریخ بنای جدید است.
عــاوه بــر ایــن ،شــاعر چندین کتیبــه باقیمانده در امامــزاده تا آن زمان را در ادامه این اشــعار آورده اســت .در
این مطالب که روی دو لنگه در و صندوق امامزاده بوده اســامی افرادی چند و نیز تاریخهایی آمده که قابل
توجه است.
بر اســاس یکی از این کتیبهها ،کســی که فرمان ســاختن این در را در قرن هشتم هجری داده «حسن بن علی
عبدالقادر دربندی» است و کسی که آن را ساخته «محمود بن علی نجار لباسانی  -لواسانی» است .تاریخ
شدن در بر اساس همین کتیبه سال  727است.
ساخته ِ
کتیبــه روی صنــدوق هــم آمــده کــه در معرفی صاحب قبر بر اســاس شــناختی اســت که آن زمــان درباره وی
وجود داشــته اســت« :اسداهلل الغالب علی بن ابی طالب علیه السالم هذا المرقد الشریف والمقبر المنیف،
مشــرفها ،و هو ســلطان ّ
صلوات اهلل علی ّ
المقر بین و برهان المتقین و ســالة ائمة المعصومین  -صلوات اهلل
علیهم اجمعین  -قاسم بن حسن بن امیرالمومنین ،و یعسوب الدین ،وابن ّ
عم رسول رب العالمین».
این صندوق تاریخ  963را از دوره طهماســب دارد و نام کســی که بانی آن بوده چنین اســت :تمام شــد این
مرقــد ّ
منور معطر به ســعی مشــکور و اهتمام موفــور حضرت عالیجاه حکومت و رفعت دســتگاه کمالالدین
شــلبیک [کذا] ابن جناب مغفرتپناه شــاه قلیبیگ شار و شــیخلو ذوالقدر ،تحریرا فی شهر جمادی االخرة
سنه ثلث ّ
ستین و تسعماه .963
کاتب این نوشــته بر روی صندوق« ،اهلل ویردی» اســت و کار ســاخت صندوق را قطبالدین ســیف و نجار
معصوم بن سکند لباسانی انجام دادهاند.
بدین ترتیب ما تعدادی اسم و تاریخ در این مجموعه داریم.
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در پایــان «محمدباقرخــان ولــد حاجــی محمدباقــر خــان بیگلربیگــی قاجــار» نامــهای بــدون نقطــه گو یــا بــه
امینالســلطان نوشــته تــا اگر میخواهند این اشــعار در دیوارههای امامزاده نوشــته شــود ،فرمانــی در این باب
صادر کنند .قسمتی از نامه بدون نقطه ابهام دارد که عالمت سؤال گذاشتهام.
در هر حال این رساله چهار صفحهای برای شناخت تاریخ این امامزاده جالب و اشعار نیز از نقطهنظر ادبی
جالب است.

[متن اشعار]
دوش خـوش سروشـم گفـت نکتههـا بـه پنهانـی

کای دلت شــــــــــده تیره زین سـ ـ ـ ـ ــراچه فانی

تا کــــــــــی اندرین دریا ،همچــــــــــو بط زنی غوطه

شــــــــــاهباز الهوتــــــــــی ،در فضای جسـ ـ ـ ـ ــمانی

بگذر از چهار ارکان ،تا شــــــــــوی سراسر جان

وانگهــــــــــی عیــــــــــان بینــــــــــی ،روی دلبر جانی

بیخبر در این مهدی ،پای بســــــــــته شهدی
ّ
خیــــــــــز و ســــــــــاغر ال را پــــــــــر ز مــــــــــیز ال کن

طفلی و ســــــــــبک عهدی ،ز امر و نهی رحمانی
تا شــــــــــوی تمام آ گه ،زین ســـ ـ ـ ــرای ظلمانی

سـاده بـاش در طاعـت ،خالـص آی در خدمت

ورنه کی دهد ســــــــــودت ،این سـ ـ ـ ـ ــواد قرآنی

نــــــــــی کالم حق گویی ،نی بــــــــــه راه حق پویی

آه از این ســــــــــیهرویی ،داد از این مسـ ـ ـ ـ ــلمانی

مینمایمــــــــــت راهــــــــــی تا که یابــــــــــی آ گاهی

بر تو جمله مشــــــــــکلها ،رو نهد بهآسـ ـ ـ ـ ــانی

در ّ
محبت ار مردی ،یــــــــــا که صاحب دردی

آل پــــــــــاک احمــــــــــد را مینمـــــــ ــا ثناخوانـ ـ ـ ـ ــی

ســــــــــبط ســــــــــاقی کوثر ،نور چشــــــــــم پیغمبر

قاســــــــــم نکومنظــــــــــرِ ،شــــــــــبل شـ ـ ـ ـ ــیر یزدانی

بــــــــــاب ارشــــــــــد او را ،از ازل نمودســــــــــتی

قاســــــــــم بهشــــــــــت و نار ،کردگار سـ ـ ـ ـ ــبحانی

ّ
جــــــــــد اطهــــــــــر او را ،ز امــــــــــر داور بیچــــــــــون

از ابد همــــــــــی کرده اســــــــــت جبرییل دربانی

این شهی است کز رفعت ،انس و جن پی ّ
عزت
ّ
آنکــــــــــه در گه هیجا ،شــــــــــیر حق بــــــــــود حقا

صـف شـکن همـی بـوده ،چـون علـی عمرانـی

رو چوبرعدو میساخت،هر کهبودجانمیباخت

در زمـان همـی میتاخـت ،رو بـه ملـک ویرانـی

هر که از دل و وز جان ،دســــــــــت زد ورا دامان
ّ
وآن کــــــــــه از تولیش ســــــــــر بتافــــــــــت وز رایش

خوش بهشــــــــــت جاویدان ،بهر اوست ارزانی
روز کشــــــــــف اســــــــــرار او ،میخورد پشیمانی

دور مرقــــــــــد واالش ،صحــــــــــن و گنبد اعالش

یافـت خـوب و خـوش تعمیر ،زاهتمام سـلطانی

راد ناصرالدین شــــــــــاه ،صاحــــــــــب کاله و کاه

آنکه تا جهان باشــــــــــد او کنـــ ـ ـ ــد جهانبانی

داور ســــــــــکندر ّفر ،شــــــــــاه آسمان افســـــــــــر

داده خالقش یکســــــــــر ،شــــــــــوکت سلیمانی

بخشــــــــــش و عطای او مهــــــــــر و لطفهای او

خاک را کند سرســــــــــبز ،همچو ابر نیسـ ـ ـ ـ ــانی

از درســــــــــتی اتمــــــــــام ،وز محاســــــــــن انجام

شه امین ســــــــــلطان را ،ســــــــــاخت بهر او بانی

ّ
علــــــــــی اصغر بین
آن امیر بــــــــــا تمکین نیک

نیســــــــــت درخور مدحش پایه سـ ـ ـ ـ ــخندانی

وان یگانــــــــــه دوران ،نــــــــــزد داور ایــــــــــران

باشــــــــــد اولین دســــــــــتور در امـ ـ ـ ـ ــور دیوانی

روز و شــــــــــب به درگاهش ،مینهند پیشانی
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بهر دولت و ملت ،هرکه هســــــــــت در عسرت

کرده او ز حسـ ـ ـ ـ ــن رای ،جمع از پریشـ ـ ـ ـ ــانی

آخــــــــــرت و دنیــــــــــا را ،هــــــــــر دو را شــــــــــده دارا

ایـ ـ ـ ـ ــن ز لطف شاهنشـ ـ ـ ـ ــه ،وآن ز فضل ّربانی

بهر ســــــــــال تاریخش ،گفت این ســــــــــخن آزاد

داری آل ابراهیم ،سـ ـ ـ ـ ــعی کعبه ثانی 1303

در باالی دری که داخل روضه منوره و مرقد مطهر میشوی این شعر مسطور است:
یشـ ـ ـ ـ ــک از پای درآید به زمین سـ ـ ـ ـ ــر بنهد
ب 
هر کسی کو به ادب دســــــــــت بدین در ننهد
[متن کتیبهها].
در پایین نوشته شده است:
ّ
افتتــــــــــح یــــــــــا مفتــــــــــح االبــــــــــواب

بـ ـ ـ ـ ــه تـ ـ ـ ـ ــو دارم امیـ ـ ـ ـ ــد در همـ ـ ـ ـ ــه باب

در باالی تای [= لنگه] دیگر مسطور است:
فرماینده هذا الباب :حسن بن علی عبدالقادر دربندی
در پایین مسطور شده است:
«عمل محمود بن علی نجار لباسانی ،به تاریخ سنه سبع و عشرین و سبعماه »727
آنچه در باالی صندوق مبارک به ّ
منبت کاری نوشته شده این است:
اســداهلل الغالــب علی بــن ابی طالب علیه الســام :هذا المرقد الشــریف والمقبر المنیــف ،صلوات اهلل علی
مشــرفها ،و هو ســلطان ّ
ّ
المقر بین و برهان المتقین و ساللة ائمة المعصومین  -صلوات اهلل علیهم اجمعین -
قاسم بن حسن بن امیرالمؤمنین ،و یعسوب الدین ،وابن ّ
عم رسول رب العالمین.
در پایین صندوق مسطور است:
ّ
ّ
العلی الکبیر ،تمام شد این مرقد منور معطر به سعی مشکور و اهتمام موفور حضرت عالیجاه حکومت و
هو
رفعت دستگاه کمالالدین شلبیک ابن جناب مغفرت پناه شاه قلیبیگ شار و شیخلو ذوالقدر.
تحریرا فی شهر جمادی االخرة سنه ثلث ّ
ستین و تسعماه .963
کتبه اهللویردی
تمام شد این مرقد به عمل قطبالدین سیف و نجار معصوم بن سکندر لباسانی.

هو الودود
ســرور صدور کرام ،و مصدر امور ملک الملوک اســام ،همواره دعاء ســحرگاه اهل دل او را مســرور و ِاله احد
مکاره دهر را دور دارد.
ً
الحمدهلل که کردگار ،سرکار را ّاول سلسله اهل کمال ،و مدار امر و کار ملک عادل کامل کامکار کرده ،دائما
ســرگرم اســاس عــدل و داد ،و اهــل ممالک اســام را درصدد وصول ســود و حصول مراد هر امصــار و محل در
ّ
ســر و عمــد امــدح [؟] و محامد واال ســائر ،و احکام ملک مهر عالئم را در ممالک دائــر کرده ،هر کس را که در
َ
دلدرد و در روگــرد ِگــرد آمــده ،امطار مراحم و اســرار مکارم ســرکار اعــا ،درد او را دوا ،و مهــام او را روا کرده ،مرا
ُ
َ
َ
دهر کم اســم و گم رســم و محروم وصول در درگاه سماآســا کرده ،مگر کرم کردگار مددکار که همه ســال و ماه،
ّ
مکرر واصل و ّ
معل ّ
علو محل دعاگو را حاصل گردد.
در درگاه
اگر صالح دارد حکم صادر گردد که مدح ولد امام همام ،در دور محل معهود مسطور گردد.
کتبه العبد المذنب محمدباقرخان ولد حاجی محمدباقر خان بیگلربیگی قاجار
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مهری برای وقف
مهری که پایین آمده ،جالب اســت؛ از این جهت که نوعی وقفنامه را در یک مهر جای داده اســت .نظایر
این باز هم هست .متن این مهر این است:
وقف نمودم قربة الی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته شمسالدین الشهیر بمطبوع این جلد کتاب را با چند جلد دیگر
بر طلبه علوم دینیه سکنه مدینه کرمان به موجب وقف نامچه معتبره علیحده وقفا موبدا مخلدا .سنه .1120
چنانکه از تاریخ آخر آن به دســت میآید این مهر از ســال  1120اســت و صدسال بعد از این ،بلکه بیشتر این
چاپ به ایران آمده اســت .چطور به ذهن اینها نرســیده که هر صفحه یک کتاب را میشــود به همین شــکل
روی چوب درآورد و روی صدها کاغذ زد و بعد صحافی کرد و نوعی چاپ دستی را الاقل رواج داد؟


صوفی
اشارت یک شاعر
به حضور سپاه روس در ایران
مجموعــه شــعری بــا عنوان مشــرب عشــاق الهی از ســال 1235ق در دســت اســت کــه در قالب مثنــوی و با
شــعری نهچنــدان قــوی مباحثــی را مطرح کرده اســت .گاهی اشــارات تاریخــی دارد ،از آن جملــه از برخی از
چهرههای سیاســی یاد میکند (فهرست دانشــگاه ،ص  ،3638ذیل نسخه شماره  .)4693اشارتی به فقها
و جنگهای ایران و روســیه دارد .حقیقت ،معنای دقیق ســخن وی را متوجه نشدم .این قدر هست که نقد
فقهاســت؛ از آن نقدهــای آتشــینی کــه در جنگ میــان صوفیه و فقیهــان آن دوره ،عادی جریان داشــت ،اما
ً
وصلکردن فقها به آمدن ســپاه روســیه و اشــاره بــه قاجاریه جای تعجب دارد .عجالتا ایــن ابیات را میآورم،
شاید به کار کسی بیاید .این ابیات در صفحه  64 - 61این نسخه آمده است:
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ملحدکــــــــــی گفــــــــــت ز ایرانیــــــــــان

بـ ـ ـ ـ ــا یکـ ـ ـ ـ ــی از عـ ـ ـ ـ ــارف ایمانیـ ـ ـ ـ ــان

کــــــــــی ســــــــــپه روس بــــــــــه ایرانزمین

آیـ ـ ـ ـ ــد و گردنـ ـ ـ ـ ــد فقیهـ ـ ـ ـ ــان غمین

گفت بــــــــــه او عارف بــــــــــا عقل و هوش

کز سـ ـ ـ ـ ــخن خام و نس ـ ـ ــ ــخته خموش
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کز فقها هــــــــــر که ز اهل حق اســــــــــت

او پی حــــــــــق ،نه ز پی رونق اسـ ـ ـ ـ ــت

در پی دنیاســــــــــت همــــــــــه دین طلب

جان به لبش آمده خــــــــــود این طلب

زان کــــــــــه ز قاجاریه ،کــــــــــز عقل و رای

هســــــــــت بســــــــــی داور دانـــ ـ ـ ــش گرای

بــــــــــا همــــــــــه تزویــــــــــر و ریــــــــــا و حیل

پهلــــــــــو دلــــــــــدار و جوانمـ ـ ـ ـ ــرد و یل

عــــــــــارف و آ گاه ز هــــــــــر پیشــــــــــهای

در بــــــــــن هر ریشــــــــــه زده تیشـ ـ ـ ـ ــه ای

معرفتــــــــــی داشــــــــــته شــــــــــان در نهاد

هم به خــــــــــدا و بــــــــــه نبـــــ ـ ــی اعتقاد

در زمــــــــــن دولتشــــــــــان ایــــــــــن گــــــــــروه

یافتــــــــــه از مکــــــــــر ،چه فر و شـ ـ ـ ـ ــکوه

ایــــــــــن بــــــــــه لبــــــــــاس فقهــــــــــا محترم

آن بــــــــــه لبــــــــــاس حکما محتشـ ـ ـ ـ ــم

در زمــــــــــن روســــــــــیه کایشــــــــــان نجوی

جمله ســــــــــگ جیفه خور جیفه جوی
داور با فــــــــــر و ُهــــــــــش و خواجه تاش

ظاهر و باطــــــــــن همه دنیــــــــــای دون

معرفــــــــــت اندر بــــــــــر ایشـــ ـ ـ ــان جنون

در بــــــــــر آن قــــــــــوم خبیث خســــــــــیس

هرکه خبیث اسـت و خسـیس آن رئیس

دور ربــــــــــا هســــــــــت و ربا خــــــــــوارگان

وای بــــــــــه ما بیــــــــــدل و بیچـ ـ ـ ـ ــارگان

هر یک از ایشــــــــــان بــــــــــه تالش معاش

جنگ اخباری  -اصولی
در شعر صدرالممالک اردبیلی (م 1271ق)
جــدال اخبار یگــری و اصولگرایــی در چندین نوبت در تاریخ تفکر شــیعی باال گرفته و هــر بار نیروی زیادی
از عالمان و فقیهان صرف مبارزه فکری با گروه مقابل شــده اســت .این جدال ،در درون خود ،ســبب برآمدن
افــکار و آثــار و آراء جدیــدی هم شــده و مکاتب تازهای را بهخصوص در فقه شــیعه پدید آورده اســت .بخش
مهمی از این جدال در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری ،عطف به کارهایی که در دوره صفویه در اینباره شده
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بود (و آن هم از محمدامین اســترآبادی م  1036آغاز شــده بود) باال گرفت .موقعیت جغرافیایی این جدال،
هم در عراق و هم در ایران بود.
در حاشــیه جدال اخبار یگری و اصولگرایی ،جنگ صوفیان و فقیهان نیز در جریان بود و بهواقع ،فقیهان،
همزمان میبایست در دو جبهه نبرد میکردند .بماند که جبهه سومی هم گاه در تقابل با شماری از فالسفه
برای فقیهان وجود داشــت و این عالوه بر جریانهای ترکیبی از اخبار یگری و صوفیگری با تمایالت تازهای
بــود کــه تحــت عنــوان شــیخیه و بابیــه و حتی جر یــان میرزامحمــد اخبــاری پدید آمد کــه فرد اخیــر جدای از
تمایالت اخباری ،خود یک جریان فکری مستقلی را تأسیس کرد.
داســتان ایــن جدالهــای فکری در قرن ســیزدهم ،بســیار طوالنی اســت و منابــع زیادی همچنــان به صورت
مخطوط وجود دارد که میتواند روشــنگر این منازعات فکری باشــد .این جدالها وقتی با سیاســت شــاهان
قاجار یا برخی از امرای مهم و قدرتمند آنها ترکیب میشد ،میتوانست موجد مسائل تازهای باشد که خود آن
حکایتی اســت .برخی از شــاهان قاجاری و شــاهزادگان ،مدافع صوفیه ،برخی همراه با اخبار یها و شماری
که این جریان غالب بود ،به دلیل نفوذ فقیهان در جامع ،با آنان همراهی میکردند.
مهمترین ویژگی فقیهان ،اجتهاد بود که غالب در فقه خود را نشــان میداد و زمینه نوعی نشــاط و تنوع فکری
را در ایــن حــوزه فراهــم کــرده بــود .برخــی از بزرگتریــن فقیهان قــرن ســیزدهم ،میــرزای قمی ،کاشــف الغطاء،
سیدمحمد مجاهد ،سیدعلی طباطبائی و عالمان دیگری بودند که به نوعی با مسائل ایران هم مرتبط بودند.
در همین دوره شماری از سران صوفیه در غرب ایران ،دارای نفوذی فوقالعاده بوده و این نفوذ گاه تا تهران و
دربار محمدشــاه هم کشــیده میشد .پیش از آن در عهد فتحعلیشاه و فرزندش نایبالسلطنه عباس میرزا
نیــز ایــن نفوذ دیده میشــد .به هر روی ،منبع ایــن جدالها ،صرفنظر از آن مقدار که چاپ شــده ،همچنان
خطــی اســت ،امــا شــگفت که از همیــن چاپیها هم درســت اســتفاده نشــده و کمتر بــرای روش ـنکردن این
منازعات از آنها بهره برده شده است.
ایــن روزهــا گــذرم به دیــوان صدرالممالــک اردبیلی افتاد که دلبســته صوفیه بوده و شــرح حال و مســائلی از
زندگیاش در منابع مختلف آمده است .دیوان او مشتمل بر بخشی از مطالبی است که به داستان اخباری
 اصولــی مربــوط بــوده و اشــعاری مفصل علیــه اجتهــاد دارد .صدرالممالــک در اصفهان به جرگــه صوفیانپیوســت و تابعیت از حســینعلی شــاه (م  )1234را پذیرفت .پس از آن مدتی عباس میرزا او را به عنوان معلم
فرزنــدش گماشــت .در دوره محمدشــاه نیــز موقعیــت وی اســتوار بود ،امــا امیرکبیر او را به عــراق عرب تبعید
نشــاه به ســلطنت رسید و او اجازه بازگشت یافت ،اما در
کرد .این وضعیت ادامه داشــت تا اینکه ناصرالدی 
نیمهراه به سال 1271ق درگذشت.
عنــوان «صــدر» بــرای وی به دلیل پیشــنهاد صدارت به وی بوده کــه او نپذیرفته ،اما این لقــب روی او مانده
است .بهرغم اینکه او پیش از این طعن میشد ،پس از پیشنهاد صدارت و توجهی که عباسمیرزا به او کرد،
در تبریز مورد احترام واقع شد و او به شوخی میگفت یکی از مطهرات در اسالم ،همین «صدارت» است!
دیوان صدرالممالک اردبیلی به ســال 1352ش با مقدمه جواد نوربخش منتشــر شده و آنچه مورد نظر است،
ً
اشــعاری اســت کــه وی علیــه «اجتهاد» دارد .اشــعار موجــود در دیوان وی غالبا بســان دواوین دیگر مشــایخ
صوفیــه ،به مســائل شــیعی و همین طــور جنبههای خاص فرقهای و مســائل تربیتی به روش صوفیان ســروده
شده است ،اما این بخش به طور خاص درباره اجتهاد و نفی آن است.
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دلیل ارائه آن در اینجا بیشــتر از آنرو اســت که با ادبیات این دوره آشــنا شــده و توجه داشته باشیم که گاه در
میــان دواوین ،ازایندســت مطالب نیز وجود دارد که میتواند در شــناخت جریانهــای فکری این دوره به ما
کمک کند.
از نظــر محتــوا بهرغــم آنکه ســبک بحث شــاعرانه اســت ،اما کوشــیده اســت تا «اجتهــاد» را عامــل اصلی در
انحــراف امــت دانســته و بــر پایــه آنچه اغلب اهــل ســنت ،در توجیه خطاهای صــدر اول مطــرح میکنند که
ً
«اجتهد و اخطأ» بگوید که اساســا این مفتوح بودن باب اجتهاد اســت که زمینه آن انحرافات را فراهم کرده
اســت .وی در این اشــعار ،تغییر در آراء مجتهدان نســبت به یک مســئله را مورد تمســخر قرار داده و حیرت و
بهتزدگی آنها را در صدور فتوا و تغییری که در آن میدهند مورد طعنه قرار داده است .همچنین در بخشی
دیگــر ،طــرح بحــث انســداد باب علــم و عمل به ظن را کــه در مکتب اصولیهــای این دوره ،متأثــر از مکتب
وحید بهبهانی سخت رایج شده بود ،مورد حمله قرار داده است.
ً
مسلما امروز ما میدانیم که پیشرفت کار مجتهدان در این دوره که به دنبال انقالب معرفتی وحید بهبهانی
پیش آمد ،عامل مهمی در تحوالت فکری دوره اخیر در تاریخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی بوده است.
در ایــن میــان ایــن نکتــه جالــب اســت که یک صوفــی بــا اخبار یگری کنــار آمده و بــه نقد مکتــب اصولی و
مبانی آن پرداخته اســت .عالوه بر قرابتهای فکری که ممکن اســت در این میانه باشــد ،مهم آن اســت که
در صحنــه عمــل ،مجتهــدان ،همزمان بــا اخبار یها و صوفیان مبــارزه میکردند و این خود بــه خود آنها را به
همدیگر نزدیک میکرد.

اشعار صدرالممالک
در بیان اجتهاد بیعصمت و کالم معجز نظام امیرالمؤمنین(علیه السالم) که در نهج البالغه ایراد فرمودهاند:
اجتهاد اســــــــــت آنکــــــــــه در راه خدا

ّ
حق و باطــــــــــل میکنــــــــــد از هم جدا

اجتهاد اســــــــــت آنکه بوبکــــــــــر و عمر

مینشــــــــــاند مســــــــــند خیرالبش ـ ـ ـ ـ ــر

اجتهاد اســــــــــت آنکه او شــــــــــورا کند

در ســــــــــقیفه حکــــــــــم عاشـ ـ ـ ـ ــورا کند

اجتهاد اســــــــــت آنکه عثمــــــــــان آورد

گــــــــــه فــــــــــان و گاه بهمـ ـ ـ ـ ــان آورد

اجتهاد اســــــــــت آنکه گویــــــــــد ای امیر

حیــــــــــدر! ای شــــــــــیر خــــــــــدا آرام گیر

در کنام خــــــــــود برو خامــــــــــوش باش

لب فروبند و ســــــــــراپا گـــــ ـ ــوش باش
ّ
ملــــــــــت و دین نبــــــــــی بر هـ ـ ـ ـ ــم مزن

تــــــــــو مگــــــــــو هســــــــــتم امیرالمؤمنین

آنچه میکــــــــــردی مکــــــــــن در راه دین

تــــــــــو مگو من بــــــــــر حقم مــــــــــن با حقم

تو مگــــــــــو که مــــــــــن وصـــــ ـ ــی مطلقم

تــــــــــو مگــــــــــو کــــــــــه مــــــــــن کالم ناطقم
ُ َ
َ
تممــــــــــت ام
تــــــــــو مگو مــــــــــن آیــــــــــه ا

تو مگو مــــــــــن هرچه گویـــــ ـ ــم صادقم

از خــــــــــدا و از خدایــــــــــی دم مــــــــــزن

تو مگو مــــــــــن باب علمم یــــــــــا که من

نعمــــــــــت حقــــــــــم بــــــــــرای هـ ـ ـ ـ ــر امم
ّ
نبــــــــــی مؤتمـ ـ ـ ـ ــن
بــــــــــودهام نفــــــــــس

زین فضایــــــــــل هیچ با مــــــــــردم مگو

آنچه بــــــــــود انــــــــــدر غدیر خـ ـ ـ ـ ــم مگو

الغــــــــــرض از مذهــــــــــب و ملت مگو

شرط باشــــــــــد در وصی عصمت مگو

اجتهاد اســــــــــت این ایا شــــــــــیر خدا

اجتهــــــــــاد مــــــــــا جدا عصمـ ـ ـ ـ ــت جدا

اجتهــــــــــاد اســــــــــت آنکه گویــــــــــد انبیا

از کجــــــــــا معصــــــــــوم باشـــــ ـ ــند از کجا

اجتهاد اســــــــــت آنکه تــــــــــا حیدر علم

بــــــــــر زنــــــــــد تــــــــــا کار گــــــــــردد منتظم

یک علــــــــــم بنــــــــــدد برای پــــــــــور هند

پرچــــــــــم او بگــــــــــذرد از هند و سـ ـ ـ ـ ــند
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شـ ـ ـ ـ ــد دلیـ ـ ـ ـ ــل قاسـ ـ ـ ـ ــطین و مارقین

اجتهاد اســــــــــت آنکه انــــــــــدر راه دین
اجتهاد اســــــــــت آنکــــــــــه ّام المؤمنین

در جهـ ـ ـ ـ ــاد آیـ ـ ـ ـ ــد پی ترو یـ ـ ـ ـ ــج دین

لشــــــــــکر و اســــــــــباب کارش میدهد

چسـت و چابـک بـر جمـل محمـل نهـد

گویدش مردانه شــــــــــو ای شــــــــــیر زن

حمله کن بر شـ ـ ـ ـ ــیر حق شمشـ ـ ـ ـ ــیر زن

اجتهاد اســــــــــت آنکه گوید یا حسن

صلـ ـ ـ ـ ــح بایـ ـ ـ ـ ــد کردنـ ـ ـ ـ ــت ای مؤتمن

اجتهاد اســــــــــت آنکه گوید یا حسین

واجب آمد قتـ ـ ـ ـ ــل تو ای نـ ـ ـ ـ ــور عین

ای شهنشــــــــــاه جوانــــــــــان جنــــــــــان

سـ ـ ـ ـ ــر بباید دادنت ای جـ ـ ـ ـ ــان جان

اجتهـاد اسـت آنکـه خـون جـاری کنـد

اجتهـاد اسـت آنکـه خونخـواری کنـد

اجتهاد اســــــــــت آنکه تا آخــــــــــر زمان
اجتهـاد اسـت آنکـه هفتـاد و سـه قسـم
ّ
جملــــــــــه ضــــــــــد یکدگــــــــــر در اعتقاد

خـ ـ ـ ـ ــون بگریانـ ـ ـ ـ ــد زمین و آسـ ـ ـ ـ ــمان
ّامت احمـ ـ ـ ـ ــد کند هر یک به اسـ ـ ـ ـ ــم
ّ
حجـ ـ ـ ـ ــت و برهان هر یـــ ـ ـ ــک اجتهاد

هر یکی گویــــــــــد که حق بــــــــــا من بود

این تعـ ـ ـ ـ ــارض این تناقـ ـ ـ ـ ــض تا ابد

در اصــــــــــول و در فــــــــــروع آن فــــــــــزون

از چـ ـ ـ ـ ــه از آن اجته ـ ـ ـ ـــاد ذوفنـ ـ ـ ـ ــون

مـن نمیدانـم چـه قسـم اسـت اجتهـاد
فارق ّ
حق اســــــــــت و باطــــــــــل ای ولد

چشـم بند اسـت و طلسـم است اجتهاد
خود گهـ ـ ـ ـ ــی ّ
حق و گهـ ـ ـ ـ ــی باطل بود

آنکه میزانــــــــــی ندارد خود به ســــــــــیر

من ندانم چون شـ ـ ـ ـ ــود میـ ـ ـ ـ ــزان غیر

در ادامــه اشــعاری نقــد نظریــات مجتهــدان اصولــی در باب انســداد باب علــم و عمل به ظــن دارد که تحت
عنوان «اشاره به معتقدین انسداد باب علم و وجوب عمل به ظن ایشان» چنین میسراید:
گویــــــــــد او چون باب علمم بســــــــــته شـــ ـ ـ ــد
ّ
مظنــــــــــه فتــــــــــح بابــــــــــی کــــــــــردهام
از
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اجتهـ ـ ـ ـ ــاد

آوردهام

اسـ ـ ـ ـ ــم او را
ّ
بـ ـ ـ ـ ــاز انـ ـ ـ ـ ــدر ظـ ـ ـ ـ ــن باطـ ـ ـ ـ ــل مانـ ـ ـ ـ ــدهای

ّ
ظــــــــــن الیغنــــــــــی مــــــــــن الحــــــــــق خواندهای
ّ
ّ
حــــــــــق نباشــــــــــد ای غوی
ظــــــــــن باطــــــــــل

کعبـ ـ ـ ـ ــه در بطحـ ـ ـ ـ ــا ،تـ ـ ـ ـ ــو صحـ ـ ـ ـ ــرا میروی

مــــــــــیروی صحــــــــــرای بــــــــــیآب و گیـ ـ ـ ـ ــا

دیگـ ـ ـ ـ ــران را نیـ ـ ـ ـ ــز میگویـ ـ ـ ـ ــی بیـ ـ ـ ـ ــا

میبــــــــــری جمــــــــــع پریشــــــــــان در طلـــــــ ــب

انـ ـ ـ ـ ــدر آن صحـ ـ ـ ـ ــرای پرخـ ـ ـ ـ ــوف و تعـ ـ ـ ـ ــب

طالــــــــــب جویــــــــــای کعبــــــــــه آن همـ ـ ـ ـ ــه

گـ ـ ـ ـ ــرد تـ ـ ـ ـ ــو جمـ ـ ـ ـ ــع آمـ ـ ـ ـ ــده همچـ ـ ـ ـ ــون رمه

تــــــــــا قــــــــــاووزی کنــــــــــی حجشــــــــــان بری

لیـ ـ ـ ـ ــک از تـ ـ ـ ـ ــو مینیایـ ـ ـ ـ ــد رهبـ ـ ـ ـ ــری

رهبــــــــــر هــــــــــر راه ای مــــــــــرد ســـــــ ــلیم

راه دان اسـ ـ ـ ـ ــت و خبیـ ـ ـ ـ ــر اسـ ـ ـ ـ ــت و علیم

خود تــــــــــو میدانی کــــــــــه با ظــــــــــن میروی

نی چـ ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـ ـ ــردان بلکه چـ ـ ـ ـ ــون زن میروی

انــــــــــدر آن صحــــــــــرای صعب و ســــــــــنگالخ
کاروان وامانــــــــــده و ره کــــــــــرده گـ ـ ـ ـ ــم
تــــــــــو ز ُد ّم آن ظنــــــــــون و آن قــــــــــرون

کار نایـ ـ ـ ـ ــد آن ظنـ ـ ـ ـ ــون شـ ـ ـ ـ ــاخ شـ ـ ـ ـ ــاخ
تـ ـ ـ ـ ــو ظنـ ـ ـ ـ ــون خو یـ ـ ـ ـ ــش را بگرفتـ ـ ـ ـ ــه ُدم
دسـ ـ ـ ـ ــت شـ ـ ـ ـ ــان در ُد ِّم ت ــ ـ ـ ــو الیشـ ـ ـ ـ ــعرون
حاجیـ ـ ـ ـ ــان در ُعس ـ ـ ـ ـ ــرتند و در حـ ـ ـ ـ ــرج

تو همیگویی که این ســــــــــو راجح اســـــــ ــت

هیـ ـ ـ ـ ــن برآییـ ـ ـ ـ ــد ای گـ ـ ـ ـ ــروه حقپرسـ ـ ـ ـ ــت

میبــــــــــری آن قــــــــــوم را فرســــــــــنگها

در میـ ـ ـ ـ ــان خارهـ ـ ـ ـ ــا و سـ ـ ـ ـ ــنگها

نــــــــــی اثــــــــــر بینــــــــــی ز کعبــــــــــه نــــــــــی خبر

مانـ ـ ـ ـ ــده در صحـ ـ ـ ـ ــرای گـ ـ ـ ـ ــرم و پرشـ ـ ـ ـ ــرر

تابــــــــــش خــــــــــور انــــــــــدر آن صحــــــــــرا زده

دشـ ـ ـ ـ ــت و صحـ ـ ـ ـ ــرا جملگـ ـ ـ ـ ــی آتشـ ـ ـ ـ ــکده

آب ناپیــــــــــدا نــــــــــه نــــــــــان و نــــــــــه علـــــــ ــف

حاجیـ ـ ـ ـ ــان و اشـ ـ ـ ـ ــتران گشـ ـ ـ ـ ــته تلـ ـ ـ ـ ــف

هــــــــــر کــــــــــه مانــــــــــده زآن گروه حــــــــــج طلب

نیـ ـ ـ ـ ــم جانـ ـ ـ ـ ــی باشـ ـ ـ ـ ــدش آن هـ ـ ـ ـ ــم به لب

هیــــــــــن و هیــــــــــن تا نگــــــــــذرد هنــــــــــگام حج
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تــــــــــو نشســــــــــته در میــــــــــان ســــــــــنگالخ

ســــــــــنگ ســــــــــوزنده شــــــــــترها را منـ ـ ـ ـ ــاخ

میزنــــــــــی بانــــــــــگ ای بــــــــــال مؤتمــــــــــن

بانــــــــــگ بــــــــــر زن جوهــــــــــر و توفیـ ـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــن

زود زود ایــــــــــن بارهــــــــــا آن ســــــــــو پریــــــــــد

زود آن بــــــــــار کتــــــــــب پیـــــ ـ ــش آور یـ ـ ـ ـ ــد

آنچــــــــــه کــــــــــردم از کتــــــــــب مــــــــــن منتخب

در ســــــــــفرها حمــــــــــل کــــــــــردم بـ ـ ـ ـ ــا تعـ ـ ـ ـ ــب

جملــــــــــه بربســــــــــتم یکــــــــــی بــــــــــار تمــــــــــام

از بــــــــــرای اینچنیــــــــــن روز ای غـ ـ ـ ـ ــام

جلــــــــــد مــــــــــن الیحضـــــــــــر و حبلالمتیــــــــــن

کافــــــــــی و تهذیــــــــــب آن اکمـ ـ ـ ـ ــال دیـ ـ ـ ـ ــن

جلــــــــــد اســــــــــتبصار و جلــــــــــدی از بحــــــــــار
تــــــــــا ره کعبــــــــــه کنــــــــــم پیــــــــــدا بــــــــــه ّ
ظن

غیــــــــــر از آنهــــــــــا هرچه باشـــــــ ــد هـ ـ ـ ـ ــم بیار
اجتهــــــــــاد نــــــــــو بیایــــــــــد نـــ ـ ـ ــی کهـ ـ ـ ـ ــن

جمــــــــــع کــــــــــردی آن کتــــــــــب در دور خود

همچــــــــــو ســــــــــنگر از بــــــــــرای روز بـ ـ ـ ـ ــد
ّ
حجــــــــــاج را لنگـ ـ ـ ـ ــر شـ ـ ـ ـ ــده
کشــــــــــتی

بیناخــــــــــدا

ناخــــــــــدا در ســــــــــنگر از کشـ ـ ـ ـ ــتی جـ ـ ـ ـ ــدا

هــــــــــی ورق بشــــــــــماری و بــــــــــر هــــــــــم زنــــــــــی

آن کتــــــــــب را تــــــــــا بیابـــــــ ــی روشـ ـ ـ ـ ــنی

روشــــــــــنی حاصل نشــــــــــد در ســــــــــال و ماه

ای ســــــــــیهدل زآن ورقهـــــــ ــای سـ ـ ـ ـ ــیاه

این زمان که روز روشــــــــــن شــــــــــد چو شــــــــــب

روشــــــــــنی جویــــــــــی از آنهــــــــــا ای عجـ ـ ـ ـ ــب

چــــــــــون شــــــــــمردی آن ور قها ســــــــــر بســـــــــــر

آمــــــــــدی روشــــــــــنتر از شــــــــــمس و قمـ ـ ـ ـ ــر

کــــــــــردهام

آوردهام

مجتهــــــــــد ترســــــــــیده در ســــــــــنگر شــــــــــده
کشــــــــــتی

کالبشــــــــــاره

طوفانــــــــــی

راه

پیــــــــــدا

اجتهــــــــــاد کهنــــــــــه گــــــــــر ســــــــــودی نــــــــــداد

اجتهــــــــــاد

تــــــــــازهای

اجتهــــــــــاد تــــــــــازهام راهـــــــ ــی گشـ ـ ـ ـ ــاد
ّ
ایــــــــــن تجــــــــــدد باشــــــــــد انـ ـ ـ ـ ــدر رأی او
ّ
ای مقلــــــــــد مجتهــــــــــد را جایـ ـ ـ ـ ــز اسـ ـ ـ ـ ــت

از بــــــــــرای مجتهــــــــــد عیبــــــــــی مجــــــــــو
ّ
آن تجــــــــــدد چــــــــــون دلیل آمد به دســــــــــت
ّ
ای مقلــــــــــد رای مــــــــــن شــــــــــد منصـــــــــــرف

ایــــــــــن طــــــــــرف باید شــــــــــدن نـ ـ ـ ـ ــی آن طرف

ای جماعــــــــــت این طرف بوده اســــــــــت حج

آن طــــــــــرف مــــــــــا در عــــــــــذاب و در حـ ـ ـ ـ ــرج

لیــــــــــک چــــــــــون از اجتهــــــــــاد آمــــــــــد عذاب
ّ
پیش از ایــــــــــن دیگــــــــــر توقف نارواســــــــــت

در قیامــــــــــت میدهــــــــــد چندیـ ـ ـ ـ ــن صواب
وقت ّ
حج اســــــــــت و سفر ســـــ ـ ــوی خداست

زود برخیزیــــــــــد زود ای حاجیــــــــــان

بــــــــــار بربندیــــــــــد قــــــــــوم نیـ ـ ـ ـ ــم جـ ـ ـ ـ ــان

بــــــــــاز اشــــــــــتر شــــــــــد قطــــــــــار انــــــــــدر قطار

بــــــــــاز آمــــــــــد رهــــــــــروان را وقـ ـ ـ ـ ــت کار

بــــــــــاز درجنبیــــــــــد اشــــــــــتر هــــــــــم فــــــــــرس

باز بر اشــــــــــتر حــــــــــدی خوان شـ ـ ـ ـ ــد جرس

بــــــــــاز از نــــــــــو رهنمــــــــــا شــــــــــد اجتهــــــــــاد
بــــــــــاز او بگرفــــــــــت ّ
دم آن ظنــــــــــون
ّ
یــــــــــوم ندعــــــــــوا کل قــــــــــوم باالمــــــــــام

بــــــــــاز آن نــــــــــو مجتهــــــــــد پیـــــ ـ ــش اوفتـ ـ ـ ـ ــاد

گام بــــــــــردار

قــــــــــوم در دنبــــــــــال او الیشـ ـ ـ ـ ــعرون
ای

امــــــــــام

تیــــــــــزرو

بـ ـ ـ ـ ــردار

گام

ای امــــــــــام ذوفنــــــــــون

ایــــــــــن منــــــــــازل بــــــــــاز دارد بـــ ـ ـ ــوی خـ ـ ـ ـ ــون

بوی خــــــــــون میآیــــــــــد از صحرا و دشــــــــــت

از صــــــــــدای غــــــــــول یــــــــــاران یاوه گشـ ـ ـ ـ ــت

جــــــــــز صــــــــــدای غــــــــــول انــــــــــدر گــــــــــوش ما

مــــــــــی نیایــــــــــد ای امـــــــ ــام رهنمـ ـ ـ ـ ــا

از تــــــــــو هــــــــــم گاهــــــــــی صدایی میرســــــــــد

مشــــــــــتبه گــــــــــردد بــــــــــه مــــــــــا ای معتمـ ـ ـ ـ ــد

مــــــــــا نمیدانیــــــــــم غولــــــــــی تــــــــــو و یــــــــــا

غــــــــــول باشــــــــــد تــــــــــو ایــــــــــا فخـ ـ ـ ـ ــر کیـ ـ ـ ـ ــا

مــــــــــا نمیدانیــــــــــم یــــــــــا رب جــــــــــان غــــــــــول

از ازل در جــــــــــان تــــــــــو دارد حلـ ـ ـ ـ ــول

مــــــــــا نمیدانیــــــــــم یــــــــــا رب آن ظنــــــــــون

از دل تــــــــــو غــــــــــول مــــــــــیآرد بـ ـ ـ ـ ــرون

این قــــــــــدر دانیــــــــــم ایــــــــــن ره راه نیســــــــــت

زیــــــــــر هر ســــــــــنگی در این ره رهزنی اسـ ـ ـ ـ ــت

خــــــــــون ما جاری شــــــــــده در ســــــــــنگ خا ک

ایــــــــــن بدنهــــــــــا از مغیالن چـ ـ ـ ـ ــاک چاک

این شــــــــــب تاریــــــــــک و این دشــــــــــت مهول

ایــــــــــن ره بیراهــــــــــه و ایــــــــــن بانـ ـ ـ ـ ــگ غول

ایــــــــــن امــــــــــام بیفــــــــــروع و بیاصــــــــــول

هــــــــــر دمــــــــــی از رأی خــــــــــود دارد نکـ ـ ـ ـ ــول
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بــــــــــاز میگویــــــــــد مــــــــــن انــــــــــدر دل هلـ ـ ـ ـ ــه

شـ ـ ـ ـ ــبههای دارم قـ ـ ـ ـ ــوی در مسـ ـ ـ ـ ــئله

بــــــــــاز میگویــــــــــد تعــــــــــارض در دلیـــ ـ ـ ــل
ّ
ظــــــــــن بـــــ ـ ــود
بــــــــــاز میگویــــــــــد دلیلــــــــــم
ّ
بــــــــــاز میگویــــــــــد کــــــــــه شــــــــــکم وهم شـ ـ ـ ـ ــد

آمـ ـ ـ ـ ــد ای یـ ـ ـ ـ ــاران دلیلـ ـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ـ ــد علیـ ـ ـ ـ ــل
شـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـک آمـ ـ ـ ـ ــد ظـ ـ ـ ـ ـ ّـن مـ ـ ـ ـ ــن از مـ ـ ـ ـ ــن ربود
َوهم هـ ـ ـ ـ ــم زایل شـ ـ ـ ـ ــد از من خـ ـ ـ ـ ــود به خود

بــــــــــاز میگوید که دســــــــــتم خالی اســـــــ ــت

پـ ـ ـ ـ ــای مـ ـ ـ ـ ــن چوبیـ ـ ـ ـ ــن و ره باال و پسـ ـ ـ ـ ــت

آن هــــــــــم اشکســــــــــته شــــــــــد و بیپا شـــــ ـ ــدم

تـ ـ ـ ـ ــا تراشـ ـ ـ ـ ــم پـ ـ ـ ـ ــای دیگـ ـ ـ ـ ــر از عـ ـ ـ ـ ــدم
ّ
وای تـ ـ ـ ـ ــو وای ایـ ـ ـ ـ ــن مقلدهـ ـ ـ ـ ــای تـ ـ ـ ـ ــو

هــــــــــان دهــــــــــان ای کاروان برجــــــــــا بمـــــ ـ ــان

تا کـ ـ ـ ـ ــه صبحـ ـ ـ ـ ــی از اف ـ ـ ـ ـــق گـ ـ ـ ـ ــردد دمان

تــــــــــا ز تأثیــــــــــر دعــــــــــای مســــــــــتجاب

سـ ـ ـ ـ ــر بـ ـ ـ ـ ــرون آرد ز مشــ ـ ـ ـ ــرق آفتـ ـ ـ ـ ــاب

تــــــــــا کــــــــــه او بــــــــــار کتــــــــــب را واکنـ ـ ـ ـ ــد

راه کعبـ ـ ـ ـ ــه از کتـ ـ ـ ـ ــب پیـ ـ ـ ـ ــدا کنـ ـ ـ ـ ــد

گــــــــــر کســــــــــی از ایــــــــــن گــــــــــروه بیفــــــــــاح

از قضـ ـ ـ ـ ــا زنـ ـ ـ ـ ــده بمانـ ـ ـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــا صبـ ـ ـ ـ ــاح

راه کعبــــــــــه طــــــــــی کنــــــــــد بــــــــــا ایــــــــــن امام

طـ ـ ـ ـ ــوف کعبه کـ ـ ـ ـ ــی کنـ ـ ـ ـ ــد یـ ـ ـ ـ ــوم القیام

تــــــــــا تراشــــــــــی چــــــــــوب گــــــــــردد پــــــــــای تو

میرزای شیرازی و پاسخ پرسشی درباره صحن حضرت
عبدالعظیم حسنی ؟ع؟
ســؤال و جوابهای فقهی از مراجع بزرگ در طول زمان از قرنهای شــش و هفت به بعد تاکنون که این رویه
مرســوم شــده ،منبــع مهمــی برای تاریــخ تحوالت اجتماعی اســت .امروز مجموع ـهای از ســؤال و جوابها از
ً
میرزای شیرازی را میدیدم .نمونه زیر در آن بود .ظاهرا در صحن حضرت عبدالعظیم نهری جاری و حوضی
ً
ســاخته شــده اســت ،در حالی که آنجا قبال محل قبور مســلمانان بوده اســت .ســؤالکننده در اینباره سؤال
کــرده و گویــی خواســته اســت از میــرزا فتوایی علیه ایــن کار بگیرد ،اما میرزا بــا ظرافت ایــن کار را تأیید کرده
و آن را بــه مصلحــت مســلمانان دانســته و توضیحاتــی داده که جالب اســت .ایــن نمونه عالوه بــر اینکه ما را
یگــذارد ،نوع نگاه
در جریــان گوش ـهای از تاریخ مزار عبدالعظیم حســنی م 
میرزای شیرازی را هم نشان میدهد( .نسخه  14371مجلس ،فریم )17
ســؤال :زمین قبرســتان را تغییر میدهند ،نهر آب غصبی یا غیر غصبی در
او جاری میکنند ،در آن نهر وضو ساختن یا غسل کردن چه حالت دارد؟
ً
آب غصبی یا غیر غصبی در هر یک تکلیف عالحده است یا نه؟ مثال در
صحن عبدالعظیم ،محل قبر مســلمانان اســت .در آنجــا نهری یا حوضی
احداث [می] نمایند .در آن نهر ،گاهی آب غصب داخل میشود ،گاهی
آب مباح ،وضوساختن یا غسلکردن چه حالت دارد؟
جواب :چون محل حاجت صحن شــریف امامزاده الزم التعظیم حضرت
عبدالعظیم(علیــه الســام) اســت ،ا گــر چنانچــه صحــن شــریف از مرافق
بقعــه شــریفه بوده اســت کــه معلوم نیســت نهــر در آن جار ینمــودن عیبی
ً
داشــته باشــد ،بلکه ُحســنی داشــته ،و اگر معلوم نیســت محققا که وقف
بوده به جهت مقبره ،حال که چنین شــده به حســب ظاهر رفع آن ممکن
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نیســت ،بعید نیســت که نشســتن در آنجا و وضوگرفتن ضرر نداشــته باشــد .لیکن آب وضو باید مباح باشد
ً
شــرعا ،و اگرچه به اذن عام شــرعی مثل انهار کبار که ســیره بر اســتعمال آنها در مثل شــرب و وضو جاریست
باشــد و بغیر مباح خالص ،چه همهاش مغصوب باشــد و چه مخلوط به مغصوب باشــد ،نه جایز است و نه
صحیح .و اهلل تعالی العالم.

آبلولهکشی و تجدیدنظر در مسائل طهارت و نجاست
ً
بــا آمــدن آبلولهکشــی در خانهها و حمامها و نصب شــیر آب ،بــرای مردم که ســابقا از آب کر و بهخصوص
حوضهای بزرگ استفاده میکردند ،شبهاتی و سؤاالتی مطرح شد که از میانه قرن سیزدهم هجری بهتدریج
از مراجع تقلید ســؤال میشــده اســت .آقای توکلی طرقی در اینباره نوشــتهای دارد که در ایراننامه سال 87
منتشر شده است .وی در آنجا رابطه میان بهداشت فقهی قدیم با تحوالت جدید در پزشکی و امر بهداشت
ً
و تغییراتــی کــه بهتدریــج در ســطح فقه روی داد را مــورد بحث قرار داده اســت .عجالتا در میان اســتفتائات
میرزای شیرازی دو مورد را نقل میکنم:
ً
سؤال :تاالبی است در بعضی بالد ،تقریبا به فاصله سه فرسخ و از حیثیت طول و عرض شاید قریب سه و یا
ً
چهار فرسخ بوده باشد ،و از قراری که میگویند چشمه هم در آن تاالب هست ،و تخمینا به قدر ده فرسنگ
آب در یک لوله آهنی آوردهاند تا نزدیک شــهر .در آنجا منقســم میشود در لولههای آهنی کوچک به قدر لوله
آفتابــه یــا زیادتــر ،یا کمتر به تفاوت  ...و چون تاالب مشــرف و مســلط اســت بر شــهر ،این آب بــه اختیار خود
میرود به مرتبههای [طبقات ساختمان] چهارم یا پنجم بلکه تا ششم .با وجود این صور ،ظرفی را در زیر آب
بگذارند و چیز متنجس در آن ظرف بشــویند پا ک میشــود یا نه ،و بر فرض آن که پاک بشــود ،آب هم نجس
نشود ،خود آب حکم ّکر دارد یا حکم آب جاری؟ آنچه مسأله است مرقوم فرمایید.
جــواب :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم :متنجــس پــا ک میشــود و آب نجس نمیشــود مــادام که متصل اســت و
حکمش حکم ّکر است و اهلل تعالی العالم.
یک سؤال دیگر این است:
مســأله :در بلد بعضی حمامها در دهان ،شــیر دارند .از دهان شــیر ،آب میریزد به زمین نجس ،ولی به دهان
آب جمع شده پاکست یا نه؟
شیر متصل استِ .
جواب :پاک است مادام که متصل است.

چنانکه آشکار است ،این موارد ،در چارچوب همان مبحث فقهی است ،اما بهتدریج زمینه بحث بازتر شد

تا روزگاری که دو امر بهداشــت فقهی و علمی ســعی کردند به هم نزدیکتر شــوند .کتاب مطهرات در اســام
بــازرگان ،یــک نمونــه از این تالشها بــرای نزدیککردن اینها بود .آثــار متعدد دیگری هم اواخــر قاجار و دوران
پهلوی نوشته شد.
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