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Skimming Manuscript (17)
By: Rasool Ja’fariān
Abstract: In the form of the seven-
teenth article of a series of publica-
tions titled “Skimming Manuscripts”, 
the author has scrutinized the texts of 
several manuscripts. These texts are as 
follow:
• Some interesting notes on a manu-
script of the Persian interpretation of 
Man La Yahduruhu al-Faqih by Mulla 
Muhammad Taqi Majlesi
• Shah Sultan Hussein’s Waqfnāme 
for Sirat Ibn Hisham
• The text of Waqfnāme for Sirat Ibn 
Hisham
• An interesting economic-agricultur-
al document which is more than two 
hundred years old
• Shah Sultan Hussein institutional-
ized the celebration of Sha’bān 15th

• A new event which happened in 
Hazrat-e Abdul Azim holy shrine on 
Wednesday, Rabi’ al-Awwal the 2nd, 
in 1327
•  Mirza Mousa Saiyāh Isfahani, a 
modern physician but a critic of con-
stitutional period
Key words: Skimming manuscripts, 
manuscript, reading the texts.

ـ قراءات يف املخطوطات )17(

الــذي  ـ   احلــايل  مقالــه  الكاتــب يف  يقــّدم  اخلالصــة: 
ميّثــل احللقــة الســابعة عشــرة مــن سلســلة مقاالتــه عن 
املخطوطــات ـ  نصــوَص عدٍد من النســخ مع مالحظاته 

النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

1 ـ مالحظــات مثيــرة للمــاّل حمّمــد تــي املجلــي عــى 
نسخٍة من الشرح الفاريس لكتاب َمن ال حيضره الفقيه.
2 ـ سند وقفّية الشاه سلطان حسني لسيرة ابن هشام.

3 ـ نّص وقفّية كتاب سيرة ابن هشام.
خيه  4 ـ أحد الوثائق االقتصادّية ـ الزراعّية املثيرة يعود تار

يد عى املئيت عام قبل اآلن. إىل ما يز
5 ـ الشــاه ســلطان حســني يأمر باالحتفــال بالنصف من 

.
ً
شعبان احتفااًل رمسّيا

بعاء  6 ـ حادثة مثيرة وقعت يف حرم عبد العظمي ليلة األر
الثاين من ربيع األّول سنة 1327.

7 ـ امليرزا موىس ســّياح األصفهاين، طبيب عصري لكّنه 
ّية )املشروطة(. ناقد للغرب يف فترة الثورة الدستور

املفردات األساســّية: مطالعــة املخطوطات، املخطوطة، 
قراءة النصوص.

چکیــده:  نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب هفدهمیــن 
متــن چنــد  نســخه خوانــی،  بــا عنــوان  انتشــارات  سلســله 
نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت. ایــن متــون بدیــن 

شــرح انــد:
یادداشــت هــای جالبــی روی نســخه از شــرح فارســی مــن 

الیحضــره الفقیــه از مالمحمــد تقــی مجلســی 

وقف نامه شاه سلطان حسین برای سیره ابن هشام 

کتاب سیره ابن هشام متن وقف نامه 

یــک ســند اقتصــادیـ  زراعــی جالــب از بیــش از دویســت 
ــش ــال پی س

کرد شاه سلطان حسین، جشن نیمه شعبان را رسمی 

کــه در حضــرت عبدالعظیــم، شــب چهارشــنبه  واقعــه تــازه 
دویــم ربیــع االول ســنه 1327 روی داده

میــرزا موســی ســیاح اصفهانــی، پزشــکی مــدرن امــا منتقــد 
از دوره مشــروطه فرنــگ 

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون

نسخهخوانی)17(
17-32

 رسول جعفریان
استاد دانشگاه تهران
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یادداشتهاییروینسخهازشرحفارسیمن
الیحضرهالفقیهازمالمحمدتقیمجلسی

کــه مالمحمدتقــی مجلســی)م1070( دو شــرح، یکــی فارســی بــا عنــوان لوامــع  می دانیــم 

کتاب حدیثی من الیحضره الفقیه شــیخ  صاحبقرانی و دیگری روضة المتقین به عربی بر 
صــدوق دارد. این جزء بخشــی از شــرح فارســی اوســت که چنــد یادداشــت تملیکی و نیز 

ی آن آمده اســت. این نســخه به شــماره  کتابخانه مبارکه رو یادداشــتی درباره انتقال آن به 

5594 در کتابخانــه مجلــس اســت و در فهرســت، ج 17، ص 367 فقــط در دو ســه خــط 

معرفی شده است! یادداشت های مزبور به این شرح است:

در پایان نســخه آمده اســت که کتابت آن در ســال 1088 تمام شده با این عبارت: »قد وقع 

الفراغ من تسوید الرسالة الشریفة فی اول شهر ربیع االول سنة 1088«.

ی آن دیده  ظاهــرًا نســخه در اختیــار فرزندش عالمه مجلســی بــوده و مهر او )باقر العلــوم( رو

گرچه خطی از او نیست. می شود، ا

یخ تألیف کتاب در ســال 1066 بوده و عبارت محتوای آن، بخشــی در ترقیمه و بخشــی  تار

کنار آن نوشته شده است: در 

»نّمقــه بیمنــاه الداثــرة أحوج المربوبین الــی رحمة رّبه الغنی محمد تقی بن مجلســی عفی 

عنهما فی اواخر شهر محرم الحرام لسنة ست و ستین بعد االلف الهجریة و الحمد هلل رب 

العالمین و الصلوة علی سید من اجتباه من العالمین محمد و عترته االصفیاء الطاهرین«.

کتاب از ســال 1093  که مربوط به تصحیح و مقابله  در انتها این یادداشــت دیده می شــود 

است:

قــد اتفــق الفــراغ مــن تصحیح هــذه الغرر مــن االخبار النبــّی المختــار ص، و الــدرر من آثار 

االئمــة االطهــار، علیهــم صلــوات اهلل الملــک الجبــار، بقــدر الوســع و الطاقة ااّل مــا زاغ عنه 

البصــر و خســف عنــه النظر، علی ید الراجی شــفاعة شــافعی المحشــر و المتشــبث بذیل 

الطــاف ســاقی الکوثر و بنیه االحد عشــر عبد ربه الغفار شــفیع بن بــن ذی الفقار، عفی عن 

جرائمهمــا و حشــرهما مــع موالیهما االخیار فی یوم العشــرین من شــهر جمــادی االولی من 

سنة ثلث و تسعین بعد االلف ]1093[ الهجریة علی هاجرها الف الف صلوة و تحیة. ]آثار 

کتاب دیده می شود.[ تصحیح در سراسر 

در کنار ترقیمه نسخه، مهری نسبتًا بزرگ بوده که محو شده و گویا عمدًا چنین شده است. 

که محو شده است. کتاب هم بوده  شبیه این مهر در صفحه اّول 

کنــار آن ترقیمــه، مهر باقر العلوم هســت که علــی القاعده متعلق به عالمه مجلســی  بــاز در 
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ی آن نیست. است، اما چنان که اشاره شد، خطی از مرحوم مجلسی رو

کنار آن آمده است. مهر دیگری هم »محمدعلی« 

کتاب، صفحه فهرست مطالب است و پایین آن مهر »باقر العلوم« دیده می شود. ابتدای نسخه، قبل از شروع 

کتابخانه مبارکه منتقل شده است، با این عبارت: کتاب در سال 1246 به  که  یادداشتی زیر این فهرست آمده 

کتاب مســتطاب شــرح من الیحضره الفقیه که جناب مرحوم مالمحمدتقی مجلســی ترجمه فارســی نموده، از جمله 

یخ ششم شهر ذی حجة الحرام  پیشکشــی مالمحمدابراهیم محمدآبادی بتوســط عالیجاه عبدالرضاخان یزدی به تار

کبر بابا«. گردید. مهر »ابن علی ا کتابخانه مبارکه  1236 بنده درگاه خالیق پناه ... نموده، داخل 

گوشه ای از همین صفحه نوشته شده است: مال حاجی محمدعلی حاجی ابراهیم محمدآبادی است. در 

ســپس پایین تر نوشــته شــده اســت: هذا من عواری الزمان و بلغ نوبة ... العبد االقل محمد ابراهیم ... و مهری که »عبده 

محمدعلی المتوکل علی اهلل« ]؟[ در آن خوانده می شود. ]تصویر را می گذارم تا اگر کسی خواند، به بنده هم اطالع دهد.[

یادداشت دیگری در پایین است: 

که از دست عزیزی به من رسید. باب صالت و زکات را دارد. ان شاءاهلل  هو اهلل تعالی: شرح من الیحضره الفقیه است 

که من نتوانستم بخوانم.[ کلمه  سایر ابواب را هم پیدا نموده فی 24 ذی قعدة الحرام 1204 سلطان ... . ]باز یک 
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اطالعات پایانی یک نسخه حاوی نکات جالبی است:
کتابت آن در 6 ربیع الثانی سال 1113 قمری تمام شده و در علم بیان است. که  اّول اینکه اثری است 

کدام محلی بوده است؟[ کاتب آن ابوطالب بن ملک جابر االنصاری الغواهانی ]؟[ است. ]از  دیگر اینکه 

که بدک نیست. کاتب در پایان نسخه می نوشت، در اینجا آمده  که معمواًل  سه دیگر اینکه چند بیت شعر 

را کتابت  ایــــــــــن  مــــــــــن  نوشــــــــــتم  نیســــــــــتبیادگار  کتابت  الیق  من  خط  این  وگرنه   

کــــــــــه خوانــــــــــد دعــــــــــا طمــــــــــع دارم گنــــــــــه کارمهــــــــــر  بنــــــــــده  مــــــــــن  زانکــــــــــه   

را بنــــــــــده  ایــــــــــن  بیامــــــــــرز  راالهــــــــــی  فرخنــــــــــده  بیت  ایــــــــــن  خواند  بــــــــــر  که   

کــــــــــه یــــــــــا ارحــــــــــم الراحمیــــــــــن رابگویــــــــــد  نویســــــــــنده  ذنــــــــــب  بیامــــــــــرز   

اما نقش مهر شیخ العراقین هم بیتی عربی است:

یــــــــــزل لــــــــــم  القدیــــــــــم  اهلل  دخلبنصــــــــــرت  العراقیــــــــــن  شــــــــــیخ  نوبــــــــــة  فــــــــــی   

نمره 755
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وقفنامهشاهسلطانحسینبرایسیرهابنهشام

ی نســخه ای از ســیره ابن هشــام است که در ســال 1120 وقف کتابخانه مدرسه چهارباغ شده است.  وقف نامه زیر، رو

ی همه آنها متنی برای وقف آنها نوشــته شــده )و به ایــن مطلب در داخل  یــادی دیگر که رو ایــن کتــاب همــراه شــمار ز

همین وقف نامه هم اشــاره شــده( پس از تأسیس مدرســه چهارباغ، از سوی شاه سلطان حسین وقف شده است. نام 

واقف رسمًا در متن همین شاه صفوی آمده و مهر او نیز در پایان آمده است ُمهری که در بیشتر وقف نامه هایی که برای 

کتاب نوشته شده است دیده می شود. این 

کوتاه و برخی مفصل تر اســت. ایــن وقف نامه اندکی  وقف نامه هــای یادشــده با عبارات مختلف نوشــته شــده، برخی 

مفصــل اســت و در آن چنان کــه شــاهدیم، عیــن یک رســاله کوچــک، ابتدا تحمیدیــه مفصلی آمده، ســپس از تدارک 

کتاب های وقفی برای مدرســه چهارباغ یاد شــده و آن گاه از وقف کتاب ســیره ابن هشــام ســخن به میان آمده، سپس 

کرده ایم و البته در اصل این شــماره ها نبوده اســت. در بخش  از شــرایط آن یاد شــده اســت که ما آنها را شــماره گذاری 

تحمیدیه پس از ســتایش خدا و رســول، از اســامی کتاب های شــاخص فقهی شــیعه مانند مدارک، مسالک االفهام و 

متهی المطلب و ... و برخی از آثار شیعی معروف این دوره مانند حیات القلوب و زاد المعاد یاد شده است.

که پادشــاه بــرای حفظ و حراســت از آن گذشــته، از  کیــد بــر جنبــه وقفیت کتاب و شــروط خاصی  در پایــان ضمــن تأ

خوانندگان کتاب خواســته شــده اســت تا برای پادشــاه دعا کنند. الزم به یادآوری اســت که القاب ویژه شــاه در ابتدا 

و انتهــای ایــن وقف نامــه دیده شــده و دعا بــرای دولت او و اینکه متصل بــه دولت امام زمان)ع( باشــد، در همان آغاز 

آمده است.

نوع کتاب های وقف شده برای مدرسه چهارباغ، آثار دینی معروف شیعه و به خصوص آثاری است که در همین دوره 

کتاب لغت یا چیزی شبیه به آن باشد.  صفوی نوشته شده است. در میان آنها آثار اهل سنت اندک است، مگر آنکه 

کنون نزدیک به هزار نسخه آن در سال های اخیر از اصفهان به تهران منتقل  که ا بیشتر این آثار وقفی مدرسه چهارباغ 

کتابخانه ملی نگهداری می شــود، آثاری اســت که به دستور شاه در همین دوره کتابت شده است.  کنون در  شــده و ا

کتابت شده در همین دوره است. طبعًا همه چنین نیست، اما بسیاری از آثار 

ی آن نوشــته شــده، یک اثر ســنی و کتاب معروف ابن هشــام با عنوان سیرة النبی)ص(  نســخه ای که این وقف نامه رو

اســت. این کتاب، کتابت اصفهان نیســت، بلکه اثری یمنی اســت که به این شــهر رسیده است. اینکه آیا آثار یمنی 

کرده و به این شهر  مانند این به صورت منظم و با برنامه به اصفهان می آمده یا مثاًل حجاج در مکه و مدینه خریداری 

ی نسخه نیامده است. می آورده اند، روشن نیست و چیزی در این باره رو

کتاب در ربیع الثانی ســال 1111 در اختیار قرار  کتاب نوشــته شــده، این  ی صفحه آخر این  که رو بر اســاس یادداشــتی 

گرفته و در ربیع الثانی ســال 1120 در »مدرســه مبارکه« جمع شــده اســت. در این عبارت از کتاب ســیرة النبی و اینکه 

کاغذ آن و نیز جلدش یاد شده است. تألیف عبدالملک بن هشام است و حتی خصوصیات نسخه و 

کتابخانه،  کرده ایم، درباره نگهــداری، امانت، اختیــارات مدیر  که آنها را با شــماره مشــخص  امــا شــرایط وقف کتاب 

که به آنها اطمینانی نیســت، زمان  کســانی  گرفتن رهن برای بردن به ســفرهای دور یا برای  گرفتن قبض از اشــخاص، 

کتاب نباید از اصفهان خارج  که  کتاب و حفاظت از آن ســخن به میان آمده اســت. نکته مهم این اســت  نگهداری 

کار زائران عتبات می آید، مستثنا می شود. که به  کتاب های ادعیه  شود. هر چند این قاعده درباره 
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کتاب سیره ابن هشام متن وقف نامه 
گزارش آن را دیباچه صحایف  که عارفان معالم قدس و جبروت،  که واقفان اســرار ملک و ملکوت، و ثنایی  حمدی 

که آیات  کتاب فهم و شناسایی خوانند، خداوند عاّلم الغیوب را رواست  معرفت و دانایی دانند، و ادای آن را مقدمه 

وحــدت ذات بی چــون و آثــار قــدرت کامله از قیاس بیرون را، به بنان قلم »ُکن َفَیکــون« بر اوراق لیل و نهار و صفحات 

اجــزای روزگار تحریــر و بیــان فرمود تا طالبان علــوم رّبانی و جویندگان معارف ایمانی، به کنوز حقایق دانشــوری و رموز 

گردند؛ کاِشف َاستار از وجوه الفاظ و معانی  کتاب های آسمانی و  دقایق هنرپروری راه برده، عاِلم احکام 

 و رســائل صلــوات تاّمــات و مجموعه هــای تســلیمات نامیات، وقف مســکن رســول مبیــن، و صاحب مقــام امین، و 

گزیــن و اوالد معصومیــن اوـ  صلــوات اهلل علیهم اجمعینـ  را شــاید، که به تعلیم اصول و فروع دین، و ارشــاد  اوصیــای 

ی ائمه انام را به منتهی المطلب فوز ابدی و حیات  به حق الیقین، صاحبان مدارک و افهام و ســالکان مســالک پیرو

القلوب ســعادت ســرمدی رســانیدند، و به هدایت کافیه و داللت وافیه، ســبق جوانان مدرســه ایجاد و وظیفه خواران 

گردانیدند. یدان  کن حجرات بهشت جاو زاد معاد را قابل مراتب عالیه ایمان، و سا

اما بعد؛

کامیــاب خالیق مآب شاهنشــاه  کــه چون نــّواب  کّشــاف مضامیــن صــدق مفــاد شــرح این مقاصــد خیر بنیاد اســت 

د من عند اهلل، بانی مبانی شریعت پروری، مشّید ارکان معدلت گستری، باسط بساط  دین پناه، ظل اله المنصور الموّیَ

کر دربار ســرور اولیا، خــادم عتبات ائمه  کســار آســتان ســّید انبیا، چا عــدل و داد، ماحــی آیــات جور و بیداد، بنده خا

کبر ـ واسطه نظام لیالی و اّیام، شیرازه ی  اثنی عشر، مرّوج سنن سنّیه حضرت خیر البشر ـ علیهم صلوات اهلل الملک اال

هم مالک الُملک 
ّ
یش، به طغرای غّرای »ُقــِل الل اوراق دهــور و اعــوام، گردون رفعتی که عنوان منشــور باهر النور شــهریار

یش به سرلوح  ُتؤتی الملک من تشاء« مطّرز و موّشح است. آسمان شوکتی که دیباچه ی فرمان فرمانفرمایی و جهان دار

»وآتینــاُه ُملــکًا َعظیمًا« مزّین و منّقش اســت. صاحب نســب بزرگوار نبوی، فایز حســب با اعتبار علوی، پشــت و پناه 

اهل ایمان، مظهر آثار لطف و احســان، ســلطان ســالطین زمان، پادشاه پادشاه نشان، السلطان و الخاقان بن الخاقان 

ابوالمظفــر ابوالمنصــور شــاه ســلطان الحســین الصفوی الموســوی الحســینی بهادرخانـ  مــّد اهلل تعالی ظــالل معدلته 

علــی مفــارق االنــام، و جعــل دولته مّتصلــة بدولة صاحب الزمانـ  علیه الصلوة والســالمـ  پیوســته انتشــار قواعد علوم 

ین ـ و تکثیر 
ّ
دین مبین، و اشــتهار شــعایر شرایع ملت مستبین، حضرت ســّید المرسلین ـ علیه افضل صلوات المصل

علمای دیندار و ترفیه ی طالبان علوم ســعادت و تهیئه ی اســباب تحصیل و تمهید مایحتاج تکمیل آن قوم نبیل را 

کیمیااثر، و مرکوز ضمیر منیر حق پرور عدالت گستر نموده، و از خالص مال حالل مدرسه عدیم المثال  منظور نظر انور 

در جنــب چهاربــاغ دارالســلطنه اصفهــانـ  صانهــا اهلل تعالــی عــن طــوارق الحدثانـ  به جهت ســکنی و ماوای ایشــان 

احــداث و بنــا فرموده انــد، و به فضل خالق انام آن نیکومقام رتبه اتمام یافته. لهذا از جمله تهیئه اســباب تحصیل آن 

فریق توفیق نشــان که تیســیر آنها منظور آن خســرو اهل زمان است، این کتاب »سیرة النبی« را با سایر کتبی که در َظهر 

گردیده است، قربة الی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته، وقف صحیح الزم مؤّبد شرعی و  هر یک وقفیه به همین شرح مرقوم 

که: کثرهم اهلل تعالی بین البرّیه ـ به این نهج  د ملی نمودند، بر شیعیان اثنی عشریه ـ 
ّ
حبس صریح جازم مخل

]1[ همیشه در ضبط و تحویل کتابداری که به جهت مدرسه مبارکه مزبوره تعیین می شود، بوده، هر یک را طلبه عظام 

ســکنه مدرســه مذکوره که محتاج به آنها باشــند، به تجویز ُمدّرس مدرسه مزبوره بگیرند و به قدر احتیاج نگاه داشته، 

یاده از قدر احتیاج نگاه ندارند. از آن منتفع شوند و ز

کنین آن مدرســه محتاج به آنها باشــند و خواهد، بعد از تجویز مدّرس قبض به ُمهر  گر کســی از شــیعیان غیرســا ]2[ و ا

گرفته به قدر احتیاج نزد خود نگاه داشــته، از دارالســلطنه اصفهان بیرون  کتابدار مذکور ســپارد، و کتاب را  ُمدّرس به 

کتاب را به او دهد؛ گرفته  گر ُمدّرس خاطر از او جمع ننماید و مناسب داند، رهن از او  نبرد، و ا
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یارات و ســایر اعمال مرغوبه و عبادات مناســب  ]3[ و هر یک از کتب مزبوره که بردن آن به مشــاهد مشــّرفه به جهت ز

گر کســی خواهد و محل اعتماد ُمدّرس باشــد یا رهن دهد، بعد از تجویز مدّرس، و قبض به مهر او جایز اســت  باشــد، ا

که آن کتاب را به موعد معین به نحو مزبور از اصفهان بیرون برد، و بعد از انتفاع و رفع رجوع بازآورده، به کتابدار سپارد؛

]4[ و به هر تقدیر در محافظت آن از تضییع و تلف کمال اهتمام و سعی نمایند و مادام که در اصفهان باشد، هر شش 

ماه یک مرتبه به نظر مدّرس رسانند تا خاطر خود را از وجود و ضایع نشدن آن جمع نماید، و هرگاه بازخواهند و ُمدّرس 

گردند. اذن جدید دهد، باز برده، به نحو مسطور از آن بهره یاب 

]5[ و ُمدّرس مدرسه مبارکه مزبوره در باب منتفع شدن ارباب احتیاج، بل کاّفه طلبه ی علوم و شیعیان از آنها و ضبط 

از تلف و ضایع شدن نهایت سعی و اهتمام در هر یک از مراتب مزبوره فوق به لوازم آن قیام نماید.

کتــب مزبــوره را نخرند، و  ]6[ و اعلیحضــرت واقــف ـ حرســه تعالــی مــن جمیــع المخاوف ـ شــرط شــرعی فرمودنــد که 

نفروشــند، و نبخشــند، و رهــن ننماینــد، و در عرضــه زوال و انتقــال درنیاورند و جمعی که به جهت انتفــاع آنها را نگاه 

می دارند، معطل نگذارند.

 و هــرگاه اهــل علــم از آنها منتفع شــوند، در اوقات شــریفه آن ولی نعمت عالمیــان و قبله گاه جهانیــان را به دعای خیر 

یــاد نماینــد. تغییردهنــده وقف مزبور به لعنت و نفرین حضرت رســالت پناهی و ائمه معصومیــنـ  صلوات اهلل علیهم 

گردد. »َفَمن بّدله بعد ما سمعه، فاّنما اثُمُه َعلی الذین ُیبّدلونه ان اهلل سمیع علیم«. گرفتار  اجمعین ـ 

کّل المواقفـ  ثواب   و اعلیحضــرت واقــفـ  جعلــه اهلل تعالی امنا من جمیع المخاوف و واقفا علی ســبیل الهدی فــی 

ایــن وقــف را قربــة الی اهلل تعالی هدیه نمود به ارواح مطّهره حضرات مقّدســات ســدره مرتبات عــرش درجاتـ  علیهم 

ک، مخصوص به خطاب  السالمـ  که اّول ایشان حضرت رسول امین مختار جناب رّب العالمین مقصود از ایجاد افال

ک خاتم انبیا محمد مصطفی ـ صلی اهلل علیه و آله و سلم ـ ، و آخر ایشان خاتم اوصیا، هادی راه هدی به امر خدا  لوال

غایب آمر و زمان را صاحب، امام به حق، پیشــوای مطلق، حّجة الرحمن صاحب الزمان ـ صلوات اهلل و ســالمه علیه 

ـ است.

کان تحریر ذلک فی شــهر ربیع الثانی من شــهور ســنة عشــرین و مائه بعد االلف من الهجرة النبویة المقدســة علی  و 

مهاجرها االف صلوة و سالم و تحیة.



سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان241781398

نخینانخ هخسن ن  



25 178 سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

نخینانخ هخسن ن  

یکسنداقتصادی-زراعیجالبازبیشاز200سالپیش

اســناد اقتصادی ما بســیار اندک اســت، چنان که اســناد قضایی. این در حالی است که سندهایی از نمونه زیر بسیار 

که حدود و ثغور قرارداد  مهم هســتند؛ زیرا دقیق و قابل اعتمادند. ســند زیر درباره مزارعه در باب ســبزی کاری اســت 

یخ آن ربیع االول سال 1230، یعنی دوره فتحعلی شاه است. روستای موردنظر  مزارعه در این سند کاماًل روشن است. تار

که از روســتاهای مهریز یزد بوده اســت. بر اســاس اطالعات جغرافی درباره خورمیزک، از خورمیزک علیا  هم خورمیزک 

و ســفلی یاد شــده اســت، اما اینجا کلمه ای شبیه دشتی در ادامه آن آمده است. سند مزبور در پشت یک سند خطی 

نوشته بود.

قــرارداد مزارعــه ســبزی کاری در قریه خورمیــزک ... فیما بین ارباب قریه مذکوره و صالحیت شــعار مالباقر ولد کربالیی 

اسماعیل.

از حال التحریر الی حین انقضای 

کــه در قریه  کامــل  مــدت ده ســال 

نمــوده،  ســبزی  زراعــت  مذکــوره 

عنایــت  احدیــت  جنــاب  آنچــه 

فرمایــد از محصوالت، بالمناصفه 

قســمت نمایند، و اجــرت عمله و 

کارکن که ضرور بوده باشد از میانه 

داده، و مبلغ پنج تومان تبریزی به 

جهــت قیمت بــذر و قوتــی در اول 

وقت زراعت، ارباب تسلیم نموده 

مطالبه نماید.

ســال  ده  تــا  آینــده  ســنوات  در  و   

اربــاب  از  مالباقــر  بــذر  قیمــت 

نخواهــد، در عهــده او بوده باشــد. 

کروم و اشجار مثمره و غیرمثمره  و 

متعلق به ارباب بوده باشد و زمین 

اربــاب،  مصــرف،  به قــدر  آب  و 

شــهر   12 تحریــرا  نمایــد.  تســلیم 

ربیع االول سنه 1230.
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کرد شاهسلطانحسین،جشننیمهشعبانرارسمی

کافی، شیخ مفید در ارشاد و طوسی در مصباح، والدت امام زمان)ع( را در نیمه  کلینی در  منابع قدیمی شیعه مانند 

یخ در دوایر شــیعی بوده اســت،  کرده اند. این تار شــعبان می داننــد. برخی منابع هشــتم یا ســوم شــعبان را والدت یــاد 

اما عبارتی که در پایان یک نســخه از اواخر صفوی آمده تصریح می کند که شــاه ســلطان حســین، این روز را رســمًا روز 

عید اعالم کرده اســت. ســابقًا بنده درباره ســیزدهم رجب نوشــتم که آن روز هم همین پادشــاه روز رسمی والدت امام 

کنون ادامه دارد، اما اینکه روز نیمه شعبان رسمًا به عنوان عید مطرح شده  که تا گرفته شد  کرد و عید  علی)ع( اعالم 

که ذیاًل عرض می کنم. باشد، اّولین بار در اینجا دیدیم 

کتابی با نام انیس المومنین از محمدجعفر شــریف همدانی، از علمای معاصر شــاه ســلطان حســین در اختیار است 

که آن را به نام همین پادشاه نوشته و محتوای آن درباره احکام نماز و آداب آن در همه ابعاد از نماز شب و اذکار نماز 

کتاب را در 26  که بسیار جالب توجه است. او  ی در پایان رساله یادداشتی دارد  و آداب نماز میت و جز اینهاست. و

شعبان سال 1119 تمام کرده و چند سال بعد، نسخه دیگری از آن را در 15 شعبان 1125 استنساخ کرده و نوشته است 

که ســلطان زمان ما این روز را عید والدت امام زمان)ع( قرار داده اســت. »عیدًا ظاهرًا«، عید آشــکار که مقصود همین 

کارهای تقویمی ید طوالیی داشــت و در مراسم ســازی  عید رســمی اســت. شــاه ســلطان حســین در این زمینه، یعنی 

شــیعی بســیار فعال بود. این مســئله را درباره تقویم های شــیعی و نیز آنچه درباره ســیزدهم رجب نوشــته ام به تفصیل 

ی با عنوان »عالمة الفضالء« یا »عالمة العلماء« یاد می کند. او  گرد مجلســی بوده و همه جا از و آورده ام. نویســنده شــا

گرد فاضل هندی بوده »و از شــیخ و اســتاد خود بهاء الملة و الدین بهاءالدین محمد محمد مشــهور به  همچنین شــا

کفار بایست معاقب نباشند؛  گاه تقلید در دین بس باشد،  فاضل هندی سلمه اهلل تعالی شنیده شد که می فرمود: هر 

کثر ایشــان تقلیــد دیگران کرده اند و پیشــوایان خود را حق می داننــد«. ]فریم 149[ همــان صفحه می گوید که  کــه ا زیــرا 

ی  آقاجمال خوانســاری هم اســتادش بوده اســت. در اصفهان با هندی ها هم محشور بوده و جایی می گوید: »از هندو

که خدای تعالی در اندرون من است یا ...«. )فریم 151[ صاحب کمالی پرسیدم 

کتاب این است: متن ترقیمه 

قد تمت بحمد اهلل الرؤف علی ید مؤلف الحروف، محمد جعفر الشــریف، و صلی اهلل علی  محمد و آله فی الســادس 

و العشرین من شعبان المعظم من شهر سنه تسع و عشرة و مأئه بعد االلف ]26 شعبان 1119[ فی الهجرة النبویة علی 

هاجرها الف من السالم و التحیة سبحان ربک رب العزة عما یصفون.

سپس نوشته است:

کتابتها فــی الیوم المبارک خامس عشــر شــعبان  اقــول: و هــذه نســخة ثانیــه استنســختها من نســخة االصل، و تّمــت 

المعظم سنة خمس و عشرین بعد المائة و االلف ]15 شعبان 1125[ و قد جعل سلطان زماننا و خاقان اواننا السلطان 

بن الســلطان شــاه سلطان حسین الصفوی الموســوی هذا الیوم المبارک عیدا ظاهرا لوالدة موالنا و امام زماننا بقیة اهلل 

علی ارضه و حجته علی خلقه صاحب العصر و الزمان صلوات اهلل و سالمه علیه.
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کهدرحضرتعبدالعظیم،شبچهارشنبهدویم واقعهتازه
ربیعاالولسنه1327رویداده

ک، و آن ترور آقامصطفی پســر میرزاحســن آشــتیانی، در سال 1327 ظاهرًا توسط  یادداشــت لطیفی از یک واقعه هولنا

افراطی هــای مشــروطه خواه. اّول حکایــت و بعــد هــم شــعری دربــاره آن در دیــوان دانــا از دوره مشــروطه )مجلــس، ش 

16361( آمده است:

مجمال این اســت که مرحوم مغفور جناب مســتطاب شــریعتمدار آقا میرزا غالم حســین امام جماعت مســجد مرحوم 

که جد سامی آنجناب بود، به جهت تحویل شمس  جناب مستطاب عمدة العلماء آقا میرزا موسی ـ اعلی اهلل مقامه ـ 

که در شب 27 ماه صفر بود، مشرف شد، و 28 و 29 و شب غّره ماه را هم توقف نمود و خیال مراجعت  به برج حمل، 

کــرده، آقــا میرزامصطفــی خلــف مرحوم حجةاالســالم حاجی میرزا حســن آشــتیانی ـ اعلــی اهلل مقامه ـ از ایشــان وعده 

یم ماه را در منزل ایشان رفته، اتفاقًا جمعی اشرار که در صدد قتل آقامیرزا مصطفی بودند،  خواسته، شب چهارشنبه دو

یختند و آقا میرزامصطفی و آقا میرزاغالمحســین و دبیر همایون و  ســاعت هفت از شــب از پشــت بام به خانه ایشــان ر

آدم او را کشتند و رفتند، و کسی ایشان را نشناخت. صبح مردم خبر شدند. صدای ضّجه و فغان برخاست و خبر به 

که قریب سه سال است، بسیار واقع شده، و این چند  کنون  شهر رسید. بالجمله از این گونه واقعات از اّول مشروطه تا

گردون و زمانه دون، بعد از واقعه جگرسوز بچند روز شبی درهم پیوسته و ثبت شد: گردش  بیت به طریق شکایت از 

زمانه دور  و  کهــــــــــن  چــــــــــرخ  گــــــــــردش  گر هســــــــــت ِز ما َنهاز  آســــــــــوده کسی نیست و 

کســــــــــی را نشــــــــــنیدم بــــــــــه زمانهاز شــــــــــصت فزون رفته ز عمــــــــــر من و روزی آســــــــــوده 

کین تــــــــــوزی با خلق چه زاهل حرم باشــــــــــد و چــــــــــه از دیر مغانهفرقی نکندشــــــــــان پی 

...

زمانهبنگر که چه بیداد و چه ظلمی است در ایران هواجــــــــــوی  و  بی دیــــــــــن  مــــــــــردم  از 

یگانهدارنــــــــــد همــــــــــی داد ز بیــــــــــداد و نخواهند فــــــــــرد  دادگــــــــــر  بــــــــــدان  داد  خــــــــــود 

نبودند کــــــــــه  گروهی  یــــــــــار  بهم  النهگشــــــــــتند  فرقــــــــــه ی  و  دنیاطلــــــــــب  مــــــــــردم  جز 

و دشـمن دیننـد کـه مگـر خصـم حـق  برخی به میانشــــــــــان به ســــــــــخنهای فسانهگویـی 

کـف و خـون جهانـی کـه همـی دیـن ز  بر بــــــــــاد فنا شــــــــــد بــــــــــه فســــــــــونهای زنانهچونـان 

یخته بودند شانه به شــــــــــانههم خون شهنشــــــــــاه جهــــــــــان ر نبد  الهیــــــــــش  حفــــــــــظ  گر 

کف شــــــــــد شرف دولت و اسالم کـه نمانـده اسـت از ایـن هـر دو نشـانه بالجمله ز  آن سـان 

...

گدا پیر و جــــــــــوان عالم و جاهل زمانهاز شــــــــــاه و  آشــــــــــوب  و  فتنــــــــــه  چنین  پامــــــــــال 

ندانی کــــــــــه  تقدیر چــــــــــه دانی  ز  تــــــــــو  حکــــــــــم ازلی را که چســــــــــان گشــــــــــته روانهدانا 

...



29 178 سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان1398

نخینانخ هخسن ن  



سالیسُام،مشـارۀچهارم،مهــــــــــــــروآبـــــــــــــــــان301781398

نخینانخ هخسن ن  

 میرزاموسیسیاحاصفهانی،پزشکیمدرن،
امامنتقدفرنگازدورهمشروطه

یادی ندیدم که حتمًا هســت. سپهر درباره او نوشته است: در  درباره میرزا موســی ســیاح که پزشــک هم بوده، مطلب ز

مــاه ربیع الثانــی 1323 حاجی میرزاموســی ســیاح کتابخانه ]اى [ در اصفهان دائر کرده موســوم بــه کتابخانه »امامیه«. 

یافت که او در همان  )مرآت الوقایع مظفری: 849/2( از این ســال که ســال شــروع انقالب مشــروطه اســت، می توان در

ی کتابی به عنوان بهداشت مانده که متأسفانه سر و ته ندارد،  یسته است. از و حوالی و البته از دهه ها پیش از آن می ز

یخ پزشکی به ویژه بهداشت و امر پیشگیری است. کتاب مهمی در تار اما 

او در جای جای این کتاب، ضمن بیان مســائل بهداشــتی، اشــاراتی هم به نوعی تقابل بین فرهنگ ایرانیـ  اسالمی با 

فرنگی دارد. من تنها چند نمونه را اشاره می کنم.

کــرده: اعــالن عمومیه ایــن فقیر دکتر  گیاهی  گــردآوری داروهــای  در مــوردی مطالبــی دربــاره تالش هــای خــودش برای 

گلهــای کوهی از جبل جــودی ... و  یاحین و تخم  گیــاه و ر میرزاموســی ســیاح اصفهانــی: یک صــد و نــوزده تخم گل و 

کوه  کــوه اورامان تخت و  کوه اورامالیون و  کوه البــرز و  کوه الوند و  کــوه هزار گل ارمانســتان و کردســتان و  کــو... و  کــوه ما

کوه  کوهی یا قله  یاحین ... در هر  گلها و ر که هر یک از این  کوه یاغی افغانســتان ســند عمومًا به تجربه رســانیدم  ... و 

یــا دامنــه کوه روئیده و ســبز شــده ... وبــا و طاعون و تبهای محرقه مطبقــه نوبه و بیماریها اصــاًل در آن حوالی و مرزوبوم 

کشــور ســامان اقلیم نشده و نخواهد شد و شصت ســال است تجربه نمودم صرف مال و عمر نمودم و همه نمونه های 

آن گلهــا را و تخمهــای آن ســبزه گیاهــان را به خون جگــر ... به چنگ آوردم برای خدمت ابنای نوع و افراد جنس بشــر 

ایرانی و همه را تقدیم و تسلیم دادم به جناب جاللتماب اجل آقای آقامیرزا علی اصغرخان صدیق الملک تبریزی ... 

که مثقالی یک قران بفروش که عموم مخلق بفیض برســند ... هنوز نمی دانم چه شــد، چون نبودم ایران. قدردان پیدا 

نشــد. ســهل است رواج هم نگرفت. شایع نشد. کاشــته هم نشد در باغ و باغچه ها و گلخانه ها و نارنجستانها. کمال 

تأســف و تحیر اســت از برادران وطن که قدر مثل بنده ضعیف را ندانند که تمام لذات شــهوات ـ حلق و دلق و جلق ـ 

خود را پامال اموال و جان صرف قومیت ملیت ســلطنت اخوت می نمایم و قدرم مجهول اســت بدرک اســفل. الناس 

اعداء و ما جهلوا ... .

یک جای دیگر این کتاب هم می نویسد: ما هر ]چه[ در تمدن و فرنگی مآبی بیشتر آمدیم، عمرمان کوتاه تر شد. صحت 

و ثروت دولتمان از دستمان رفت. سهل است دولت و ملت و قومیت و دیانت و مذهب همه را باالی توحش تمدن 

گبران و خشوران بر باد تمدن انگریزیان رفت.  یم. پنج هزارساله ناموس ملت فرسیان و علمای  و فرنگی مآبی اسم گذار

گردن بند ]کراوات[ بستن، باتوم دست گرفتن، سر فرنگی تراشیدن، عرق خوردن،  برای سرپاشاشیدن، عینک گذاردن، 

کشیدن، منکر انبیاء و اولیا شدن، خدا نشناختن، تمدن نامند. سیگاره چرس 

که از فرنگ می آورند داد  گفته، از جمله درباره شراب ها و عطرهایی  کتاب درباره مسائل صّحیه فراوان سخن  در این 

گر بنا هم هســت آدم شــراب بخورد، بهتر است همین نوع ایرانی اش  ســخن داده و آنها را بســیار مضر دانســته و اینکه ا

را بخــورد. در جایــی هــم دربــاره نظافــت و جمع کردن کثافات و زباله ها ســخن گفتــه که این مطلب در پزشــکی دوره 

یشــخند نمایند،  ی از اینکه ممکن اســت »مردم بــازاری ایران، نادانــان، ناخواندگان« او را ر مشــروطه جالــب اســت. و

ک، مزبله زباله هســت،  ک، خاشــا کــرد که: هر چــه خا کــرده و البتــه می گویــد برخــی هــم او را بــه خیر یــاد خواهند  یــاد 

گوشــه مطبخ اســت. در همــه ایران زمین به خصوص طهران  چــرب چیلی، تر و تیلی، گندیده، ترشــیده، میان چاله و 

کم کم خوی بوی اهل وطن می شــود یا  گند بینی تازه وارد شــده گان را می گیرد. تا چند روز بیمار می شــود. بعد  ... بوی 
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که رندان شــبها میــان بازار دکان  کاروانســراها می ریزنــد، مثل خانه خود بنده  در منجــالب حمام و مســجد، مدرســه، 

می خوابند. سحر صبح رد خانه محکمه حکمت مرا با مطب طبابت، تقوت ]تغوط[ نموده ... . سپس از قاشق های 

فرنگی و ضررهای آن یاد کرده: ... اصفهان استمبل از کثافت مس و آهن است. قاشق ورشویی هم قاشق نقره چدن، 

معدن ســفید، خیلی بدتر و زهردارترند، قاشــق شمشــاد و چوب قدیم خودمان خیلی مفید و نافع تر اســت، هرگز ضرر 

ندارد. راه و روش پدران خودمان. آنچه برده و می بریم از دســت فرنگیان موذی منافق مجرم منکر ... اســت و مخدع، 

کشتند و مال ما را بردند و بالد ما را بردند، ما هنوز خوابیم و فرنگی پرست فرنگی مآب. محیل، جان ما را 

ی بسیار مفصل و همه جانبه و عمدتًا برگرفته از آموزه های جدید است. در عین حال سخت  توصیه های بهداشتی و

ی در جایی می نویســد: التماس دعا از خواننــدگان دارم، عمر عزیز  بــا فرنگی هــا دشــمنی کرده به آنان بدبین اســت. و

صرف شــد تا دانســتم و مفت برای برادران یادگار جهان ناپایدار می گذارم، رفتم تا دعای شــماها برســد به ماها، خدا 

بیامــرزد مــا و شــما همگی را بــه جالل و قدر خداوند، محض غیرت ایرانی ها که فرنگیان وحشــی حــاال ماها را حیوان 

می شــمارند، بــا اینکــه دولــت و ثورت و نعمــت و قوت و قدرت اینها همگی از تصدق ســر اهل مشــرق زمیــن که ماها 

پا ماها اهل مشــرق زمین هســتیم. مال ما را می خورند. خیر ما را  بدبختها باشــیم ولی نعمت اعظم مردمان امریکا و ارو

می برند ... پول و اموال ما را می برند ملک ما را می خورند، دولت و ملت ما را بر باد دادند، هنوز خودمان را هم حیوان 

گزنده می نامند. درنده 

مــروری بــر ایــن مطالــب، چه چیــزی را به مــا می فهمانــد؟ اینکه ما نوعــی جدال جدی میــان فرهنگ ســنتی خودمان 

کــه فــراز و نشــیب دارد، امــا بســیار عمیــق اســت. دیگــر اینکــه نه فقــط  بافرهنــگ وارداتــی غــرب داشــته ایم. جدالــی 

متدینیــن، بلکــه متجددیــن ما هم ضدفرنگ هســتند و البته نه فقط به این معنا که روشــنفکران چــپ ما در یک دوره 

طوالنــی ضدغــرب بودند، بلکه اساســًا نوعــی ناسیونالیســم ایرانی میان متجددین هم اســاس نوعی جــدال و منازعه 

کاماًل فرهنگتان و آموزش هایتان غربی باشــد، اما ضدفرنگ باشــید. ممکن  با فرنگی مآبی اســت. شــما ممکن اســت 

ی، متجدد و نوگرا باشــید، امــا بخش عظیمی از مطالبتــان علیه غرب و غرب زدگی باشــد. در واقع  اســت مثــل کســرو

پنجاه ســال گذشــته اســت. همــه عوامل به  ضدیــت بــا غــرب یکــی از جدی تریــن مؤلفه های هویتی ما در طول صدو

کــرده و در عین حال که بــرای حفظ هویت مــا مهم بــوده، فاصله ای هم  رشــد ایــن احســاس و عمیق شــدن آن کمــک 

میــان مــا و غــرب ایجاد کرده اســت. خیلی ها تالش کرده انــد این فاصله را کم کنند، اما به محض اینکه یک مشــکل 

پدیــد می آمــده، دوبــاره این جــدال جدی و رگ گردن همه اعم از متجدد و روشــنفکر چپ و مذهبــی و عامی و غیره و 

که ما آدم شیفته فرنگ نداشته ایم،  غیره، علیه غرب تحریک می شــده اســت. کل این جمالت به معنای این نیست 

کید داشــت، آخرش از آن حرف برگشــت و دوباره از  ی فرنگی شــدن تأ که زمانی رو اما یادمان باشــد حتی تقی زاده هم 

احیای فرهنگ ملی ســخن گفت و تصریح کرد که اشــتباه کرده اســت. ما در بسیاری از موارد، دشمنی و شیفتگی را 

یشه  که درون خود دارالفنون اولیه هم بود، ر کرده ایم. مشکل جدال ما با غرب و مبارزه علیه فرنگی مآبی  با هم ترکیب 

یشــه ضدیت شــرق با غرب، اما در دوره جدید، ابعاد وســیعی به خود گرفته و صرف نظر  عمیقی در ایران دارد، شــاید ر

کرده اســت. نمونه ای از اینها را در این نوشــته های میرزاموســی  که دارد، پرده ای میان دو طرف ایجاد  از همه مســائلی 

گذشــت می توان دید. او پزشــکی فرنگی را می داند، اما از رفتار غربی ها خوشــش نمی آید. تصور  که  ســیاح اصفهانی 

که آنها ایرانی ها را وحشی و حتی حیوان می دانند. از همین چند جمله  می کند و شاید از برخی از برخوردها حق دارد 

کاملی از این کتاب در دســتم نیســت. این  کــه چــه اندازه او ضدیــت با فرنگی مآبی دارد. متأســفانه نســخه  برمی آیــد 

کتابخانه مجلس نگهداری می شود. نسخه ناقص به شماره 16528 در 
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