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Abstract: In the present article, the author has 
examined the text of several Manuscripts. These 
texts are as follows:
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apocalypse
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viewpoint of Mubārikei.
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 قراءات يف املخطوطات )23(
يان رسول جعفر

اخلالصـة: يقـّدم الكاتـب يف مقالـه احلـايل -  الـذي ميّثـل احللقـة 
الرابعة والعشرون من سلسلة مقاالته عن املخطوطات  - نصوَص 

عدٍد من النسخ مع مالحظاته النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

1 - القّبعة وجهاز التسجيل )الگرام( والراديو من عالمئ آخر الزمان.
2 - العالمـة السادسـة والسـّتون مـن عالمـات آخـر الزمـان حسـب 

إحدى اآليات.
3 - سؤال وجواب رائع للميرزا الشيرازي.

4 - النجوم والطّب نقطة ضعف العلم يف العامل اإلسالمي.
 إىل العاّلمة املجليس.

ّ
5 - من العاّلمة احليل

6 - ظهور رجل من أردبيل، أي الشاه إمساعيل.
قـراءة  املخطوطـة،  املخطوطـات،  مطالعـة  األساسـّية:  املفـردات 

النصوص.
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ئم آخرالزمان گرامافون و رادیو از عا کاه، 
ئم  رساله ای در دست است نویسنده آن، یعنی محمدعلی مبارکه ای، در بخشی از آن 79 عالمت از عال
که  یخ تألیف سـال 1361 ق )1321 ش( در آغاز و اوج جنگ جهانی دوم اسـت  ظهور را آورده اسـت. تار
ئـم ظهـور بیشـتر رواج می یابـد. در اینجا دو  دنیـا پـر از مشـکل بـوده و اغلـب در این گونـه ادوار، بحـث از عال
ئم آخرالزمان دانسته شده و دیگری  که از عال مورد یعنی مورد 78 و 79 را می آورم. نخست »کاله« است 
گرامافـون رادیـو. در مـورد رادیـو، لطافتـی هـم بـه خـرج داده و آن این کـه کلمـه »اّتخـذوا« )در روایـت( همـان 
گرفتیم«، و مقصود موج  گفته می شـود »کجا را  کار می رود، و اغلب  که درباره رادیو به  گرفتن اسـت  فعل 
ی این اعجاز در احادیث اسـت. نویسـنده این متن،  که مثاًل رادیو مصر را »گرفتیم«. به نظر و رادیو اسـت 
گاه  کـه از قضایـای روز هـم خـود را آ منبـری معـروف و مدعـی جهانگـردی، محمدعلـی مبارکـه ای اسـت 
که می خواستند  نشان می دهد. البته چنین برداشت هایی، از قضا از همین روحانیون متجدد بر می آید 
کـه نظایـرش را حـاال هـم  کننـد  علـوم و فنـون جدیـد را بـا آیـات و اخبـار تطبیـق دهنـد و بـر سـر منبـر مطـرح 

شاهدیم. عبارتش را نقل می کنیم:

 ]مـورد 78[: تبدیـل کاله: در ششـم بحـار در اخبـار المغیبـات از حضـرت رسـول )ص( روایـت نمود که از 
کاله ها، به  که »یتبدل القلنسـوه بقلنسـوة المشـرکین« تبدیل می شـود  ئم آخرالزمان این اسـت  جمله عال
که خدا را در سه اقنوم می دانند )اب و ابن  کاله های مشرکین. و مصداق مشرکین امروزه کسانی هستند 
که  کتاب نور العیون  کتب مذهبی خود تصریح دارند. و در  و روح القدس(. چنان چه در تمام رسـائل و 
یـت کرده که  ئـم آخرالزمـان رؤ در عصـر شـاه سـلطان حسـین در بحبوحـه رواج عمامـه نوشـته شـده، از عال

کاله. یتبّدل العمائم بالقلنسوه. تبدیل می شود عمامه ها به 

که عده ای[ قرآن را در ردیف آالت موسیقی و غنا درمی آورند. از عوف بن  ئم این  )مورد 79( ]از دیگر عال
مالک اشجعی در کتب شیعه و سنی مرقوم است )از جمله ارشاد دیلمی از کتب شیعه است( که یکی 
کـه از قـول پیغمبـر نقل نمود که آن حضرت فرمود: و اّتخـذوا القرآن مزامیر،  ئـم آخرالزمـان ایـن اسـت  از عال
گرامافون  قـرآن را در ردیـف مزامیـر و آالت غنـا و موسـیقی درمی آورنـد، و معنای این حدیـث در صفحات 
کـه بـرای درک لذت قرار داده شـده، لـذت می برند، قرآن  و رادیـو بظهـور رسـید، چنـان چـه از سـایر صوتهـا 
ت اسـتماع قـرار می دهنـد. و از کلمـه »و 

ّ
را هـم به صـورت خـوب بـه توسـط ایـن دو آلـت مزمـار، اسـباب لـذ

اّتخذوا« لطیفه ای استفاده می شود که آن هم همین لفظ شایع است که در موضوع رادیو می گویند: کجا 
گرفتیم، و در حقیقت اخبار این  کجا را  گرفتیم، و یا قرآن مصر و  گرفتیم، و فالن شهر و یا نطق فالن را  را 

نوع بیان، در مرحله اعجاز است.
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شصت وششمین عامت آخرالزمان از نظر مبارکه ای
گفته می شـود، آمال و آرزوهای  ئم آخرالزمان  بخش قابل توجهی از آنچه به عنوان اشـراط السـاعه و یا عال
کـه از ایـن فضـا، بـرای رسـیدن بـه اهـداف خـود، یـا تبییـن ایدئولوژی هـای خـود از روایـات  کسـانی اسـت 
تی  ئم، ارتباط مستقیمی با زمان و مکان خاص و بحران ها و مسائل و مشکال استفاده می کنند. این عال
کـه در آنهـا پدیـد آمده انـد و بـر اسـاس روایـات رسـیده و بـا توجـه بـه ایـن شـرایط، تحلیـل و تطبیـق  دارد 
گیـر شـده و  کنیـد مـا در سـال 1321 خورشـیدی هسـتیم. جنـگ جهانـی دوم فرا کنـون فـرض  می شـوند. ا
یادی برای دنیا و از جمله ایران در پی داشـته اسـت. چندین دهه اسـت ایران دنبال  مشـکالت بسـیار ز
تجدد و غربی شدن است و جدال سختی بین سنتی ها و متجددین در جریان است. سنتی ها، آمدن 
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تجدد را آتش زدن به هستی خود می دانند. از سوی دیگر غرب در حال تعدی به شرق و نبرد با آن است 
کند! در این فضا، شرقی ها  کم  کند و توحش را  که می خواهد آنجا را آباد  و در عین حال مدعی می شود 

گزاره دیگر از همین دست. از غربی ها بدشان می آید، اما ته دل، می خواهند مثل آن شوند و تعدادی 

کنـون مبارکـه ای، نویسـنده مذهبـی این دوره، به تحلیل و تطبیق روایتـی می پردازد که می گوید، ازجمله  ا
ی دو تفسـیر،  اشـراط قیامت، حشـر مردم مشـرق به سـمت مغرب اسـت. این چه تفسـیری دارد؟ به نظر و
یکی همین که مردم مشرق، با پذیرش تمدن و تجدد غربی، سرمایه خودش را آتش می زند. دیگر مقصود 

که همه جا را در بر می گیرد تا سرانجام چه شود. جنگ جهانی باشد 

کم کم، تغییر یافته، تبدیل به  که در حکم آتش اسـت،  که این جهالت شـرقی  اما نکته لطیف آن اسـت 
تمدنی می شـود که این بار از مشـرق به مغرب می رسـد و امر، نسـبت به سـابق عکس شـده و »روزی بیاید 
کـه مشـرقیان بـه صـورت مغربیـان کنونـی درآیند، چنان چه نمونه آن دارد پدیدار می شـود«. این هم همان 

ی رسیدن به تمدن مستقل شرقی است. آرزو

ئم آخرالزمان است و این مورد،  کنون متن را از رموز الغیب مبارکه ای، در حالی که درصدد شمارش عال ا
شصت و ششمین است، بخوانیم:

ئم آخرالزمان[ فصل 66 ]از عا
پـا، و انتظـار آخریـن سرنوشـت دنیـا. در صحیـح بخـاری از کتـب  کـردن مـردان آسـیا سـوی ارو توجـه پیـدا 
که فرمود: اّول اشراط الساعة  کتب شیعه، روایت نموده اند از  حضرت رسول ص  سّنت و در بسیاری از 
که  گردد،  که در دنیا پدید  نار ُتحشر الناس من المشرق الی المغرب. اّول از اشراط ساعت، آتشی است 
پاسـت. و مرا به  مردم را از مشـرق به سـوی مغرب حشـر دهد. معلوم اسـت که مشـرق، آسـیا، و مغرب، ارو

پا می باشد. و دو معنا برای این  حدیث ممکن است:  حشر،  آسیا با ارو

پایی ها خـود را نابود و  پـا کسـب کردنـد، و به همین تجدد و حشـر با ارو کـه مـردم آسـیا از ارو یکـی تجـددی 
که تربیت تجدد و  کردن آسیا نداشت مگر همین  پا برای اسیر  هستی خود را آتش زدند، و هیچ راهی، ارو
تمدن، حقیقت توحش را بسوی مردم آسیا معمول دارند و آنها هم که کورکورانه رفتند تا اینکه روزگارشان 

گردید.  شعله آتش 
پا باشـند که ]معلوم نیسـت[  کـه تمـام آسـیا، متوجه مغرب و ارو و دوم آنکـه آتـش جنـگ کنونـی می باشـد 

کجا می رسد. سرانجام آن به 
کـه ایـن آتـش جهالت اسـت که سراسـر آسـیا  لطیفـه دیگـری هـم در ایـن فرمایـش هسـت، و آن ایـن اسـت 
را فروگرفـت، و عن قریـب تبدیـل بـه تمـدن و قدرتـی خواهد شـد که از مشـرق به سـوی مغرب متوجه شـود، 
گـردد، و روزی بیایـد کـه مشـرقیان به صـورت مغربیـان کنونی  و آنچـه در گذشـته بـر آنهـا بـود، امـر منعکـس 

گفته او نمونه آن او دارد پدیدار می شود. درآیند؛ چنانچه به 
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سؤال و جواب جالب از میرزای شیرازی
متن سـؤال زیر، از رسـاله »سـؤال و جواب« میرزای شـیرازی گرفته شـده اسـت. جالب اسـت که آن زمان، 
کـه شـهرداری ها  در ایـن زمینه هـا هـم سـؤال می شـده اسـت. حـاال و امـروزه، همـه اینهـا، قواعـدی اسـت 

می گذارند.

کوچـه باشـد، و در خانـه عمـرو، در وسـط  یـد در ابتـدای  کوچـه سربسـته باشـد، و دِر خانـه ز سـؤال: هـرگاه 
کروبه خـود را در محاذی دِر خانه خـود و پایین تر  ک و خا یـد، خاشـا کوچـه، آیـا عمـرو می توانـد بـدون اذن ز

یا باالتر بریزد و بردارد یا نه؟

یـد، یا شـاهد حـال به رضـای او، نکنـد؛ و در  کـه بـدون اذن صریـح ز جـواب: احـوط بلکـه اظهـر ایـن اسـت 
ید  که داخل می شوند، مال ز که اّوِل کوچه  این مسئله اشکال بسیار است. مشهور میان علما این است 
یـد مـال عمـرو اسـت تـا بـه در خانه عمـرو، و از  یـد، و از در خانـه ز و عمـرو اسـت بالمشـارکه، تـا بـه درخانـه ز
یـادی کـه در  دِر خانـه عمـرو کـه گذشـت، آن ز
آخر کوچه اسـت، مشـترک اسـت میان هر دو، 
کـه هـر دو در مجمـوع  و قـول دیگـر ایـن اسـت 

شریکند. و مسأله محتاج تأّمل است.

مسلئله دیگر: بنده کسـبم تعزیه گردانی است، 
و معاشـم از ایـن راه اسـت؛ و طریقـه اش ایـن 
که مرد لباس زن نمی پوشـد، ولی جّبه  اسـت 
و  می پوشـاند،  را  دمـاغ  ی  رو تـا  و  می پوشـد، 
اطفـال را پیراهـن عربـی می پوشـانیم، و چفیه 
بسرشـان می کنیـم، آیـا این جور جایز اسـت یا 
گرفتـن بـر آن و رفتـن در همچـو  نـه، و اجـرت 

مجلسی چه صورت دارد؟ 

کـه  آن  بشـرط  اسـت،  جایـز  بلـی  جـواب: 
دروغ  اشـعار  و  نباشـد،  کار  در  خوانـدن  غنـا 
نخوانند، و زن و مرد، مخلوط به هم نباشند، 

و اصاًل موجب معصیتی نشود.
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کار بهتر است یا درس خواندن کسب و 
کـه تک تـک آن  نامـه ای از شـخصی ناشـناس، به صـورت اسـتفتاء، می گویـد، تمـام درسـهای طلبگـی را 
کـه نامشـان را آورده، خوانـده اسـت. امـا بعـدًا، بـه خاطـر عیالـواری، بـه  دروس را نـام بـرده، نـزد اسـتادانی 
»ملکیـت داری« پرداختـه، حـاال می پرسـد: آیـا بهتـر اسـت پس از پنج سـال که تـارک درس و بحث بوده، 
دوبـاره بـه درس بازگـردد، یـا بـه همـان کسـب و کار ادامه دهد؟ این را به صورت یک اسـتفتاء مطرح کرده 

کسی، معلوم نیست[ و با اصطالح »بّینوا تؤجروا« خواسته تا جواب سؤال او داده شود.  ]از چه 

اهمیت متن در نام بردن از درس هایی است که یک طلبه در آن زمان از ادبیات و فقه و حساب و منطق 
می خوانده اسـت. باید فرض کنیم در اواسـط قرن سـیزدهم هجری نوشته شـده اسـت. او می گوید، هزینه 
کلمه آخر نامه  یال« را درسـت خوانده باشـم[.  دو سـه  یال اسـت، ]به شـرط اینکه »ر زندگی او ماهانه ده ر

هم قدری مبهم است. عکس آن را می گذارم. )از نسخه شماره 6750 دانشگاه(

بسم اهلل الرحمن الرحیم
کـه هـرگاه شـخص قریـب بـه  کّثـر اهّلل امثالهـمـ   بیـان فرماینـد علمـای امامیـه و فقهـای مذهـب اثناعشـریهـ  
کرده، مثل آنکه از نصاب الی  کرده و خدمت معلم ها  بیسـت سـال عمر خود را صرف دروس و مباحثه 
سـیوطی را پیـش مرحـوم میـرزا سـید یحیـی وامـق خوانـده، و شـرح جامـی را  خوانـده، و شـرح جامـی را نـزد 
پسـر میـرزای صالـح، و مغنـی و مطـول و شمسـیه و  میـر را خدمـت مرحـوم مغفـور اعلـی اهّلل مقامـه میـرزای 
صالـح خوانـده، و حاشـیه مالعبـداهّلل و خالصـة الحسـاب را خدمـت مرحـوم حاجی الحرمین الشـریفین 
کبر  حاجی میرزا سـید علی میرزا سـید مرتضی مدرس خوانده، و مختصر تلخیص را خدمت میرزا علی ا
کبـر  زاوجـی ـ  اعلـی اهّلل مقامـه ـ خوانـده،  ئـی خوانـده،  و معالـم را خدمـت مرحـوم مغفـور مالعلـی ا مصال
و شـرایع و پـاره ای از شـرح لمعـه را نـزد میـرزا علینقـی وقـت سـاعتی خوانـده، و دو سـال متواتـر خدمـت 
کرده،  در این مدت، موجز و قانونچه و شرح  جالینوس الزمانی حاجی الحرمین حاجی مال عبدالوهاب 
نسفی و شرح اسباب و قانون را خوانده، و بعد از جهت اینکه متأهل شده و به عیال افتاده است، لهذا 
تارک شـده، و به امر ملکیت داری مشـغول شـده، و حال به قدر پنج شـش سـال می شـود که تارک است، 
و الحـال از جهـت شـنیدن مواعـظ شـافیه وافیـه سـرکار مـروج الشـریعه، قلب مرده او قابل حیات شـده، و 
میـل بـه درس خوانـدن بـه هـم رسـانیده اسـت، و از جهت اخراجات عیال پای بسـت اسـت، صاحب دو 
کسب خود باشد بهتر است و یا اینکه درس بخواند و به  سه عیال خورد و بزرگ است، آیا سرکار مشغول 
یال ]امور[  عسـرت و زحمـت گـذران کنـد؟ و بـا وجـود آنکـه ملکی و بضاعة و سـرمایه ندارد، به ماهـی ده ر
او می گـذرد بـه قناعـت، و تفسـیر مرحـوم مالمحسـن راـ   طـاب ثـراهـ  خدمـت امـام جمعـه، از اول الی سـوره 

والضحی خوانده،  از التفات شما، و جواب را قلمی دارند.

َبّینوا تؤجروا ، أجُرکم علی اهّلل »ان اهّلل ال یضیع اجر المحسنین«
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نجوم و طب پاشنه آشیل علم در دنیای اسام
هر چه قدر بیشتر با متون خطی در حوزه نجوم انس می گیرم، حس می کنم ما چه اندازه نیازمند این هستیم متون 
کهن علمی مان را بیشتر بخوانیم تا بفهمیم چرا ما در این تمدن جدید که علم اهمیت یافت، نتوانستیم سامانه 
فکری ـ علمی درستی پیدا کنیم و خود را از بند خرافات و الطائالتی که تحت عنوان علم و درواقع شبه علم، 
در عمق تمدن اسالمی وجود داشته، نجات دهیم. طبعًا اگر از دسترنج دانشمندان برجسته ای چون بیرونی و 
شماری دیگر ـ که آنها هم کم نیستند، اما نفوذ گفته ها و روش هایشان بسیار کم است ـ بگذریم، به انبوهی از متون 
می رسیدم که ساختمانی از شبه علم، از زمین تا سقف آسمان ساخته اند که اغلب آن روی آب و باد و هواست 
و هیچ استحکامی ندارد و برای همین هم، یک مرتبه با آمدن دانش جدید، همه آن دستگاه ویران شد. مشتی 
مفاهیم و تصورات بابلی، با نوشته های یونانی و رومی و سریانی به اسم علم نجوم وارد دنیای اسالم شد و پس از 
منازعه شدید، به زور و به خاطر نبود دانش واقعی، جای خود را باز کرد و بر ذهنیت مردم ما غالب شد. همان ها با 
تغییرات بسیار مختصری، پارادایم های علمی حاکم بر دنیای اسالم شد و نسل به نسل به دوره های بعد انتقال 
یافت تا آنکه در دوره قاجاری و البته بسیار دیر، تمامی آن بر باد رفت. اگر در آنها مرور کنید، تمام سرنوشت آدم و 
عالم در احکام صادره از این شبه دانش تعیین می شد. آینده آدم ها، وضع آب و هوا و کشاورزی، سرنوشت امرا 
و شاهان، بیماری ها، وضع محصوالت، مرگ کودکان و هر آنچه که فکر کنید وجود داشت و مانع از تفکر علمی 
درست در این حوزه ها می شد. صدها هزار برگ کاغذ خطی از این دست نوشته ها، در سراسر عالم اسالمی در 

دست عالم و عامی بود و راه را بر پیشرفت علمی بسته بود.
در اینجا یک صفحه از یک متن قرن نهمی در نجوم را بازنویسی می کنم تا فقط یک نمونه از صدها هزار برگ را 

بخوانید و ببینید چطور با یک مقدمات بیهوده، سعی کرده ایم وضعیت تمام سال را مشخص کنیم.
یم، عوا ]وضعیت فلکی خاص[ برآید و رشا فرو شود. یک روز بود. روز دو که تشرین اول، سی و بدان 

گر[  که: اول این ماه، ]ا گیرد، و حکمای قدیم چنین فرموده اسـت  و در اول این ماه، باد سـخت جسـتن 
گـرم باشـد، و در ایـن  گـذر و سـرما را قـوت نباشـد، و تابسـتان سـخت  روز یکشـنبه باشـد: زمسـتان خـوش 

گاو و روغن بسیار باشد، و عسل فراوان بود. گوسفند و  سال، 
گرم نباشـد، و  گر اول این ماه دوشـنبه بود، زمسـتان میانه باشـد، و باران بسـیار بارد و تابسـتان سـخت  و ا

کشتنی ها را آفت رسد و بیماری های مختلف باشد و برگ بسیار بود و انگبین اندک. درختان و 
گر ]اول این ماه[ سه شنبه بود، در این سال زکام و نزله و بیماری های بسیار بود. و ا

گر چهارشـنبه باشـد، زمسـتان میانه باشـد و باران بسـیار آید و تابسـتان خوش بود و میوه بسـیار باشـد و  و ا
مرگ مردمان بسیار بود.

گر پنج شنبه باشد، زمستان سرد باشد و میوه و انگبین بسیار باشد و تب و مرگ در این سال بسیار بود. و ا
گردکان ]گردو![ بسیار بود. گندم و جو و حبوبات بسیار بود و  گر روز آدینه باشد،  و ا

کم بود  کودکان بود و غله  گر روز شنبه باشد زمستان سخت سرد باشد و بادهای بسیار آید و غلبه مرگ  ا
و تب ها مختلف باشد و اهّلل اعلم بالصواب. )از نسخه 5859 دانشگاه(
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از عامه حلی تا عامه مجلسی
فراوانی نسـخه های آثار عالمه حلی )م 726( در ایران، صرفًا مربوط به انتقال آنها پس از دولت صفوی، 
گردان ایرانـی عالمه حلی و  توسـط علمـای عـرب مهاجـر از عـراق و جبـل عامـل به ایران نیسـت، بلکه شـا
گردی  فرزنـدش فخرالمحققیـن، بسـیار فـراوان بودنـد. هم کسـانی کـه طی اقامت عالمه حلی در ایران شـا

گردی او و فرزندش فخر المحققین را داشتند. که در عراق شا کسانی  کردند و هم  ی را  و

گاه شـهرهای دیگر این  گردان به علمای دوره صفوی در ایران متصل و غالبًا در اسـترآباد و  نسـل این شـا
کتابخانه های مختلف  کتابت آنها در قرن هشتم و نهم است، به وفور در  اتصال برقرار است. این آثار که 
گـردآوری آنهـا  کـزی در عـراق، از حله پژوهـان و غیـره بـه  کـه حـاال مدتـی اسـت مرا یافـت می شـود، نسـخی 

می پردازند.

کشـف المراد فی شـرح تجرید االعتقاد  که امروز دیدم، نسـخه ای خوش خط و زیبا از  از جمله این نسـخ 
یـخ کتابـت آن روشـن نیسـت، زیـر صفحـه پایانـی نسـخه اصل، از بیـن رفته و  کـه تار از عالمـه حلـی اسـت 
که باید از قرن هشتم یا اوایل قرن نهم هجری باشد. گواه آن است  بعدها بازنویسی شده است، اما خط 

نسـخه مزبور در اصفهان صفوی در اختیار شـخصی به نام محمد صفی بن محمد شـفیع طارمی بوده و 
ی نسخه ای از  او که در مدرسـه سـلیمانیه این شـهرـ  کنار مسـجد شـاهـ  اقامت داشـته، در سال 1099 از رو

که متعلق به عالمه مجلسی بوده، به تعمیر و تکمیل این نسخه پرداخته است. این اثر 

گاه بـوده و ازایـن رو، بـه اصـالح آن و  کـه عالمـان ایـن زمـان، بـه اهمیـِت قدمـت نسـخه ها آ روشـن اسـت 
بازنویسـی بخش هـای تخریب شـده می پرداخته انـد. خرابـی نسـخه تنهـا از پایـان نبـوده، بلکـه از میانـه 
کرده اسـت. اثر مزبور  که محمد صفی اقدام به نونویسـی آنها  کتاب، برخی از صفحات وضعیتی داشـته 
تا فریم 73 سالم است، اما صفحه ای از این فریم به همراه فریم هایی 74 تا صفحه اول فریم 78 )جمعًا 
هشـت صفحه( نونویسـی شـده اسـت. مجددًا صفحه دوم از فریم 91 و صفحه اول از فریم 92 یعنی یک 
بـرگ، نونویسـی شـده، مجـددًا چهـار صفحـه از فریـم 148 تـا 150 )جمعـًا دو بـرگ( نونویسـی شـده اسـت. 
بـار دیگـر از فریـم 204 تـا 208 جمعـًا 4 بـرگ )هشـت صفحه( نونویسـی شـده اسـت. صفحـات نونویس در 
مجموعه نسخه، 25 عدد است که 14 برگ، یعنی پشت ورو و یک صفحه هم، همان صفحه اخیر است 
کـه حـد  ی آن بـوده و از بیـن رفتـه و نونویـس شـده اسـت. جالـب اسـت  یـخ کتابـت رو کـه علی القاعـده تار
فاصل این چهار صفحه اخیر نونویسی شده، با صفحه آخر، یک برگ از نسخه اصل سالم مانده است. 
کتاب، این تعداد برگ از بین رفته، قدری دشـوار اسـت، اما نسـخه، چنان که  تصور اینکه چطور از میانه 

کتاب، دارد. یانه ای از باالی صفحات تقریبًا در سراسر  از عکس برمی آید، خوردگی مور

یادتر بودن تعداد سـطور آن نسـبت بـه صفحات اصل  بـا توجـه بـه ریـز بـودن نوشـته های بخـش نونویس و ز
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یـاد دارد کـه هر یک  ]صفحـات اصلـی 23 سـطر و  صفحـات نویـس 25 سـطر( و فشـردگی آنهـا، احتمـال ز
برگ صفحات نونویس، باید شامل دو برگ از نسخه اصل بوده باشد.

کاتب بخش های نونویس در آخر نسخه نوشته است:  
قـد عّمـرت و اتممـُت و فّتنـت مـن نسـخة االسـتاد العالم الربانـی موالنا محمد باقر المجلسـی طالبا لوجه 
کم االشـغال فی سـنة  اهّلل الغنی فی اوان توّطنی فی مدرسـة السـلیمانَی، و أشـتغل مع تشـتت الحال و ترا
تسع و تسعین بعد االلف من الهجرة علی هاجرها و آله الصلوة و التحّیة. أنا اقّل الخلیقة بل الشیء فی 

الحقیقة ابن محمد شفیع، محمد صفی الطارمی عفی اهّلل عنهما بالنبی و الوصی.

 ]کنار آن مهری هست با نوشته »ال اله اال اهّلل الملک الحق المبین عبده محمد حسین« که نباید مربوط 
کاتب باشد. به این 

گردان نزدیک عالمه  کاتب بخش های نونویس یعنی محمد صفی با توجه به تعبیری که آورده، باید از شا
کـه عالمـه نسـخه اش را  مجلسـی بـوده باشـد 
محمـد  یـک  اسـت.  داده  قـرار  او  اختیـار  در 
که  یم  صفی بن محمد شـفیع هزارجریبی دار
که  کرده  کتابت  نسـخه ای از مجمع البیان را 
کتابخانـه ملـک هسـت. معلـوم  نسـخه آن در 
نیست همین محمد صفی ما باشد، هرچند 

محتمل هست.

مـدارس  از  هـم  اصفهـان  سـلیمانیه  مدرسـه   
کتاب هـای  کـه  اسـت  دوره  ایـن  فعـال 
متعددی در آن کتابت شـده اسـت. از جمله 
محمد بن یوسـف مازندرانی نسـخه ای از من 
صفـر   22 چهارشـنبه  در  را  صـدوق  الیحضـر 
کـه نسـخه  کـرده  1087 در ایـن مدرسـه تمـام 
کتابخانـه مرکـز احیـاء 226/2 هسـت.  آن در 
مهاجـرت طالب علمانـی از طارم یا مازندران 
مدرسـه،  ایـن  در  اقامتشـان  و  اصفهـان  بـه 
شـخص  ایـن  باشـد.  توجـه  جالـب  می توانـد 
او  خـط  و  بـوده  مجلسـی  عالمـه  گرد  شـا هـم 
از  دیگـر  نسـخه ای  هسـت.  نسـخه  ایـن  ی  رو



186  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ ششم، بهمن واسفنــــــــــد1399

مقــــــــــــــــــاله
نسخه خوانی )23( 149

کـه توسـط محمـد قاسـم بن میرزا علی رازی در شـوال 1090 در همین مدرسـه نوشـته  مـن الیحضـره الفقیـه 
یـخ 1095 برای عبدالصمد شـریف امامـی دارد. همین  ی آن بـا تار شـده، بـاز انهایـی از عالمـه مجلسـی رو
یـخ شـوال 1099 در مدرسـه سـلیمانیه کتابـت  عبدالصمـد شـریف امامـی نسـخه ای از شـرح لمعـه را بـا تار

کرده است.

گردان عالمه مجلسـی سـکونت  کـه شـمار قابل توجهـی طلبـه در ایـن مدرسـه از شـا اینهـا بیانگـر آن اسـت 
کتیبه سـر در آن هم به  گرفته شـده باشـد و  داشـته اند. نام این مدرسـه باید از اسـم شـاه سـلیمان صفوی 
اسـم بنایـی بـه نـام »عمـل فقیر شـجاع بن مرحوم اسـتاد قاسـم بناء اصفهانـی« در منابعی ماننـد »گنجینه 
گـزارش شـده اسـت. ایـن مدرسـه در جنـوب غربی مسـجد شـاه عباس  یخـی اصفهـان« ص 457  آثـار تار

)امام فعلی( بوده است )بنگرید: اصفهان دارالعلم شرق، ص 159(.

ظهور مردی از اردبیل، یعنی شاه اسماعیل
کسـانی مشـغول سـاختن و پرداختن ایدئولوژی سیاسـی-مذهبی باشـند،  اینکه در یک دولت مذهبی، 
که فرصتی پیش می آید و  گاهی  امر غریبی نیسـت و بخشـی از حرکت سیاسـی جامعه اسـت... و حاال 
نسـخه های دوره صفـوی را مـرور می کنـم، مـوارد جالبـی را به ویـژه در اسـتفاده از بـاور ظهـور می بینـم کـه در 
همین دوره خودمان هم منادیانی داشت و در میان بخشی از توده ها اثرگذار بود و هست، پس چرا نباید 

کرد؟ آنچه در ادامه می آید، خواندنی است. در ساختن این قبیل ایدئولوژی ها از آن استفاده 

امـروز متنـی خطـی را از سـال 1121 می خوانـدم. عنوانـش چهـل حدیـث و البتـه بسـیار مفصـل بـود. بیشـتر 
ئلم آن و مسلائل آخرالزمانی بـود. در ضمـن آن و  کرده، دربلاره ظهلور و عا کـه انتخـاب و ترجمـه  روایاتـی 
کرده بود.  که از آن مستخرج  به عنوان حدیث بیستم، روایتی آورده بود و سپس شرحی درباره آن و نکاتی 

که حیدر دوستدار آن بود. گوید من غام حیدرم / شیعه آن باشد  که  گاهی هم بیتی زیبا :شیعه آن نبود 

کـه دربـاره  سـپس در ادامـه همـان حدیـث، حدیثـی مفصـل دربـاره شـب معـراج، بـا ترجمـه آن، حدیثـی 
شـیعیان و جایـگاه آنـان و نـام بـردن تک تـک امامـان اسـت. سـپس به آرامی سـراغ دولت صفـوی می آید تا 
ثابت کند که این ها، وعده ظهورند و شاه اسماعیل موعودی است که در روایات به او اشاره شده است: 
کـه مجمع بر حق  کـه بر اعظم مردمان  »تبصـره: پـس، از ایـن حدیث شـریف مسـتفاد می شـود اسـم رافضه 
که ظاهر و عالنیه اسـت؛ یعنی این معنی  کرده و می کنند  باشـند، یا بر اهل سـواد اعظم، چنانچه اطالق 
ثانی برای این طایفه دست نداد تا زمان ظهور شاه جّنت مکان شاه اسماعیل ماضی ـ قّدس اهّلل روحه و 

جعل الجنة مثواه مع آبائه الطاهرین صلوات اهّلل علیهم اجمعین«.

که در تمام این دو قرن و  که شیعیان، با شروع سلطنت صفوی، از »تقیه« آزاد شدند، نکته ای است  این 
کید می کند و با اشاره  اندی حکومت صفوی، یک سره ورد زبان علما بود. در اینجا هم نویسنده آن را تأ
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بـه اینکـه حـاال شـیعیان سـواد اعظـم شـده اند، گوید: »هرچند سـابق بر آن شـیعیان بودنـد، نهایت عالنیه 
با اهل سـنت عداوت نمی نمودند و تقیه از ایشـان می کردند و اجتماع در سـواد اعظم و خطبه و سـرکرده 
نداشـتند که سـید و از اوالد ایشـان بوده باشـد و دولت از دیگران به ایشـان منتقل گشـته باشـد، و عمل به 
فرموده ائمه علیهم السـالم نموده باشـند، سـوای این سلسـله علّیه عالیه که ان شااهّلل تعالی دولت ایشان 

را به دولت قائم آل محمد صلوات اهّلل علیهم متصل نموده، از خاصان و مخلصان آن جناب باشند 

کو می آورد  در اینجا، به نقل از منهاج الکرامه، خبری درباره پیشگویی امام علی علیه السالم درباره هوال
کـو طلـب امـان کردنـد، آن هـم در وقتـی کـه هنـوز بر شـهر آنها مسـلط نشـده بود.  و اینکـه اهـل حلـه، از هوال
کـه »از بـزرگان دیـن خـود بـه مـا چنیـن خبـری رسـیده«، »لهـذا بعـد از  پاسـخ توسـط »پـدر عالمـه« داده شـد 
آن امان نامـه نوشـته بـه ایشـان عنایـت نمـود«. ]خبـر مزبور درباره سـقوط عباسـیان در منهـاج الکرامه: 170 
کـو مـن ناحیة  آمـده و در نهایـت به عنـوان تفسـیر مؤلـف گفتـه شـده: »و کان االمـر کذلـک حیـث ظهـر هوال
که او خبری  خراسـان«. نیز در کشـکول بحرانی: 148/3از تذکره االئمه ]منسـوب به مجلسـی[ نقل شـده 
کتابی خاص( درباره سـقوط عباسـیان دارد که ضمن آن اشـاره به »انقراض  از عالمه )بدون اشـاره به نام 
کـو و انتهـاء دولتـه بالسـالطین الصفویـه« دارد. همیـن خبـر در کشـکول  دولـة بنـی العبـاس و سـلطنة هوال
بحرانـی: )256/3، 257( تکـرار شـده اسـت. )نیـز خبـر مزبـور در »رسـاله در پادشـاهی صفـوی« از محمـد 
یوسـف ناجـی، از علمـای صفـوی )چـاپ بنـده( ص 35 5 بـه نقـل از منهـاج الکرامـه آمـده اسـت(. اینها 

که از این خبر، برای پیشگویی ظهور صفویه در این دوره، استفاده شده است. نشان می دهد 

کـو و انقـراض عباسـیان گویـد: »ثم یدفـع ظفره الی  و امـا نویسـنده مـا، پـس از نقـل آن حدیـث و آمـدن هوال
کند ظفرش را به سوی مردی از عترت من،  کو پس رد  رجل من عترتی یقول الحق و یعمل به، یعنی هوال
کـه بگویـد حـق و عمـل بـه آن نماید«. این شـخص چه کسـی اسـت؟ نویسـنده می گویـد: »و از این ظاهر و 
کسی از سادات رفیع الدرجات را این دولت میسر نشد، مگر اهل صفویه  کو  که بعد از هوال مبّین است 
علّیه عالیه را بر متأمل خبیر بصیر بی خوش آمد و مداهنه می باید این معنی ظاهر باشد«. طبعًا مقصود 

باید شاه اسماعیل باشد .

مؤلف ما در ادامه و به عنوان مؤید، نکته دیگری از فاضل هندی از کتاب »رساله نجات« او نقل می کند 
و آن بشارت به ظهور مردی از اردبیل است.

»و مؤیـد قـول داعـی دوام دولـت ابـد مـّدت آنکـه محمـد بـن الحسـن المشـهور بفاضـل هنـدی در رسـاله 
نجـات آورده، از سـید جلیـل نظام الدیـن حسـن بـن جعفـر الحسـینی، بـه سـند خـود از امیـر المومنیـن و 
کنٌز لیس من ذهـب و ال فّضة،  کـه آن حضـرت فرمودنـد: لنـا فی اردبیـل  یعسـوب المسـلمین علیه السـالم 
کبـًا بغلة  و لکّنـه رجـٌل مـن ولـدی یرحـل الـی التبریـز ،باثنـی عشـر الـف فـارس، معصـب بعصابة حمـراء را
شهباء، فاذا سمعتم به و ادرکه او فی زمانه، فاتوه و انصروه، و لو حبوًا. لیکن مردیست از اوالد من که روان 
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می شـود به سـوی تبریز با دوازده هزار سـوار جّرار، بسـته باشـد به عصابه سـرخی و سـوار اسـتر شهباء باشد؛ 
پـس هـرگاه بشـنوید ایـن را، و ادارک کنیـد او را، یـا زمـان او را ، یعنـی زمان دولت او را، پس بیایید به سـوی 

ید«. گرچه به چار دست و پا برو او، و نصرت نمایید او را، و ا

سـپس ادامـه می دهـد: »پـس بـر متتبعـان آثـار اخبـار آن نامـدار ظاهـر و مبین اسـت که سـوای آن جناب با 
کوخـان یا پیش از آن  کـه عصابه سـرخ کنایه از اوسـت، بعد از هوال دوازده هـزار کـس و عالمـات قزلباشـی 
که  که مرد مردانه موعود، وجود مسعود ایشان بوده  ی نداده است. پس ظاهر است  کسی را رو از سادات 
کین برای دشمنان دین آخته، متوجه آن صوب شده، بعد از  م سیادت و نجابت افراخته، و شمشیر 

َ
عل

فتح و نصرت در آن بلده مبارکه با بخت مسعود بر تخت سعادت متمکن و قرار یافتند و بدولت و اقبال 
بر تخت پادشاهی و با دین و داد خواهی و حق پرستی نشستند«.

ی در صفحات بعد، شواهد روایی دیگری هم آورده و درنهایت با دعای »طّول اهّلل اعمارهم و ابقی فی  و
العالمین عدلهم و برهم و احسانهم علی مفارق العالمین« این بحث را تمام می کند.
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