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و  بیست  قالب  در  حاضر  نوشتار  در  نویسنده  چکیده: 
با عنوان نسخه خوانی، متن  انتشارات  ششمین سلسله 
چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین 
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یزد  در  مسلمانان  و  ها  زرتشتی  میان  منازعه  از  سندی 
)اواسط قرن سیزدهم هجری(

سندی در باره یک وقف از سال 1294
زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری 

تاریخ خوانی هم کار دشواری است!
یک  پشت  از  ثانی  شهید  و  بهایی  شیخ  تولد  دقیق  تاریخ 
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Manuscripts  (26)
Rasul Jafarian

Abstract: In the present article, the author has 

examined the text of several manuscripts in the 

twenty-sixth part of the writing entitled manu-

scripts. These texts are as follows:

A document of the conflict between Zoroas-

trians and Muslims in Yazd (mid-thirteenth 

century AH)

A document about a waqf (endowed property) 

from 1294

Khoy and Tabriz earthquake in 1259 AH

Reading history is also a difficult task!

Exact date of birth of Sheikh Bahā›i and Shahīd 

Thānī based on the back cover of a manuscripts

About the Kianuri manuscript in the critique of 

Anwar Khamei›s memoirs

Judgment of a Qajar writer about Allameh 

Majlisi and ....

Differences in the policy of Sheikh Ali Karaki 

and Sheikh Bahā›i in associating with Sunnis

Our meteorology up to the Qajar period

Autobiography of Abdul Ali Motamed 

Al-Dawlah in «Tazkereh Sadr Azami»

A Text about appointing a lawyer for divorce

Sheikh Bahā›i Fatwa on some Real Estates in 

Khorasan

An Istiftā about an endowed pot: An example 

of Istiftā in the Qajar period

Keywords: Reading Manuscripts, Manuscripts, 

Reading Texts

قراءات يف املخطوطات )26(
يان رسول جعفر

الـذي ميّثـل احللقـة  يقـّدم الكاتـب يف مقالـه احلـايل -   اخلالصـة: 
 - املخطوطـات   عـن  مقاالتـه  سلسـلة  مـن  والعشـرون  السادسـة 

نصوَص عدٍد من النسخ مع مالحظاته النقدّية علهيا.
والنصوص هي:

1 - وثيقـة عـن النـزاع بـن الزرادشـتّين واملسـلمن يف يـزد )أواسـط 
القرن الثالث عشر اهلجري(.

2 - وثيقة حول أحد األوقاف تعود إىل سنة 1294.
ّية. يز يف سنة 1259 اهلجر 3 - زلزال خوي وتبر

! 
ً
يخ عملّية صعبة أيضا 4 - قراءة التار

يخ الدقيق لوالدة الشـيخ الهبايئ والشـهيد الثاين عىل ظهر  5 - التار
إحدى النسخ.

يات أنور  بـة خبـّط يـد كيانـوري يف نقد ذكر 6 - حـول النسـخة املكتو
خامه اي.

7 - رأي أحـد كّتـاب العهـد القاجـاري حول العاّلمة املجلسـي و...  
.

الهبـايئ يف  والشـيخ  الكركـي  عـي  الشـيخ  يقـَي  طر اختـالف   -  8
التعامل مع أهل السّنة.

ّية عندنا حّت العهد القاجاري. 9 - علم األنواء اجلو
)تذكـرة صـدر  الدولـة يف  معتمـد  العـي  لعبـد  الذاتّيـة  السـيرة   -  10

أعظمي(.
11 - أحد النصوص حول اختيار وكيل يف قضّية طالق.

12 - فتوى الشيخ الهبايئ حول بعض األمالك يف خراسان.
13 - اسـتفتاء حـول أحـد القـدور املوقوفـة؛ منـوذج مـن اسـتفتاءات 

العهد القاجاري.
قـراءة  املخطوطـة،  املخطوطـات،  مطالعـة  األساسـّية:  املفـردات 

النصوص.



189  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀسوم، مـــــــردادوشهـریـــور1400

مقــــــــــــــــــاله
نسخه خوانی)26( 93

سندی از منازعه میان زرتشتی ها و مسلمانان در یزد )اواسط قرن سیزدهم هجری(
سـند زیـر نامـه ای اسـت كـه یکـی از یزدی هـا كـه خـود را میـرزا مهـدی معـروف بـه شـیخ مهـدی نامیـده، 
بـرای عالمـی كـه پیـش از ایـن در یـزد بـوده و زمـان نـگارش ایـن نامـه بـه اصفهـان منتقـل شـده بـوده »میرزا 
محمدتقـی« نوشـته اسـت. در ایـن نامـه، از یـک منازعـه بـر سـر یـک كوچـه میـان زرتشـتی ها و مسـلمانان 
ی« در دفاع از مجوسی ها بوده و سبب تصرف  یزدی صحبت شده و ظاهرًا اینکه »ملعون دستور شهریار
كوچه ای از سوی آنها شده است. مضمون نامه، مورد اختالف را در محله خلف خانعلی می داند كه به 
ادعـای نویسـنده ایـن نامـه، كوچه مزبور از طرف زرتشـتی ها تصرف شـده اسـت. محلـه »خلف خانعلی« 
از محـالت قدیمـی یـزد و محـل سـکونت مشـترک مسـلمانان و زرتشـتی ها بـوده اسـت و بـه گویـش یـزدی 
»َخِلف خوَنلی« تلفظ می شـود. نویسـنده نامه در ادامه درباره سـاختن بنای به قول او معبد زرتشـتی ها، 
ی ایـن مـکان پرداختـه اسـت.  همـان آتشـکده، صحبـت كـرده و بـه اختـالف فتـاوای علمـا دربـاره بازسـاز
اینکـه فتـوای برخـی عـدم جـواز تجدیـد بنـا و برخـی دیگـر اجـازه تجدیـد آن بوده اسـت. نویسـنده از عالم 

مزبور خواسته است او هم فتوای خود را بیان كند. پشت نامه آدرس را چنین یادداشت كرده است:
یضه: یا حفیظ! عر

یضـه در دارالسـلطنه اصفهـان بـه نظـر فیـض منظـر خداونـدگاری  یضـه عبودیـت فر ایـن عر
یعتمدار اعلم العلماء و افقه الفقهاء فقهاء آقای آقا میرزا محمدتقی ـ دام افضاله  جناب شر
کـه بـه حسـاب جّمـل، همـان »بـدوح« یـا فرشـته  العالـی ـ مشـّرف بـاد، ان شـاء اهلل! 2468 ]

نامه رسان است.[

گفتنی است كه منابع بر آن اند كه مجوسی و مسلمان در كنار هم در این محله زندگی می كردند و طبعًا 
گاهـی هـم میـان آنهـا اختـالف بـوده اسـت. ایـن نامه كه از لحـاظ اطالعـات داخـل آن ارزش قابل توجهی 
یخ ندارد و معلوم نیست مربوط به چه زمانی است. محتمل است كه مربوط به اوایل  دارد، مع االسف تار

دوره ناصری و پس از سال 1269ق باشد. این نامه داخل نسخه ش 6917 دانشگاه قرار گرفته است.

متن نامه
كن  بـه شـرف عـرض مقـدس جناب عالـی می رسـانم ایـن كمترین میرزا مهدی ملقب به شـیخ مهدی سـا
محلـه َخلـف خانعلـی ... كـه اّول، عمـده ی مطالـب اصلـی و مقاصـد كلـی، بـر سـالمتی وجـود ذی جـود 
ی می باشـد. خداوند عالم و ُمصور بنی نوع آدم، وجود  فائض الجود میمنت مسـعود جناب شـریعتمدار
ذی جود جناب عالی را از جمیع بالهای ارض و سمائی محافظت فرماید و سایه بلندپایه جناب عالی 

را بر سر جمیع اهل بلده دارالعباده كوتاه نگرداند، بحق محمد و آله.

و بعد عرض می شود به خدمت جناب عالی در زمانی كه تشریف بردند به دارالسلطنه اصفهان، ملعون 
، مجوسی فرصت یافته، كوچه ی شارعی كه بیرون دروازه محله مزبوره سابق برین تصرف  یار دستور شهر
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نمـوده بـود و راه كوچـه مسـدود نمـوده بـود كـه در خدمـت جناب عالـی ثابـت نمودنـد، غصـب مجوسـی و 
حّقیت مردم، و به فرمایش جناب عالی تصّرف مردم دادند و راه كوچه را باز كردند، همان كوچه را مجدد 
یادی رخ داد و از راه تعّصب و غیرت اقدام  تصرف كرده و راه كوچه را مسدود نمود. این كمترین غصه ز
در كار نمودم، و در خدمت شریعتمدار آقا میرزا محمدرضا ـ مّد ظله العالی ـ اقامه شهود نمودم، و ثابت 
یار و حّقیـت عامـه خالیـق. و ُمعـّزی الیـه حکمـی صـادر فرمودنـد و مدتـی  نمـودم غصبّیـت دسـتور شـهر
یـاد كشـیدم تـا آنکـه از التفـات جناب عالـی خـراب نمـودم. سـبب زحمـت ایـن بود كـه مجوس  زحمـت ز
ی نتوانسـتند بکنند موافق آیه  یـاد داشـت از اعیـان و اركان والیـت، و الحمـدهلل رّب العالمین كار معیـن ز

شریفه: »یداهلل فوق ایدیهم« دست خدا باالی دست ایشان بود. جهت اطالع عرض شد.

عـرض دیگـر آنکـه معبـد مجوسـی ها كـه در محله مزبوره می باشـد، خراب شـده و مجـدد تعمیر نمودند و 
بنـای آن را بلندتـر از قدیـم نهادنـد كـه حـال مشـرف بـر بعضی از خانه های مسـلمانان می باشـد، و جنب 
كثرشـان مجوس  حمـام هـم می باشـد، و مشـرف بـر حمـام هـم می باشـد، و سـابق بـر ایـن اهـل ایـن محله ا
بودنـد و حـال بـه شـرف اسـالم مشـرف شـدند، و معبـد مزبـور جـد و آبـای اینهـا سـاخته اند، و حضـرات 
مجـوس معبدهـای دیگـر هـم در محلـه خودشـان دارنـد، و منحصـر بـه همیـن معبـد نمی باشـد. و ایـن 
كمتریـن خدمـت چنـد نفـر از علمـای بلـده سـؤال كـردم كـه معبـد مجـوس كـه خـراب شـود تجدیـد بنـای 
گـر سـاخته باشـند بایـد خـراب نماینـد، و  كـه نمی تواننـد و ا آن می تواننـد بنماینـد یـا نـه. مرقـوم فرمودنـد 
یـد فضلـه ـ مرقـوم فرمودنـد كـه می تواننـد تعمیـر  كبـر ـ ز ، حضـرت میـرزا علی ا جنـاب خیـر الحـاج و العمـار
یاد از عرض و طول قدیم ننمایند، و بنای آن هم كوتاه تر از بنای همسایه مسلمان بنا نمایند،  نمایند، و ز
یـادی را می تـوان خـراب نمـود. چـون در این جـا مسـئله اختالف به  گرچـه بنـای قدیـم ایشـان بلنـد بـود و ز ا
هم رسـانید، این كمترین عریضه نگار شـدم جهت آنکه حکم جناب عالی مطاع اسـت بر همه ایشـان، 
اسـتفتایی عـرض نمـودم. اسـتدعا آنکـه حکـم آن را در صـدر عریضـه مرقـوم و به خاتم شـریف خود مزین 

فرمایند تا عندالحاجه حجت بوده باشد. »اّن اهلل ال یضیع اجر المحسنین«.
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سندی درباره یک وقف از سال 1294
وقـف  در قصبـه مهریجـرد  واقعـه  میـاه  و  ک  امـال ی  قـدر چـون 
است بر تعمیر و روشنایی و امام جماعت مسجد جامع واقع 
در محلـه تـوی ده از قصبـه مزبـوره، و امـورش در عهـده اختـالل 

و تعویق است.

 لهذا جناب قدسی القاب فضائل مآب آخوند مالمحمدجعفر 
ک موقوفه را اجاره  مواظب و مراقبت در امر وقف بنمایند و امال
و اسـتجار نموده، مال االجاره آن را بر حسـب قرار داد واقف به 

مصرف وقف مزبور برسانند. فی شهر ذی حجه 1294.

زلزله خوی و تبریز در سال 1259 قمری
در  می رسـاند،  اتمـام  بـه  را  یـخ  تار ایـن  حقیـر  كـه  ایامـی  در 
دارالسـلطنه تبریـز بـه سـبب زلزلـه، وحشـت عظیمـی خصوص 

بیست وهفتم و بیست و هشتم شهر ربیع االّول.

 در روز سه شـنبه 17 شـهر مزبور كه عید مولود بود، سـه سـاعت 
و نیم از روز گذشته زلزله مخرب در خوی اتفاق افتاد كه كاًل شهر خوی خراب شد. در همان روز همان 
سـاعت در تبریز هم زلزله غیرمخرب اتفاق افتاد تا بیسـت ونهم ماه مزبور چند دفعه شـب و روز در تبریز 

ی كه مذكور گردید. هر روز در خوی قریب به سی دفعه زلزله می شد. زلزله شد، به قرار

ی، از هشـتم شـهر صفرالمظفـر سـنه 1259 تـا پانزدهـم ربیـع االّول عالمتـی در پاییـن جنـوب و مغـرب  بـار
در آسـمان ظاهـر شـد. اهـل تنجیـم آن عالمـت را حربـه و نیـزک می گفتنـد كـه از اقسـام ذوذؤابـه می گفتند 
یـاد  ی كـه تقریـر كردنـد، ز كـه بـه سـبب آن عالمـت، در روم وحشـت و انقـالب عظیـم خواهـد شـد. از قـرار
از چهارصـد پانصـد نفـر در خـوی آدم تلـف شـده بـود. و در شـب دوشـنبه 13 شـهر جمادی االولـی 1259 
بـاز  گذشـته  مزبـور  شـب  از  یک سـاعت ونیم 

بشدت زلزله شد.

را نوشـت،  یـخ  كـه ایـن عاصـی تار در اوقاتـی 
گذشـته  سـال  پنجاه وسـه  كمتریـن  سـن  از 
نوشـته  بچه هـا  جهـت  بـه  عینـک  بـا  كـه  بـود 
اعظـم،  مسـجد   989 شـماره  )نسـخه  شـد. 

ی( نـادر جهانگشـای 
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یخ خوانی هم کار دشواری است! تار
متـن زیـر از میـرزا علی محمـد شـیبانی معـروف بـه مجیرالدولـه اسـت. دربـاره زندگینامـه او ایـن چنـد خـط 
آمده اسـت: میرزا علی محمد شـیبانی ملقب به مجیرالدوله  در حدود سـال 1225 خورشـیدى متولد شد. 
فردى بسیار خوش خط و خوش تحریر بود و مدت ها در دستگاه محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزیر 
انطباعـات و غیـره مشـغول كار بـود. مدیـر داخلـی روزنامه هایـی بـود كـه زیـر نظـر اعتمادالسـلطنه در زمان 
ناصر الدین شاه به چاپ می رسید، مانند روزنامه ایران )در سال 1288 قمرى( و روزنامه اطالع )در سال 

1298 قمرى(. بعدها در زمان وزارت انطباعات اعتمادالسلطنه به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد.

مجیرالدوله در اواخر عمر وارد خدمت در وزارت دادگسـترى شـد و مدتی نیز رئیس اسـتیناف خراسـان 
بـود. عاقبـت در شـب چهارشـنبه 23 محـرم 1347 قمـرى برابـر بـا 1307 خورشـیدى در تهران درگذشـت.  

)زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، ج 4، ص 148(

ی در یادداشت های شخصی خود كه به صورت خطی مانده )مجلس: ش 8018( چنین آورده است: و

یه كه تمام مسلمانان و شیعیان اهل  در روز عاشورای محرم سنه 1311هجری در شهر بادكوبه از بالد قفقاز
ی  ی و تعزیه دار بیت اطهار ـ سالم اهلل علیهم اجمعین ـ به عادت و سنت سنیه معموله به مراسم سوگوار
حضرت خامس اصحاب كسـاء ابوعبداهلل الحسـین سیدالشـهداءـ  ارواحنا له الفداءـ  اشـتغال و از تمام 
لذایـذ و شـهوات نفسـانیه اجتنـاب و اعتـزال داشـته اند، حاجـی رضـا نامـی از اهـل بادكوبـه در آن روز بـه 
اقتضای سوء عقیدت، جسورانه با زن زانیه ای نزدیکی كرده و با این كه زانیه مشارة الیها او را از این عمل 
منع كرده بود، آن خبیث شهوت پرست ممتنع نگشت و از معجز و كرامت امام ـ علیه الصلوة و السالم 
ـ در همـان حـال مقاربـت زانـی بـا زانیـه التصـاق یافتـه، چنـدان كـه كوشـش كـرده بودنـد انفصـال ممکـن و 
مقدور نگشته، و به همان حالت بستگی و پیوستگی، زانی و زانیه را به مریضخانه برده بودند، و قریب 
چهار شـبانروز این حالت غریب به طول كشـیده تا رسـوایی و فضاحت به حد كمال رسـیده و آنها مورد 
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طعـن و لعـن خـاص و عـام گردیـده بودنـد، و مسـلمین و شـیعیان اهـل بیـت طاهریـن از بـروز و ظهـور این 
یه و تمام شهرهای ممالک  كرامت و خارق عادت در تمام بالد اسالمیه، خاّصه در بادكوبه و بالد قفقاز
محروسه ایران سه شب، شهرها و بازارها را چراغان كرده، وظایف شکر الهی به جای آوردند. و شرح این 
ی از جراید روسیه با اذعان به اینکه این  واقعه غریبه و خارق عادت را به بسط و تفصیلی تمام در بسیار
واقعه جز معجزه امام و خارق عادت محمول بر هیچ چیز دیگر نبوده اسـت نگاشـته و سـپس در ذیل 
نقل این خبر از جراید روسیه در روزنامه اطالع ایران این بنده، مجیرالدوله مقاله وافیه در این معنا انشاء 

و نگارش نموده است كه عین آن مقاله در اینجا نقل و درج می شود ... .

در محاصره نه ماه اصفهان توسط افاغنه قندهاری 700 هزار نفر کشته شدند
یـخ اثـر محمدحسـن مسـتوفی كه خـود در محاصره اصفهـان حضور داشـته، آمار باال را  كتـاب زبـدة التوار
ی می گوید خـود افغان ها  یـان ایـن محاصـره یـاد كرده اسـت. و بـه عنـوان شـماره كشـته ها و مرده هـا در جر
ی را انجام داده و مجموعه كسانی را كه مرده و دفن شده یا هنوز جنازه های آنها در اطراف  این سرشمار
دهات و قلعه ها و سرسیبه ها بود شمارش كردند. كشته شدن هفتصدهزار نفر از شهری مانند اصفهان 
كه بسـا آن زمان یک ونیم تا دو میلیون جمعیت داشـته، می توانسـته اساسـًا این شـهر را از لحاظ تمدنی 

نابود كرده باشد.

متن یادشده در كتاب به این شرح است:
[ از  از بابـت مقتـول و متوفـی ایـام محاصـره کـه ایـن فقیـر بی بضاعـت ]بـه موجـب ایـن دفتـر
یس افغان  ابتداء محاصره خودش در اصفهان  عامل دیوان بوده که محمود مردود پسر میر و
غلیجایـی در سـنه 1134ق/ 1722م هـزار و یکصـد و سـی وچهار از هجـرت از قندهـار آمـده 
و اصفهـان را محاصـره نمـوده، نـه مـاه اصفهـان محصـور بـوده. در اصـل شـهر قحـط شـده بـه 
ل و حرام آنچه بوده خورده اند و بعد از آن گوشت میته. و چند نفر از  مرتبه اى که جانوران حال
زنان را گرفتند که اطفال را غافل گرفته می کشته اند و قورمه و یخنی می کرده می فروخته اند.

و در روز سـیزدهم محـرم سـنه 1135ق/ 1722م امـان اهلل وزیـر اعظـم محمـود طـرف عصـرى بـا جمعـی از 
افاغنه داخل اصفهان گردیده، بعد از ورود به شهر كه اصفهان را به تصرف درآورده پادشاه را در عمارت 
ى بـه  كشـیکچیان افغـان قـرار داده  و مقـرر كـه همیشـه خلـوت پادشـاه بـوده محبـوس نمـوده.  آینه خانـه 
جهت پادشاه نمودند و از تاالر چهل ستون عمارت پادشاهی مجلس كرده، تمامی سركردگان و رؤساى 
افاغنه را و امراى قزلباشـیه را در مجلس نشـانیده و شـیالن كشـیده، بعد از شـیالن سـیاهه اموات را كه از 
ى و شهربندى  گرسـنگی مرده بودند كه دفن نشـده و كشـته هایی كه در سرسـیبه ها در دور شـهر قلعه دار
بوده افغان به قتل رسـانیده بود، حسـب الفرموده آن مردود شـماره و سـیاهه نموده بودند. به نظر شـقاوت 
اثـر آن ملعـون مطعـون دنیـا و عقبـی رسـانیده، یعنـی آنچـه در ابتداء محاصـره در شـش ماه اّول كه مردم را 
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جانـی بـوده و امـوات خـود را دفـن می نمودنـد و جمعـی كـه از شـهر فـرار كـرده در عـرض راه دهـات بـه قتل 
یخ، ص 186-185( . )زبدة التوار رسیده و برطرف شده بودند: هفتصدهزار نفر

متـن بـاال در نسـخه چاپـی آمـده، امـا در نسـخه خطـی دیگـری از ایـن كتـاب، عبـارت بـاال بـه ایـن شـکل 
خالصه آمده، اما آمار دقیق تر یاد شده است.

االضافه: از بابت آنچه در ایام ورود محمود پسـر خودسـر میرویس افغان كه در سـنه هزاروصدوسـی وچهار 
اصفهان را محاصره نموده، به سبب محاصره قحط شده كه این بی بضاعت خود در اصفهان بوده. بعد 
از نه ماه كه محمود داخل شهر شده و مرده و كشته های سرسیبه ها را شماره و سیاهه آن را به نظر محمود 
رسـانیده اند. آنچـه كـه در ابتـدا كـه مـردم را حالتـی بـوده و امـوات خـود را دفـن می نموده انـد و دور دهـات و 
) . )نسخه مجلس، ش 8020، برگ آخر قلعه ها و عرض راه ها برطرف شده كه به قلم نیامده: 693 هزار نفر

یخ روم  یخ اسـالم و ایران و نیـز تار یـخ قدیـم به عـالوه تار گفتنـی اسـت كـه بخـش مهمـی از ایـن كتـاب، تار
ی  و فرنـگ اسـت كـه مصحـح بـه دالیلـی كـه خـود در مقدمه یادآور شـده، از تصحیح و چـاپ آن خوددار

كرده است.

یخ دقیق تولد شیخ بهایی و شهید ثانی از پشت یک نسخه تار
تولد ابوالفضائل محمد بهاءالدین )شیخ بهایی(: غروب روز چهارشنبه 17 ذی حجه سنه 952

وفات شیخ بهایی میانه ]11[ شوال سال 1030
تولـد زین الدیـن )شـهید ثانـی( سـنه 911، وفـات )چنان كـه شـیخ حسـین بـن عبدالصمـد نوشـته( سـال 

965
تولد شیخ حسین بن عبدالصمد )پدر شیخ بهایی( اّول محرم 918
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وفـات شـیخ حسـین بـن عبدالصمد هشـتم ربیع االول 
( )بر  سـنه 984 )سـن او 66 سـال و دو ماه و هفت روز

اسـاس خط شـیخ بهایی(

یخ فوت فیض کاشانی و علم الهدی از پشت  تار
یک نسخه

یـخ دقیـق فوت فیض كاشـانی: 22 ربیع الثانی 1091  تار
در سن 84 سالگی

تولد پسرش علم الهدی: شب پنج شنبه 1 ربیع 1039
 19 دوشـنبه  غـروب  علم الهـدی:  درگذشـت 
جمادی االولـی 1115 مطابـق 4 مهـر قوی ئیل )مجلس، 

ش 8078(

نقــد  در  کیانــوری  دست نوشــته  نســخه  دربــاره 
خاطرات انور خامه ای

كـر  در سـال 83 مرحـوم حجت االسـالم و المسـلمین فا
تعـدادی كتـاب چاپـی بـه كتابخانـه مـا اهـدا كـرد. یـک 
اثـر خطی هم كه دست نوشـته كیانـوری دبیر كل حزب 
تـوده بـود، در میان آنها وجود داشـت. این دست نوشـته 
نقـدی بـود كـه آقـای كیانوری بـر خاطرات انـور خامه ای 
]تازه درگذشـته[ درباره تحوالت مربوط به حزب توده در 

یخ یادداشـت كیانوری 12 اردیبهشـت سـال  میانـه دهـه بیسـت تـا ملـی شـدن صنعت نفت نوشـته بـود. تار
1365 است، یعنی وقتی كه در زندان بوده و معلوم است كه اینها را در زندان نوشته است.

ی كه عکس آن را هم )پایین( گذاشته ام این است: یادداشت آقای كیانور

ی كنم كه برای تهیه این نقد بر مطالب جلد سوم خاطرات آقای انور  ی می دانم این نکته را یادآور  ضرور
خامـه ای بـه نـام از انشـعاب تـا کودتـا در قسـمت مربـوط به حکومت هژیـر و عال و دكتر مصـدق، كودتای 
28 مـرداد و بخـش مربـوط بـه افسـانه طـال جـز در مـوارد اسـتثنایی كـه مربـوط به خاطرات شـخصی خودم 
یخ  ، یعنی: 1. كتاب 28 مرداد تار اسـت، به طور عمده از دو اثر گرانبهای رفیق گرانقدرم ف. م. جوانشـیر
جنبـش ملی کـردن نفـت ایـران 2. افسـانه طال از انتشـارات حزب توده ایران سـال 1359 اسـتفاده كرده ام. 
، در قسـمت بسـیار عمـده،  ی شـده در ایـن دو اثـر ایـن را هـم اضافـه كنـم كـه همـراه بـر نقـل اسـناد گردآور
تحلیل های انجام شده در ارتباط با این اسناد را عینًا و در موارد بسیار نادر با كمی اختصار در این نقد 
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ی كرده ام  مورد اسـتفاده قرار داده و نقل كرده ام. همچنین همان طور كه در متن نوشـته ام همیشـه یادآور
از كتـاب آقـای جـالل آل احمـد بـن نـام در خدمت و خیانت روشـنفکران به میزان كمی برای نشـان دادن 
چهره هـای واقعـی دكتـر مظفـر بقایـی و خلیـل ملکـی بـه عنـوان خائنین فعال بـه جنبش ملی كـردن نفت 

ی 12 اردیبهشت 1365. ایران استفاده كرده ام. كیانور

یخ شد. عبارت ایشان با مهر  كر وقف كتابخانه تار چنان كه اشاره شد، این كتاب از سوی مرحوم آقای فا
« این است: كر »واقف محمدرضا فا

 بـرای کتابخانـه مرجـع تقلیـد محبـوب و موفـق حضـرت آیـت اهلل  العظمی سیسـتانی مد ظله 
یخ 1383/6/13. العالی است با امضای ایشان و تار

یخ بگذارم. طبعًا نسخه را به بنده خدا ]رسول جعفریان[ تحویل دادند كه در كتابخانه تار

یـخ  سـال ها پیـش تصویـری از ایـن كتـاب را بـه دوسـتم آقـای حقانـی سـپردم تـا در مؤسسـه مطالعـات تار
معاصر چاپ كنند، اما تا كنون خبری از آن نشده است.
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قضاوت یک نویسنده قاجاری درباره عالمه مجلسی و ...
نسـخه ای درباره حیوان و در واقع، موضوع حیوان شناسـی و مباحث مختلف آن در مجلس هسـت كه 
در شـانزده مجلـس تنظیـم شـده و در فهرسـت مجلـس 1/27: ص 231 بـه بعـد معرفـی شـده اسـت. )ش 
8123( در یـک مـورد، نویسـنده از مردمـان بدفهمـی یـاد می كند كه از مرحوم مجلسـی بـه دلیل ترجمه آثار 
عربـی بـه فارسـی انتقـاد كرده انـد. توضیـح او در این بـاره جالـب اسـت. دنبـال آن یکـی دو نکتـه دیگر هم 
گفته است كه نقل خواهم كرد. در آغاز با اشاره به حکایت سلطان محمد خدابنده و نقش او در تشیع 

ایران می گوید:

رواج مذهـب جعفـری از آن روز شـد و سـالطین صفویـه ـ انـار اهلل برهانهـم ـ خـوب اهتمـام 
كردنـد در ترقـی علمـای مذهـب و اسـباب فراهـم آوردنـد تـا آن كـه عالمـه مجلسـی رحمـة اهلل 
علیـه بحاراالنـوار را نوشـت و كتـب عربـی را بـه فارسـی ترجمـه كـرد كـه مـردم عـوام بخواننـد و 
بـه ایـن سـبب بعضـی از مـردم نافهـم اظهـار عنـاد بـا مرحـوم مجلسـی می كننـد و می گوینـد 
مـال تبرایـی ]؟[ قـرب كـرد، كتـب عربیـه را فارسـی كـرد. سـبحان اهلل، خداونـدا چـه قـدر موفـق 
بخیـرات كـرد ایـن بزرگـوار را در بـالد شـیعه. كـم خانـه ای اسـت كـه زاد المعـاد در آن نباشـد. 
 علـی الخیـر كفاعله. در خصوص سـالطین عادل 

ّ
در عبـادات مـردم شـركت دارد كـه الـدال

از اهـل اسـالم بعضـی نوشـته اند كـه در عبـادات رعیـت شـریک اند، بـه جهـت آن كـه امنیت 
نباشـد مردم قرار و آرام ندارند كه به طاعات و عبادات بپردازند. و امنیت موقوف اسـت به 
وجود پادشـاه. پس شـریک اسـت در عبادات رعیت ... . هم چنین مرحوم مجلسـی شـریک 
طاعات مؤمنین اسـت به جهت آن كه رجوع به كتب او می كنند عوام و خواص، و ال سـیما 
یارت زوار شركت دارد؛ به جهت ]آن كه[ غالبًا زوار كتاب  یارات ائمه هدی در ثواب و ز در ز
یاراتـی كه در آن نوشـته می خوانند ... گویا مرحوم مجلسـی به لسـان  تحفـة الزائریـن دارنـد و ز
یـارت سّیدالشـهداء را در تمام ایام سـال  حـال خواهـش كـرده از قـادر متعـال كـه پـروردگارا، ز
یارت  نصیب من كن به جهت نوشتن مزار و تحفة الزائرین. تا آن قّبه مباركه هست و زوار ز

می كند شریک است ... . )ص 385(

ی درباره پوست حیوانات و تجارت و نجاست و مسائل دیگر در این باره  نویسنده در مجلس بعد، قدر
كـه بـه دارالخالفـه طهـران آمـده بـودم، شـخصی بـرای مرحـوم ظـل  صحبـت می كنـد و می نویسـد: وقتـی 
السلطان پسر خاقان مغفور ]فتحعلی شاه[ نقل كرد دیروز از قم می آمدم. در این دره شیری پیدا شد كه 
. شـیر  همـه حیوانهـا رمیدنـد. اهـل قافلـه بـر جای خود خشـکیدند. من شمشـیر كشـیدم و رفتم رو به شـیر
آمد، دهن گشاده برای كله من. من چنان شمشیری بر كله او زدم كه دو حّصه شد. ظل السلطان فرمود: 
ید، تماشا كنیم. صاحب آن شجاعت چون دروغ گفته بود، دید بروند  فیل را ببرید، شیر را باز كنید بیاور
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رسـوا خواهـد شـد. عـرض كـرد: قربانـت سـركار اقـدس، 
شـیری كـه چنـان ضربتی بخـورد تا حاال آنجـا می ماند! 

تا حاال صد فرسنگ راه گریخته. )ص 392(

برخـی  كـرد.  تمجیـد  بـز  پوسـت  از  ادامـه  در  بـاز  ی  و
یخـی دربـاره تجـارت پوسـت و مسـائل دیگر  نـکات تار
آورده و سـپس می افزایـد: نظیـر همیـن عمـل جماعت 
ی به زمین در هندوسـتان  انگریـزی مقـدار پوسـت گاو
خریدند و آن پوست را مثل خیاطه بریدند و به اطراف 
زمیـن كشـیدند و كم كـم هندوسـتان را تصـرف كردنـد. 
)ص 395( گویـا می خواهـد بگویـد نفـوذ انگلیسـی ها 
از راه تجـارت پوسـت و  و سـپس تسلطشـان بـر هنـد 

ی آن انجام می دادند. ی بود كه رو كار

شیخ بهایی و فرنگ
در دوره صفوی كم كم تعبیر »فرنگ« و »فرنگان« پراسـتعمال می شـود و جاهای مختلفی به كار می رود. 
ی از نخبـگان بـه دلیـل آشـنایی بـا مسـافران فرنـگ بـا آن ناحیـه آشـنایی  یـج شـمار در همیـن دوره به تدر
یخ فرنگان یاد می شود. یکی از آثار این آشنایی همین  یخ هم از تار بیشتری پیدا می كنند و در كتب توار
ی از نقاشـان قرار گرفته و از آن تقلید كرده اند. شـاه عباس  اسـت كه نقاشـی های فرنگ مورد توجه شـمار
یـادی بـا فرنگیـان داشـت و ایـن می بایسـت تأثیـر خاصـی در جامعـه صفـوی گذاشـته باشـد  رفت وآمـد ز
كـه مقـدار باقی مانـده انـدک اسـت. امـروز شـرح حـال شـیخ بهایـی را از كتـاب تذکـره خیرالبیـان ]بخشـی 
كـرده، »مقـاالت عـارف، دفتـر دوم، چـاپ  كـه جنـاب عـارف نوشـاهی دربـاره شـعرای صفـوی آن چـاپ 
«[ مطالعه می كردم. شـرح حال دقیقی اسـت كه فردی معاصر با شـیخ بهایی آن را نوشـته و  موقوفه افشـار
به تفصیل از تحصیل و آثار تألیفی و احترام شاه عباس به او و مسائل دیگر سخن گفته است. در ضمن 

ی آورده، از جمله دو رباعی كه اشارتی به اهل فرنگ دارد: چندی از اشعار و

که زدم به شیشــــــــه ی تقوا ســــــــنگ ز بــــــــس که به معصیت فــــــــرو بردم چنگاز بس  و

مــــــــن مســــــــلمانی  از  اســــــــالم  صــــــــد ننــــــــگ کشــــــــیدند ز کفــــــــار فرنگاهــــــــل 
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: رباعی دیگر

ندارم ســــــــر جنگ کس  بــــــــه هیچ  که  از مــــــــن نایــــــــد مذّمــــــــت اهــــــــل فرنــــــــگآنم 

هســــــــتم مشــــــــرب  به  کار  فتد  کــــــــه  در وادی هفتــــــــادودو ملــــــــت یــــــــک رنگآنجا 

ی شـگفت. رباعـی دوم در آنچه به  ایـن رباعـی بـه مشـرب صوفیانـه شـیخ بهایـی هـم نزدیک اسـت و قدر
عنوان دیوان شیخ چاپ شده نیامده، اما به جای آن یک رباعی دیگر هست كه باز از اهل فرنگ در آن 

یاد شده است:

بر من دارد شــــــــرف، ســــــــگ اهــــــــل فرنگدر چهــــــــره نــــــــدارم از مســــــــلمانی رنــــــــگ

ننــــــــگآن روســــــــیه ام کــــــــه باشــــــــد از بــــــــودن من را  زخ  اهــــــــل دو و  ننــــــــگ  را  زخ  دو

تفاوت مشی شیخ علی کرکی و شیخ بهایی در معاشرت با اهل سنت
سـّید نعمت اهلل جزایری )م1112( در شـرح عوالی اللئالی به مناسـبتی و از این بابت كه نویسـنده این اثر 
یج  متمایـل بـه حکمـت و فلسـفه بـوده، بحثـی را مطـرح می كند كه جالب اسـت. محور ایـن بحث به تدر
دربـاره مواضـع شـیخ بهایـی در مسـائل مختلـف و شـاید از همـه مهم تر تفـاوت دیدگاه و رفتار او با شـیخ 

علی كركی است. به نظرم بحثی خواندنی است.

سـّیدنعمت اهلل جزایـری در همـان آغـاز بـه سـتایش از مؤلـف، یعنـی ابـن ابـی جمهـور احسـایی می پردازد 
و می گویـد: این كـه او كمـال معرفـت را نسـبت بـه دانـش فلسـفه و تصـوف دارد، قدحـی در شـأن و منزلت 
كه بیشتر علمای قدیم و متأخر ما در این دو علم ورود داشتند؛ همین طور در  علمی او نخواهد بود؛ چرا
یاضـی و نجـوم. ایـن نیـاز بـه شـرح ندارد. طبعًا تحقیقات آنـان در این علوم و امثال آن به معنای اعتقاد  ر
و باورشـان بـه آن علـوم نیسـت، بلکـه »لمعرفتهـم بهـا و االطـالع علـی مذاهـب اهلهـا« صرفًا بـرای اطالع بر 

آنهاست.

سـپس می گویـد: یکـی از فرزنـدان ]نـوادگان[ شـیخ مـا شـهید ثانـی بـه من می گفـت: در زمان حیات شـیخ 
]شـهید ثانـی[ كسـانی او را متهـم بـه تسـنن می كردنـد؛ زیـرا در بعلبـک و دیگـر شـهرهای مخالفـان روزهـا 
یـس می كـرد؛ چنان كـه شـناخت او  مذاهـب چهارگانـه را می خوانـد و شـبها بـر اسـاس مذهـب امامیـه تدر
نسـبت به مذاهب اربعه و كتب حدیث و فقهشـان بیش از خود آنها بود. همین طور شـیخ كمال الدین 
بـن میثـم بحرانـی در تحقیقـات فلسـفی »فـی تحقیـق حکمـة الفالسـفة« و ماننـد آن، شـأنش از افالطون و 
ارسـطو و دیگر اسـاطین از حکما باالتر بود. كسـی كه شـرح نهج البالغه او را بخواند، درسـتی این سـخن 
یالت ]فلسـفی[ آورده كه مطابق ظاهر لسـان شـریعت  را درخواهـد یافـت، امـا آنچـه كـه در آن كتـاب از تأو
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نیست، به نظر می رسد نقل از آرای حکما و صوفیه و قائالن به سخنان آنهاست، نه آن كه خودش به آن 
یالت بعیده باور دارد. تأو

اما شیخ ما بهاء الملة و الدین، برخی او را متمایل به علوم صوفیه می دانند، گاهی از سماع غنا توسط 
او سـخن می گویند، برخی از معاشـرت او با طوائف اسـالم و اهل ملل و حتی مالحده و قائالن به اقوال 
باطله یاد می كنند. ]اینها چند اشکالی است كه در ذهن ها نسبت به شیخ بهایی بوده و سّیدنعمت اهلل 
ی دربـاره اتهـام شـیخ بـه تسـنن می گویـد: زمانـی مـن وارد بصره شـدم.  می خواهـد از آنهـا جـواب بدهـد.[ و
ی گفتگو كردیم تا رسـیدیم به شـیخ بهایی. بـه من گفت:  اعلـم آنـان شـخصی بـه نـام شـیخ عمـر بـود. با و
شما تصور می كنید او از امامیه است! نه به خدا، بلکه او از اهل سنت و جماعت است، اما از سلطان 
وقـت تقیـه می كـرده اسـت. وقتـی ایـن را شـنیدم، مذهب شـیخ را برای او شـرح دادم و این كـه او از امامیه 
اسـت. خیلـی بـه حیـرت افتـاد و در مذهـب خـودش هـم شـک كـرد. حتـی گفته شـد كـه باطنـًا از مذهب 

خودش برگشت.

ی از علمـای مالحـده كـه  برخـی از موثق تریـن مشـایخ مـن در اصفهـان بـه مـن گفتنـد در یـک وقتـی شـمار
خواسـتار گفتگو با اهل ادیان بودند، در زمان سـلطان اعظم شـاه عباس اول به اصفهان آمدند. شـاه آنان 
ی همانجا به نقل  را نـزد شـیخ بهایـی فرسـتاد. آنهـا در وقـت درس بـر او وارد شـدند. به او اطالع دادنـد و و
و معرفی مذاهب مالحده و دالیل آنان و جوابشـان پرداخت تا روز تمام شـد. مالحده برخاسـته زمین را 
بوسیدند و گفتند: این شیخ عالم ما و دین ماست و ما پیرو او هستیم. بعد كه درباره مذهب او تحقیق 
گر به عنوان خصم با آنان گفتگو می كرد،  یدند. طبعًا ا كردند ]و دیدند كه مسـلمان اسـت[، به اسـالم گرو
آنهـا از باطـل خویـش بازنمی گشـتند. ایـن روشـی لطیـف در مناظره اسـت كه انبیاء و امامـان در گفتگوی 
با معاندان و اهل تعصب در مذاهب باطل دارند. روشـی كه قرآن در آیه: »و جادلهم بالتی هی احسـن« 
كم لعلی هدی او فـی ضالل مبین« و در  كیـد دارد. همـان كـه از قـول رسـول هـم آمـده كه: »انـا و ایا بـر آن تأ
سوره كافرون هم با تعبیر »ال اعبد ما تعبدون« آمده است. كسی كه احتجاج طبرسی را بنگرد، درخواهد 

یافت كه روش درست همین است تا بتوان مخالفان را وارد دین قویم كرد.

همین شـیخ من برایم تعریف كرد كه دو نفر از اهالی بهبهان، یکی سـنی و دیگری شـیعی در مذهب با 
یکدیگر مباحثه می كردند. به این نتیجه رسیدند كه به اصفهان آمده و از شیخ درباره مذهبش بپرسند. 
بـه اصفهـان كـه رسـیدند، فـرد شـیعی پنهانـی نـزد شـیخ آمـد و گفت كـه با دوسـتش چه بحث هایـی كرده 
است. وقتی آن دو نفر نزد شیخ آمدند، از اّول صبح شروع به نقل آرای دو مذهب كرده و دالیل اصحاب 
آنها را بازگفت و پاسـخ های هر یک به دیگری را بیان كرد تا روز تمام شـد. بحث او به  گونه ای بود كه هر 
یافت كه شیخ بر مذهب امامیه  كدام از آن دو مدعی بودند شیخ مذهب او را دارد، اما وقتی مرد سنی در

است، عقیده او را پذیرفت.
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یادی در بالد مخالفین داشت. وطن و خویشان و عشایر او هم در آن بالد بودند.  شیخ بهایی سفرهای ز
او با آنها معاشرت نیکویی داشت »فکان یحسن المعاشرة معهم«.

جزایری می گوید: كسـی كه مورد اطمینان و وثوق من اسـت، به من گفت: برخی از علمای فرقه حقه كه 
در شـهر مکه ـ زاد اهلل شـرفا ـ سـکونت داشـتند، به علمای اصفهان كه اهل محراب و منبر بودند، ]نامه[ 
ب بذلک اللعن و السب«. شما 

ّ
فرستادند كه: »اّنکم َتسّبون ایمتهم فی اصفهان و نحن فی الحرمین تعذ

در اصفهان به امامان آنها دشنام می دهید و ما در حرمین به خاطر لعن و سب شما در عذاب هستیم.

سـّیدنعمت اهلل در اینجا به تفاوت مشـرب شـیخ علی كركی با شـیخ بهایی می پردازد. اینکه روش شـیخ 
گرفتـن فتنـه میـان سـالطین شـد، امـا شـیخ بهایـی بـا مالحظـه آن سـابقه تـالش كـرد روش  علـی سـبب باال

دیگری را در پیش گیرد تا سبب فتنه نشود.

عـادل  سـلطان  عصـر  در  وقتـی  عبدالعالـی  بـن  علـی  شـیخ  مـا  شـیخ  طـور  همیـن  می گویـد:  جزایـری 
ی دهـد. بـه او گفـت:  شاه طهماسـب وارد اصفهـان و قزویـن شـد، شـاه ]خواسـت[ سـلطنت و ملـک بـه و
كـون مـن عّمالـک، اقـوم بأوامـرک و  انـت احـّق بالُملـک، النـک النائـب عـن االمـام علیـه السـالم، و أنـا ا
نواهیـک. مـن ]جزایـری[ احـکام و نامه هایـی از شـیخ علـی دیـده ام كـه بـرای نقـاط مختلـف در ممالـک 
شـاهیه بـرای علمـا و اهـل اختیـار آنهـا فرسـتاده و مشـتمل بـر قوانیـن عدل و كیفیـت رفتار عمـال با رعایا 
در گرفتن خراج و مقدار آن و دسـتور به اخراج مخالفان اسـت تا موافقان را گمراه نکنند. او دسـتور داده 
اسـت كه در هر قریه ای عاملی و امامی باشـد تا برای مردم نماز بخواند و شـریعت را به آنان تعلیم دهد. 
شاه هم نامه هایی به عمال خود می نوشت تا دستورات شیخ را اطالع كنند و اینکه او اصل در این اوامر 
كركی[ هم هیچ كجا نمی رفت جز آنان »سـّباب« ]تبرائیان[ در ركاب او می رفتند  و نواهی اسـت. شـیخ ]
و آشکار لعن به شیخین و تابعان آنان می كردند. زمانی كه ملوک مخالف این را شنیدند، »ثارت الفتن 
یخته شد  بین السالطین، و سفکت الدماء و ذهبت االموال« فتنه ها میان سالطین باال گرفت، خونها ر

و اموال از میان رفت.

این در حالی بود كه شیخ بهایی مالحظه این امور را می كرد و با ارباب مذهب معاشرت خوبی داشت؛ 
برای آنکه ترس از باال گرفتن فتنه داشت!

اما حکایت سـماع غنا و آواز از سـوی شـیخ بهایی، باید گفت او نص بر تحریم غنا دارد و اجماع بر آن 
را نقـل كـرده و بـه مناقشـه كسـانی از علمـای اهـل سـنت، ماننـد غزالـی و گروهـی از شـافعیه برخاسـته كـه 
الت لهو مانند عود و طنبور و مانند اینها باشـد حرام اسـت، اما  گفته اند آنچه از غنا ]آوازخوانی[ همراه آ
خود غنا حرام نیست. من در این باره بحث خواهم كرد و آرای فاضل كاشی را در كتاب وافی كه مطابق 

آنچه ما غزالی نقل كردیم نظر داده رد خواهیم كرد.
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ی كه با لحن خوانده می شـد می پرداخت؛ چون آنها را از  بله، گفته اند كه شـیخ بهایی به شـنیدن اشـعار
مصادیـق غنـای حـرام نمی دانسـت. گرچـه این هم از مواردی اسـت كه اصحاب مـا اجماع بر حرمت آن 
دارنـد، جـز این كـه در تحقیـق معنـای آن اختـالف دارنـد. برخی ]صدق كلمه غنا را بـر مورد خاص[ راجع 
به عرف و عادت دانسـته، برخی سـراغ اهل لغت می روند و مسـأله، مسـأله اجتهادی اسـت كه هر قولی 

دالیل خاص خود را دارد و شیخ هم قولی از اینها را دارد.

اما این كه او برخی از اشعار صوفیه، مانند اشعار منثوی و محیی الدین اعرابی و امثال اینها را استحسان 
كرده، این نوعی تحسین كالم است: »فانما هو تحسین الکالم« و حکمت هم گمشده مؤمن است.

جزایـری در اینجـا بـه بیـان روش سـّیدمرتضی در برخـورد بـا مخالفـان و اهـل ادیـان می پـردازد: اما سـّیدنا، 
سـّیدمرتضی هـم تمایـل بـه گفتگـوی بـا اهـل دیـان داشـت و در اشـعارش كسـی را كـه بـه خاطـر مرتبـت 
علمی اش شایسـته بود مدح می كرد. به ویژه اسـحاق صابی را كه مالزم مجلس و مصاحب او در سـفر و 
حضـر بـود و وقتـی مـرد، در قصیـده ای رثـای او گفـت كه فکر می كنـم مانند آن را برای برادرش سـّیدرضی 
نگفت. گویند وقتی كه سـوار بود و به قبر او می رسـید، پیاده می شـد و بعد از ردشـدن از آن دوباره سـوار 
می شـد. علـت را پرسـیدند، گفـت: مـن بـه خاطـر عظمـت ایـن مـرد و مرتبـت كمالـی كـه داشـت، پیـاده 

. می شوم، نه به خاطر مذهب او

امـا نسـبت بـه آنچـه از شـیخ ]بهایـی[ دربـاره مولـوی رومـی نقل شـده، من در كتابـی ندیـده ام و برایم ثابت 
گر درست باشد، از همین بابی است كه گفتیم. نشده است. حتی ا

علم هواشناسی ما تا دوره قاجار
بودن قمر در فوق االرض دلیل است بر ارزانی غله و اطمعه و اشربه، بودن سهم االمطار در برج عقرب كه 
ی آب چشمه و رودخانه ها و قنوات، چون سهم الماء  برج آبی است، دلیل است بر كثرت امطار و بسیار

ی آبها و خوبی و ارزانی غله بودن. و ... و سهم الحنطه در سرطان است، داللت كند بر بسیار

این دانش هواشناسـی رایج در ایران پیش از دوره جدید اسـت. امسـال بارانی اسـت؛ چون ... و عبارات 
بـاال از تقویـم 1308ق از اواخـر دوره ناصـری و بعـد از قریـب پنجـاه سـال از بازگشـایی دارالفنـون اسـت. 
ی از ذهن هـا آمـاده پذیـرش تغییـر پارادایم هـای علـم جدیـد  تعجبـی نـدارد. می شـود گفـت هنـوز بسـیار
نبـوده اسـت، امـا وقتـی اطالعیـه ای در قم كنار مسـجدی دیدم كه یک روحانی بناسـت در بحث سـبک 
زندگی از این مباحث صحبت كند، شگفت زده شدم: »مراج و اخالط بدن، تغذیه مناسب با هر مزاج، 
ی هـا و درمان هـای عمومـی، مبانی طب اسـالمی، چهارچوب و قوانیـن درمان از دیدگاه  آشـنایی بـا بیمار
اهـل بیـت«. خاطـرم نمی آیـد از مشـروطه تـا اندكـی قبـل اطالعیه ای دیده باشـم كه موضوع سـخنرانی یک 
! وقتی یکسـره از اسـالمی كردن همـه علوم  روحانـی ایـن قبیـل عناویـن باشـد. مـا عقـب  رفته ایـم یـا بـه جلـو

سخن می گوییم، باید شاهد همین آثار باشیم.
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شــرح حال خودنوشــت عبدالعلی معتمدالدوله در »تذکره صدر 
اعظمی«

تذکـره صـدر اعظمـی اثـر تقـی دانـش مشـهور بـه ضیاء لشـکر از شـاعران 
كـه تـا دوره پهلـوی دوم زنـده بـود و در  ی اسـت  و دبیـران دربـار قاجـار
بـه قلـم خـودش در مجلـه  ی  سـال 1326ش درگذشـت. شـرح حـال و
در  و  شـده  درج   1026  /1 مدینـةاالدب:  در  همـان  از  و  آمـده  ارمغـان 
یـخ تذکره هـای فارسـی: 306/1 و 307 هـم آمـده اسـت. همیـن طـور  تار
اثـر آفرینـان: 9/3. ذیـل  در سـخنوران نامـی معاصـر ایـران: 1333/2 و 
هـم  آثـارش  از  فهرسـتی   445-443  /1 قـم:  کان  پـا تربـت  در  ی  و مـزار 
ی شـرح حال هـای دسـت اولـی اسـت كـه  آمـده اسـت. ایـن تذكـره حـاو
بعدهـا كسـانی هـم از آن اسـتفاده كرده انـد. بنـده از اینکـه چـاپ شـده 

، بی خبـرم و جسـتجوی اّولیـه نتیجـه ای نـداد. اصـل كتـاب دربـاره شـرح حال شـاعرانی اسـت كه  یـا خیـر
ی صفحات سـفید فراوانی اسـت در مجلس  امین السـلطان را سـتایش كرده اند. نسـخه ای از آن كه حاو
ی  هسـت و اّولین شـرح حال آن، شـرح حال خودنوشـت عبدالعلی پسـر شـاهزاده معتمدالدوله اسـت. و
دسـتی در ادب و عرفـان و تصـوف و شـعر داشـته و از ستایشـگران ناصرالدین شـاه اسـت. شـعری هـم از 
پـا در سـال 1307ق آورده اسـت. تبحـر  ی دربـاره ناصرالدین شـاه پـس از بازگشـت از سـفر اخیـرش بـه ارو و
ی كـه از او بـر جـای  مانـده اسـت بـه دسـت می آیـد و در ایـن شـرح حـال هـم،  ی در متـون مذهبـی از آثـار و
عالیق خود را به تصوف نشـان می دهد. این شـرح حال خودنوشـت برخی از نکات مهم مربوط به تعلیم 
ی از  ی نـکات ارزشـمندی اسـت. بـه عـالوه نـام شـمار و تربیـت آن دوره را نشـان می دهـد و بـه نظـرم حـاو
ی می گویـد این شـرح حال را در  اسـتادان برجسـته علـوم رایـج آن روزگار را آورده كـه جالـب توجـه اسـت. و
ی در سال 1276ق شرح حال باید در سال 1315 ق نوشته شده  چهل سالگی نوشته و با توجه به تولد و
باشـد كه ناصرالدین شـاه كشـته شـده بوده و در اینجا هم با عنوان شـهید از او یاد شـده اسـت. عین آن 

متن را در اینجا می آورم:

]متن شرح حال خودنوشت[
یست وهفتادوشش هجری ]1276[ از  من بنده در شـب سه شـنبه بیست وهشـتم شهر ربیع الثانی هزارودو
مادر به زمین افتادم به طالع اسد، و نامم را پدر عبدالعلی نهاد. پدرم و جدم از نهایت اشتهار كالّشمس 

فی رابعة الّنهار از اظهار بی نیاز است.

گر چه َنزِ اهل دمشــــــــق و نــــــــه ز بغدادم منهم به بغداد شناســــــــند مرا هم به دمشــــــــق

مادر مرحومه ام صبّیه مرضیه شاهزاده جّنت مکان محمدعلی میرزا دولتشاه است كه جد امی ام نیز از 
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فرط شـهرت مسـتغنی از شـرح و تحریر اسـت؛ چون سـخت در نزد پدر و مادر محبوب بودم، مرا عبدی 
می خواندنـد، و شاهنشـاه رضـوان جایـگاه شـهید ناصرالدین شـاهـ  طـاب ثـراهـ  نیـز از بدایـت ایـام صبـی و 

ص سامی و اسم گرامی همی خواند.
ّ
كودكی مرا به همین تخل

بار هفتــــــــاد  مــــــــرا  عبــــــــدی  یــــــــا  یارگفــــــــت  خوانــــــــد  بیتــــــــی  بــــــــار  یک  را  کعبــــــــه 

ی نیکـو و  كـذا[ بـه طالعـی سـخت خـوش و اختیـار كتـاب فرسـتاد. ] در سـن شش سـالگی پـدر مـرا بـه 
مناسب آن چه را كه كودكان در یک هفته فرامی گرفتند، من از بركت اولیا در یک روز و شب می آموختم 
و از همـان ایـام صبـاوت از كسـب دانـش گریـزان نبـودم، بلکـه ولـع و حـرص تمـام داشـتم تـا از طـی كتب 
فارسـی گذشـته بـه مقدمـات عربّیـت پرداختـم. در اخـذ این مطالب نیز سریع السـیر بـودم. در این اثنا در 
پنج ]1285[ در مالزمـت پـدر سـتوده گوهر بزرگـوارم كـه مأمـور حکومـت  یستوهشـتادو حـدود سـنه هزارودو
قلمرو علیشـکر بود، به سـنندج كردسـتان رفتم و هفت سـال در آن بلده مینونشـان در اقتنای فنون ادب 
و اسـتقرار در لغـت عـرب دمـی نیاسـودم و طرفة العینـی تـن نـزدم تـا بـر غالـب طـالب فائـق آمـدم و كمتـر 
مسـئله  از ادبّیـه و تفسـیر و لغـت و معانـی و بیـان و عـروض و نحـو و صـرف در میـان می افتـاد كـه مرتجـاًل 
یه آن را حل نکنم، و فی المجلس شقوق آن را به شرح ندهم. و هم علم تجوید و قرائت كالم ملک  بی رو
گرفتم تا به  ی موصلی حنفی المذهب به طور كامل فرا م را در آن والیت در خدمت سّیداسماعیل قار

ّ
عال

درجه ای كه در قرائت و تجوید رساله تألیف كردم و قرآن را به الحان خوش قرائت می كردم و كثیرالقرائه 
بودم. چنان كه شـد در یک رمضان پانزده ختم نمودم، و روشـنی چشـم خود را در تتّبع در تأویل و تفسـیر 

و انحای قرائت و ضبط لغات و حفظ سور و آیات كریمه قرآن مجید می دیدم.

یسـت ونود ]1290[ كه  یاسـت و امـارت را هرگـز مانـع كار علـوم قرار نمـی دادم تا در حدود هزارودو مشـاغل ر
پـا را نمودند، پدرم را از كردسـتان  شاهنشـاه رضـوان جایـگاه شـهیدـ  طـاب ثـراهـ  عزیمـت مسـافرت اّول ارو
به دارالخالفه احضار فرمودند و ازّمه و مقالید كلیه امور و ادارات دولتی را بی استثنا به پدرم سپرده و در 
كف كافی آن بزرگوار آن پادشاه حق شناس تاجدار گذاردند. من در آن وقت بیش از چهارده پانزده سال 
ی آلوده به  ی آن سامان شدم و قدر نداشتم و از جانب دولت علیه بشخصه مأمور حکومت و سرحددار
مشاغل دیوان گشتم، ولی نه چنان بود كه از تحصیل فراغت جویم. در هر وقت التقاط فرصت و انتهاز 

وقت نموده، به مطالعه و مباحثه علوم و علمای آن دیار می پرداختم.

و هـم از آغـاز صبـاوت طبعـی مـوزون داشـتم و بـه گفتن اشـعار مایل بـودم تا رفته رفته كار به جایی رسـید 
گرفتم و به خط خود در دفاتر ثبت كردم. و از  كه افزون از چهل هزار بیت از اشعار عرب و عجم به یاد فرا
نخست علم قافیه و عروض را آموختم كه ناچار چون شاعر قافیه و عروض ندارند در لحن افتد و ایمن 

[ چند كه قوی الّطبع بود. از لغزش نباشد ]هر
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مع الجمله پدر بزرگوارم طاب ثراه بعد از هفت سال حکومت در قلمرو علیشکر احضار به دربار پادشاه 
كوره  گزیر چون سـایه مـالزم آن آفتاب بودم. چون به دارالخالفـه آمدیم، در با گـردون اقتـدار شـد. مـن نیز نا
رافی و حساب و غیره 

ُ
گ شباب و عنفوان جوانی بودم. رغبت به آموختن زبان فرانسه و علوم خارجه از ِژا

نمودم و حّظ وافر بل اوفر از هر یک بردم، و زبان فرانسـه را نوشـتم و ترجمه كردم و خواندم و به خوبی در 
یشار و پروسکی صاحب  كمال سالست تلفظ و تکلم كردم. معلمین بزرگ مدرسه مباركه مانند مسیو ر
و غیره، سخت از كار من و ترقیاتی كه فوق العاده و المتصور در این زبان و علوم می كردم به شگفت اندر 

بودند كه این طفل یک شبه ره صدساله می رود.

و هم بالطبع به آموختن علم و عمل ایقاعات و ادوار از بدو كودكی راغب بودم و زمانی دیرباز در این فن 
رنج ها بردم تا بر جمله ارباب این حرفه استاد آمدم كه جملگی مرا بر خویش ترجیح دادند، بلکه خود را 
طرف نسـبت ندانسـتند. و خطوط مختلفه را خصوصًا نسـتعلیق كامل كردم و از خط نسـخ و تعلیق نیز 
گرفته بودم، مرا مشـبع نبود و چشـم و دلم  بهره مسـتوفی بردم، اما این علوم مختلفه و فنون متفاوته كه فرا

را سیر نمی كرد، و این همه را خدا داناست به چیزی نمی شمردم و وزنی نمی نهادم.

یارت بیـت اهلل الحرام و تربت  یک ]1291[ بـه عزم ز یسـت ونودو تـا در ایـن اثنـا پـدر بزرگـوارم در سـنه هزارودو
ک حضـرت فخراالنـام )ص( مسـافرت نمـود. مراجعـت از بیـت اهلل بـه فاصلـه چهـل روز از طـرف  تابنـا
مقرون الّشرف شاهنشاه شهید مأمور به فرمان فرمایی ملکت جم و اقلیم فارس شد. من نیز در مالزمت 
ی در شیراز جّنت طراز خدمت مرحوم مبرور الفیلسوف الکامل االجل االوحد میرزا  ركابش بودم مگر روز
آقـای حکیـم جهرمـی رسـیدم و از فیـض صحبـت آن بزرگـوار سـعادت ها یافتـم. دیـدم درمـان خسـتگی 
و عـالج شکسـتگی مـن در نـزد آن حکیـم تحریـر و دانشـمند بی نظیـر اسـت. بی آنکـه وقـت را فـوت كنـم 
ی نیکو و ساعتی خوش تعیین كرده، مشغول به تحصیل حکمت عالیه و مسائل فلسفه و علوم  اختیار

ماقبل الطبیعه و بعدها گشتم. چهار سال تمام از زالل مکرمت آن استاد سیراب شدم.

و هم در آن اوان در شیراز در خدمت حکیم كامل و فیلسوف الهی مکّمل میرزا عباس دارابیـ  رحمة اهلل 
علیه ـ كه از اجله تالمذه شمس سماءالحکمة و العرفان استاد االساتید و سند االسانید مرحوم حاجی 
یـ  اسـکنه اهلل فـی بحابیـح الجنـانـ  بـود، كسـب فیوضات و حل مشـکالت حکیمه را  مـال هـادی سـبزوار

می كردم و در ظرف پنج سال توقف در شیراز یک دور حکمت را من البدو الی الختم مباحثه كردم.

یـد دوران فخراالقطـاب و ذخالموّحدیـن  و هـم در آن شـیراز جّنت طـراز بـه خدمـت جنیدالّزمـان و ابویز
والمکاشـفین العارف باهلل مرحوم مبرور مغفور منّور علی شـاه حاجی آقا محمد ـ طاب ثراه ـ مشـرف شـد و 

هیه را به درستی و راستی آموختم. »فسالت أوِدیٌة ِبَقَدرها«.
ّ
آداب فقر سلسله علّیه نعمة الل

ی ـ طـاب  وهـم غالبـًا در صحبـت مرحـوم میـرزا احمـد متخلـص بـه وقـار ولـد ارشـد، مرحـوم وصـال شـیراز
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ثراهمـاـ  كـه در شـاعری و علـوم ادبیـه از اعاجیـب روزگار بـه شـمار همی رفت، نکته هـا از عروض و قافیه و 
ی می آموختم. دقایق و مضایق سخنور

بعـد از پنـج سـال پـدرم احضـار بـه دارالخالفـه شـد و مرحـوم مبـرور آقامیـر عالمة الّزمـان میـرزا محمدعلـی 
یاضی گوی سبقت از خواجه نصیر و غیاث الدین جمشید درربوده و در حل علوم و  قاینی كه در علوم ر
یاضیات كتب دقیقه تألیف و تصنیف فرموده، در مالزمت پدرم بود. من نیز در خدمت آن  مشکالت ر
یدم و قریب پنج سـال روز و شـب در طهران  یاضیات ورز بزرگوار اشـتغال به تحصیل تحریر اقلیدس و ر
مـالزم خدمـت اسـتاد الجلیـل والحبـر الّنبیل الفیلسـوف األمجـد اعجوبه الّدهر و احدوثـة العصر مرحوم 
ی بودم و لحظه ای آرام نمی گرفتم تا كّرت دیگر دوره حکمت اعلی را از مّشاء و  آقا محمدرضای قمشاو
اشـراق تکمیل كرده به پایان آوردم، و كتب معتبره علمای صوفیه ـ رضوان اهلل علیهم اجمعین ـ را مانند 

ی از فتوحات بدرسه خواندم و تصحیح كردم. فصوص و مجلی و قدر

و آن چه را دل به دل آموزد كه بر جلود میته نتوان نوشت، در حضرت و خدمت فخراالقطاب و ذخر اولی 
األلباب بحرالعرفان و سـماء االیقان العارف المکاشـف حضرت صفی علی شـاه حاج میرزا حسن روحی 

یس كنم. فداه آموختم و اجازه گرفتم كه خود نیز شخصًا مطالب عرفا را افاده و تدر

هین و ذخر الحکماء الّراسـخین آقا میرزا 
ّ
و هـم از فیـض صحبـت و انـوار حضـرت مسـتطاب سـّید المتأل

ابوالحسـن طباطبائـیـ  ادام اهلل اّیـام افاضاتـه و مـن اهلل علینـا بطـول حیاتـهـ  بهره هـا بـردم و تألیفات من در 
این علوم موجود است بدین شرح:

نبراس الّنور فی لیالی الدیجور: تعلیقات و حواشی بر اشارات و تنبیهات شیخ الّرئیس قریب هشت هزار 
بیت

ی حواشی مدّونه: بر معنی ابن هشام به تاز
ی موسوم به دّرالنضید رساله در تجوید: به پارسی و تاز

رساله موسوم به جّنات اربعه به فرمان شاهنشاه شهید در شرح جّنات اربعه ارض به پارسی

بـرق الخاطـف: در بحـث از هیولـی و صـورت، و اّن قدم الهیولی یجـری فی عالم اآلخرة بنحو من االنحاء 
ی نگاشته شده. به تاز

ی فی سّر الّصلواة ببراهین حکمّیه شروق القدس: به تاز

ی بر سیوطی نحو حواشی: به تاز

فهرسـت الکتب: به فارسـی خوش به امر شاهنشـاه شـهید نگاشـته شده، اسامی كتب از عربی و فارسی 
و تركی به حروف تهجی از بعثت الی كنون با شرح احوال نگارندگان
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دیوان اشعار: قریب چهارهزار بیت پس از آن كه یک دیوان مرا سوختند.

فروض العروض: به پارسی در عروض

ی به طرز كامل مبّرد نکات االدب: فی دقایق لسان العرب به تاز

مناقب جاللی: در احوال موالنا جالل الّدین محمد رومی قدس سره

حواشی بر مطّول: خصوصًا در بیان

ی، در هـزا وسـیصدوده ]1310[ مأمـور بـه حکومـت خمسـه و ایـالت آن سـامان شـدم و به امـر دولت به  بـار
ک آمـدم و دو زخـم منکـر از گلولـه  ی صعـب و جنگـی هولنـا مسـافرتی رفتـم كـه علی الغفلـه دچـار كارزار

برداشتم.

كنـون دامـن قناعـت دركشـیده دعـای دوام دولـت همی گویم. هنوز سـنین عمرم به عقد اربعین نرسـیده  ا
پـدر و مـادر و بـرادر و اعمـام بزرگـوار همـه رفتنـد و رخ بـه تـراب بنهفتند و انتظار برم تا كـی زمان من نیز در 

رسد.
ماجــــــــد لــــــــی  أٍخ  مــــــــن  لحــــــــداکــــــــم  بیــــــــدّی  بوأتــــــــه 

ُاحّبهــــــــم الذیــــــــن  فــــــــرداذهــــــــب  الســــــــیف  مثــــــــل  بقیــــــــُت  و 

تقـی دانـش در تذکـره صـدر اعظمـی نوشـته اسـت: ایـن شـرح حـال آن حضـرت بـود كـه به نـگارش مبارک 
خویش من بنده را فرسـتادند. آنگاه قصیده ای از او را كه پس از بازگشـت شـاه از سـفر سـومش به فرنگ 
كتـاب می افزایـد: در اودئیـل 1307 چـون موكـب شاهنشـاه از اروپ بـه  سـروده آورده اسـت. در حاشـیه 
ی تقدیـم  دارالملـک رسـید، ایـن چکامـه غـرا را بـه سـرح آذربـادگان در تهنیـت ورود مسـعود موكـب خسـرو
داشـتند و بـه ایـن توقیـع مبـارک سـرافراز آمدنـد. آنـگاه متـن توقیـع را كـه نوشـته ای از شـاه در سـتایش ایـن 
قصیده و شاعری اوست آورده است: معتمدالدوله! عریضه و قصیده فرنگیانه شما در سرحد به توسط 
، قصیده را خیلی  خیلی  جناب امین السلطان به حضور رسید. مالحظه فرمودیم. واقعًا خالی از همه چیز
خوب گفته بودی، آفرین آفرین، مرحبا! هیچ دخلی به قصاید و شعرهای پیش ما ندارد و بسیاربسیار از 
شـعرهای ممتاز و مؤثر داشـت. الحمدهلل در این سـفر به ما خیلی خوش گذشـت. برای ورود به تهران ما 

باید قصیده ای خوب تر از این عرض كنی و ان شاء اهلل خودت حضورًا به عرض ما برسانی!

متنی برای تعیین وکیل برای طالق
متن زیر نمونه ای از دستورالعمل نگارش تعیین »وكیل طالق« است كه وظیفه اش خواندن صیغه طالق 
خلع است، طالقی كه زوجه مهریه خود را می بخشد و در عوض طالق داده می شود. در این متن مهریه 
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ی هم از ابریشـم خام اسـترآباد كه البته در این وكالت نامه،  بیسـت مثقال طال اسـت و عالوه بر آن مقدار
چون یک نمونه و فرضی اسـت، مقدارش ذكر نشـده اسـت. در متن زیر از قپان قدیم ابریشـم یزد هم یاد 
شـده اسـت. غرض از تنمیق این كلمات شـرعیه آن كه وكیل صحیح صریح شـرعی خود نمود فالن ولد 
فـالن عالی جنـاب صالحیـت و تقـوی قبـاب فضیلـت و عـزت منـاب، خلف الصلحـاء و زبـدة االتقیاء، 
ی، و هـی  فـالن مطلـق یـزدی المسـکن را در طالق گفتـن بـه طریـق مخالعـه نوبـه اولـی زوجـه داخـٌل بهـا و
كنة قریة فالن، بعد از آن كه وكیل زوجه مزبور بذل نماید به زوج مذكور من قبلها تمامی  المسماة فالنة سا
بیسـت مثقال شـرعی طال و مقدار فالن ابریشـم خام اسـترآباد، به وزن قپان قدیم ابریشـم یزد كه به اخبار 
المزاوجیـن جـزو صـداق مشـارالیها اسـت كـه بـه عـوض آن طـالق خلعـی مومـی الیهـا گفته شـود، و نایب 

. مناب و قائم مقام مرعی خود نمود مسماة مذكوره عالیجناب فالن را در بذل مذكور

فقیه از عشق خوبان می فرارد
ی در كتابخانـه مجلـس بـر جـای  مانـده  ی كرمانشـاهی و از نسـخه ای اسـت كـه اشـعار و شـعر زیـر از طـرز
ی در زمان  است. نوعی نگاه رندانه حافظی در آن دیده می شود. عالوه، از این شعر معلوم است كه طرز

شاه صفی بوده است.

می فــــــــرارد خوبــــــــان  عشــــــــق  از  می فــــــــراردفقیــــــــه  عصیــــــــان  اهــــــــل  طاعــــــــت  ز 

یــــــــز خونر وادی  ایــــــــن  از  عقــــــــل  می فــــــــراردســــــــوار  بیابــــــــان  در  بیابــــــــان 
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زاهــــــــد دســــــــتار  و  خرقــــــــه  می فــــــــراردبیفکــــــــن  آســــــــان  بی بــــــــار  خــــــــر  کــــــــه 

کــــــــوی تــــــــو عاشــــــــق رود لیک می فــــــــراردنمــــــــی از  رقیبــــــــان  غوغــــــــای  ز 

یــــــــد از صفــــــــی برگشــــــــته طهمــــــــاس می فــــــــراردفرار ســــــــلیمان  کــــــــز  دیــــــــوی  چو 

یــــــــی گو یزانســــــــت  گر طــــــــرزی  مــــــــا  می فــــــــراردز  جــــــــان  از  بی تــــــــن  جــــــــاِن  که 

کی در خراسان فتوای شیخ بهایی درباره امال
كی كه در خراسان محل اختالف بوده است.  متن زیر پاسخ استفتایی است از شیخ بهایی درباره امال
ی بـوده، اما بعد از ایـن ماجرا  ک پیـش از »فتـرت ازبکیـه« در دسـت موالنـا عمادالدیـن علـی قـار ایـن امـال

كنون از شـیخ بهایی دربـاره ملکیت این  بـه دالیلـی كـه اینجـا نیامـده، كسـان دیگـری متصرف شـده اند. ا
ک  اراضـی سـؤال شـده اسـت، آن هـم بـه اسـتناد اینکـه جمعـی از مؤمنین شـهادت می دهند كـه این امال
در اختیار موالنا عمادالدین و وكیل شـرعی او بوده اسـت. شـیخ هم با اسـتناد این استشـهاد می گوید كه 

ک باید به ملکیت ورثه عمادالدین بازگردانده شود. امال

ممکن است از این استفتاء استفاده شود كه در اوضاع شلوغی خراسان در جریان تصرف ازبک ها پس 
كی را تصرف كرده اند.  از درگذشت طهماسب در سال 984، كسانی با حمایت آنها یا در بازار آشفته امال
ک خود مراجعه كرده و این نمونه استفتاء شاهد  پس از بازگشت قدرت صفویه آنها برای پس گرفتن امال
آن اسـت. می دانیـم كـه پـدر شـیخ بهایـی سـال ها در هـرات شیخ االسـالم بـود و طبیعـی اسـت كـه شـیخ 
بهایی هنوز در آن دیار نفوذی داشته باشد، به خصوص در دوره عباس اّول قدرت روحانی طراز اّول بود. 

كنون متن استفتاء: ا
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یه ـ چه می فرمایند در بیان این مسأله كه  یه ـ خلدت افاداتهم بین البر علمای امامیه و فقهای اثنی عشر
ک معینـه بـا حقآبـه متعلقـه بـه آن در مشـهد مقـدس معلـی، ملک متصـرف فیه مرحـوم موالنا  هـر گاه امـال
ی بـوده باشـد و تـا حیـن وفـات مومی الیه و قبـل از فترت ازبکیه در تصـرف موالنای  عمادالدیـن علـی قـار
ک مزبور را جمعی بغیر حق تصرف نموده، ادعای ملکیت نمایند،  مشارالیه و وكیل او بوده باشد و امال
ک معینه از راه ملکیت در  هر گاه جمع كثیر از مؤمنین كه به سر حد شیاع رسند، اخبار نمایند كه امال
تصرف موالنا مشارالیه و وكیل او بوده تا حین فوت موكل او ... آن عالم نیستم شرعًا و الحال هذه بعد از 
اخبـار مذكـور ملکیـت ورثه موالنای مذكور ثابت می شـود و طلـب وجه انتقال از متصرفین می تواند نمود 

یا نه. بینوا تؤجروا.

]پاسخ شیخ بهایی[
ین بیان وجه  ین به اخبار مذکور ثابت می شود و بر متصرفین مذکور بور رثه مز بلی، ملکیت و

انتقال الزم است.

محـل مهـر شـیخ الجلیـل و العالـم النبیـل عالمـه الثانـی بهاءالملـه و الدیـن محمـد العاملـی 
قدس سره العالی

استفتاء درباره یک دیگ وققی: نمونه ای از استفتاءات دوره قاجاری
یـد دیگـی را وقف كند بر جماعت مسـلمانان كه از آن منتفع شـوند،  هلل تعالـی! بیـان فرماینـد كـه هـر گاه ز
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ید دیگ را به جایی رهن نماید، آیا آن جماعت را می رسد كه دیگ را بازگیرند یا  بعد از آن یکی از ورثه ز
نه؟ و در این صورت، مرتهن مطالبه حق خود را از راهن می كند یا از دیگری؟ بینوا تؤجروا

گر متولی  هر گاه وقفیت دیگ ثابت و محکوم باشد، رهانت آن صحت ندارد و متولی باید كه بازگیرد. و ا
خاصی نداشـته باشـد، یکی از موقوف علیهم بازمی گیرد و مرتهن حق خود را رجوع به راهن می كند و از 

او می گیرد و العلم عنداهلل.


