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چکیده :نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست و
هفتمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی ،متن
چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است .این متون بدین
شرح اند:
•شرح حال خودنوشت مالعلی آرانی از ایران نیمه اول
قرن سیزدهم
•شرح یک مجلس درس شیخ بهایی و گفتگویی که
میان استاد و شاگردان صورت گرفت
•یادداشت عالمی از دوره صفوی در تقسیم احکام جاری
حاکم بر زندگی
•وقتی شاه عباس ثانی سفارش یک طلبه سید را به آقا
حسین خوانساری می کند
•آزاد نامه غالم فراخ چشم سیاه پلک گرجی
•برای حرب با کفره روسیه ،محتاج به کفره فرنگی شده
ایم....
•مقدمه یک رساله عملیه نیمه استداللی از دوره
فتحعلی شاه قاجار
•گزارش سه سیل هولناک در مکه در قرن یازدهم هجری
•یادداشتی در باره ارکان اربعه کعبه
•چطور «گرفتن رادیو» یا همان «جعبه حبس الصوت» از
عالئم آخر الزمان می شود
کلیدواژه :نسخه خوانی ،نسخه خطی ،خوانش متون

Reading Manuscripts (28)
Rasul Jafarian
Abstract: In the present article, the author
has examined the text of several manuscripts as
the twenty-seventh essay of the series entitled
«Reading Manuscripts». These texts are as
follows:
Autobiography of Mullah Ali Ārāni from Iran
in the first half of the thirteenth century
Description of a Sheikh Bahā›ī’s teaching
session and a conversation taking place between
the teacher and the students
A scholar›s note from the Safavid period in the
division of the current rules governing life
When Shah Abbas, the second recommends a
seyyed student to Agha Hussein Khānsārī
letter of freedom for a black-eyed Georgian
salve girl.
In order to fight against infidel Russians, we
need infidel foreigners ...
Introduction to a semi-argumentative code of
practice from the period of Fath Ali Shah Qajar
Report of three terrible floods in Mecca in the
eleventh century AH
A note about the four pillars of the Ka’ba
How «the radio» or the «sound box» becomes
an apocalyptic sign
Keywords: Reading manuscripts, manuscripts,
reading texts

)28( قراءات يف املخطوطات
رسول جعفر يان
ّ
ّ :اخلالصة
يقدم الكاتب يف مقاله احلايل ـ الذي ميثل احللقة الثامنة
َ
عدد من
والعشرون من سلسلة مقاالته عن املخطوطات ـ
ٍ نصوص
ّ
.النقدية علهيا
النسخ مع مالحظاته
:والنصوص هي
ّ
ّ
الذاتيـة للملا علي اآلراين مـن إيـران يف النصف األّول من
 ـ السـيرة1
. القرن الثالث عشر
 واحلوار الذي دار،اسـتعراض أحد جمالس درس الشـيخ الهبايئ
ـ2
ُ
.فيه بني األستاذ والطلبة
 ـ مالحظـات أحـد علمـاء العهـد الصفـوي حـول تقسيم األحـكام3
ّ
.اجلار ية املنظمة للحياة
ّ  ـ عندمـا ينقـل الشـاه4
عبـاس الثـاين طلـب أحد الطلبة السـادة إىل
.األغا حسني اخلوانساري
. ـ رسالة حتر ير غالم فراخ چشم سياه پلك گرجي5
ّ
ّ
. صرنا حمتاجني إىل كفار الغرب، ـ من أجل حماربة كفار روسيا6
ّ ـ7
ّ
ّ
اسـتداللية ـ من فترة
العملية ـ النصف
مقدمة إحدى الرسـائل
.امللك القاجاري فتحعيل شاه
ّ
 ـ تقر يـر عـن ثالثـة سـيول رهيبـة يف مكـة يف القـرن احلـادي عشـر8
.اهلجري
. ـ مالحظات حول أركان الكعبة األربعة9
ً
 ـ كيـف صـارت حيـازة (الراديـو) أو (علبة حبـس الصوت) واحدة10
.من عال مئ آخر الزمان
ّ
 قـراءة، املخطوطـة، مطالعـة املخطوطـات:األساسـية
املفـردات
.النصوص
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شرح حال خودنوشت مالعلی آرانی از ایران نیمه ّاول قرن سیزدهم
کتابچـهای بـا عنـوان شـرح االحـوال از مالعلـی آرانی در مجلس هسـت که شـرح حال خودنوشـت عالمی
برجسـته از اواخر قرن دوازده و نیمه ّاول قرن سـیزدهم هجری اسـت .این کتاب با همین عنوان به عالوه
یـک اجـازه مفصـل بـه صـورت کتابچـهای توسـط کنگـره ملـی محققـان آرانی در سـال  1396منتشـر شـده
است .این شرح حال ،حاوی نکات تاریخی مهمی است و افزون بر اینکه نشان میدهد ادبیات شرح
حال خودنوشت تا چه اندازه نیرومند بوده ،میتوان صفحهای از تاریخ این دوره را در آن مالحظه کرد.
آرانی میگوید در سال  1177در «عهد جهانبانی سالطین زندیه» در «آران» متولد شده است؛ جایی که
تعزیه سیدالشـهداء به طور مرتب برگزار میشـده اسـت .آب آنجا از دو قنات اسـت ،قنات آراندشـت و
قنات وشـاد .با اسـتفاده از خالصة البلدان اندکی از تاریخ کاشـان میگوید .مطلبی هم از نزهة القلوب
میآورد و فهرسـتی بلند از روسـتاهای کاشـان را نام میبرد .یادی هم از بیدگل و مالجعفر بیدگلی کرده
که شاگرد فاضل هندی و استاد مالمهدی نراقی بوده است.
پس از اینها ،مطلب را از طفولیت خود آغاز میکند ،از وقتی که به مکتب میرفته است .وی میگوید:در
سـال  1192زلزلـه عظیمـیشـد و قر یـب بـه سـه هـزار نفـر مردنـد .کریمخـان زنـد هم مرد و آشـوب همـه جا را
گرفـت .فقـر عمومـی باعـث شـد نویسـنده را از مکتـب بگیرنـد .پـس از کریمخـان ،علیمرادخـان کـه آمـد،
اوضـاع آرام شـد و نویسـنده هـم بـه کام دل کـه رفتـن به مکتب بود رسـید .در این وقـت ،آقا محمدخان به
صحنـه آمـد .از جنـگ میـان طرفـداران او و زندیـه در کاشـان یـاد میکنـد ،وقتی هنوز هـم زندیه در نواحی
جنوب بودند .او میگوید:
حقیر در آن خالل به خاطر دارم که مکرر شبها حقیر را میبردند به برج به جهت کشیک
و حقیـر  ،کتـاب خـود را بـه میـان برج میبـردم و با هایوهوی بیدارباش کشـیکچیان مطالعه
میکردم.
همچنین میگوید:
ً

مجمال آنکه امر بر این نسـق میگذشـت تا اینکه خاتم سـلطنت حکمرانی در کف کفایت
علیمرادخان زند قرار گرفت و در مملکت اندک آرامی پدید آمد .حقیر باز به درس و بحث
و افاده و استفاده مشغول شدم و مقدمات را با دقت تمام خواندم.
مادرش سخت به تحصیل و آینده وی امیدوار بود .معلمش هم خوابی درباره آینده او دیده و امیدوارتر
شده بود .میگوید:
در سـال  1199علیمرادخـان مـرد و جعفرخـان زنـد آمـد .فشـار از طـرف اسـترآباد توسـط آقـا
محمدخان آغاز شد.
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سپس ادامه میدهد:
و بـه ایـن فال کـت ،مشـغول تحصیـل بـودم تـا در سـنه  1200بـه نوشـتن شـرح عوامل مالمحسـن
شروع نمودم.
یشـود تا از کاشـان به ورامین بگریزد .آشـوب همه جا بوده و دو سـال هم در آنجا
زندگی سـخت سـبب م 
معطـل مانـده اسـت .در بازگشـت ،بـاز علمآمـوزی را شـروع میکنـد .در سـال  1209شـرح خـود را بـر عوامـل
مالمحسـن را تمـام میکنـد .در ایـن وقـت ،دیگـر یـک عالـم شـده بـود و بـه تألیف اشـتغال داشـت .با این
حـال از درس خواندنـش راضـی نبـود .بـه همیـن دلیـل طعنـهای هـم بـه اسـتادش میزنـد که زیاد درسـش
فایدهای برای او نداشت .از جمله دغدغهها و عالقهمندیهایش تغییر پیرامونش بود .به کربال میرود،
اما امکان ماندن نمییابد و بهاجبار به وطن بازمیگردد و در آنجا چهار سال امامت میکند.
در سـال  1213بـه مدرسـه عمادیـه کاشـان رفـت و یـک سـال در آنجـامانـد .سـپس بـرای ادامـه تحصیـل
عازم کربال شـد .در آنجا یک سـال نزد آقا سـیدعلی طباطبایی صاحب ریاض درس خواند و به کاشـان
بازگشت .نگارش کتاب فواید الصادقیه خود را در سال  1216در کاشان به انجامرساند و در همین سال
بود که وهابیان به کربال حمله کردند .گزارش کوتاهی هم از آن واقعه داده است.
در سـال  1217بـه نـراق رفـت .در آنجـا نیـز بـه تألیـف اشـتغال داشـت و از جملـه آثـارش مقاصـد المهمـه
اسـت .در آن زمـان قوانیـن میـرزای قمـی را در حالـی کـه خودش هنوز زنده بود ،درس مـیداد و این اثر هم
شـرح همان اسـت .نامهای هم به زبان عربی به خود میرزای قمینوشـته و مطالب و پرسـشهایی را که
درباره قوانین داشته پرسیده است .جوابهایی از سوی میرزای قمی به وی رسیده ،او هم پاسخهایی
نوشته است .نام آن را فصل الخطاب گذاشته و در مجمع الرسائل خود قرار داده است .اجازه مفصلی
هـم نراقـی بـرای وی نوشـته کـه در انتهـای عوائـد االیـام آمده اسـت .همان کـه گویا آخر ایـن کتابچه چاپ
شده است .خوابی هم در همین سال دیده که شرحش را آورده است .البته چندین خواب در این شرح
حال آمده است که همه جالباند.
در سـال  1218بـاز بـه دلیـل گرمـا و بـه توصیـه فاضـل نراقـی بـه نـراق رفت .در آنجـا به تقلیـد از کتاب مقامع
الفضل آقا محمدعلی تصمیم گرفت هر سؤالی که از او میشود ،جوابش را بنویسد و آن را کتاب کند .در
همان سـال به کربال رفت و باز به آران بازگشـت .در همان زمان مردم کنجدجان از قرای گلپایگان از وی
خواستهاند به آنجا برود .او هم قبول کرد .مدتی که در آنجا بود ،تألیف را ادامه داد و کتاب تبصرة العاقد
و یکـی دو اثـر دیگـر را نوشـت .اقامـت وی در کنجدجـان ،پـس از بازگشـت کوتاهی به موطـن ادامه یافت.
عمـده مشـغله ذهنـی او تألیـف بـود .بـه گفتـه خـودش تألیـف کتـاب مقاصـد المهمـه را در آنجـا بـه اتمـام
رساند .این اتفاق در سال  1224افتاد .در ادامه خواب دیگری را که از امام علی( ع) دیده نقل کرده است.
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تألیـف و نـگارش را همچنـان ادامـه مـیداد .او سـعی میکنـد چرایـی انتخـاب موضوعـات تألیفاتش را و
اینکـه چطـور آن را شـروع کـرده و کـی پایـان داده اسـت ،شـرح دهـد .خالصـة المحسـنیه را در سـال 1226
نوشـت .یـک متـن فتوایـی هـم در همـان سـال تألیـف کـرد .در اینجـا از وضعیـت دشـوار معیشـت خـود
و سـایر مـردم سـخن گفتـه و در نثـری سـوزناک ،وضـع غمبـار اقتصـادی مـردم را گـزارش کـرده اسـت .در
سخـان گلپایگانـی در شـهر گلپایـگان سـاخت مدرسـهای را آغـاز کـرد کـه در سـال 1229
سـال  1227عبا 
سخـان از مؤلـف مـا خواسـت تـا بـه آنجـا بـرود و تولیت مدرسـه را بـر عهده گیـرد و تدریس
تمـام شـد .عبا 
هم بکند .این مسـئله سـبب بهبود وضعیت وی شـد و به تألیف ادامه داد .در سـال  1231اسـتادش آقا
سیدعلی طباطبایی صاحب ریاض به رحمت خدا میرود که خبر آن را نوشته است.
در همین سال در عصر پنجشنبه آخرین روز ربیعاالول ،میرزای قمی هم به رحمت خدا میرود:
بهـا بسـیار کـم شـد و بنـدگان خـدا به تعب گرسـنگی و
خهـا بسـیار گـران و آ 
در ایـن سـال ،نر 
مشـقت بیبرگی گرفتار و اندکاندک قحطی عظیم روی داد و اوضاع روزگار بر هم پاشـید و
حقیر باز با ناهنجاری امور معیشت به نوشتن قسم ثانی مقاصد المهمه اشتغال داشتم.
در سال  24قصد سفری به مشهد دارد که به اصفهان میرود .در آنجا اثری در رد بر اخبار یها با عنوان
تحفة االخیار فی الرد علی من توهم ّ
أن الحجة منحصرة فی االخبار مینویسد.
او را بایـد در مکتـب وحیـد بهبهانـی دانسـت ،بهخصـوص کـه عالقـه زیـادی بـه علـم اصـول داشـت .بـه
گفتـه خـودش از سـال  1215کـه خـود را مسـتغنی از درسخوانـدن میبینـد ،بعـد از عبـادت بـه همین امور
میپردازد:
]اوقـات خـود را صـرف[ مباحـث و تصیـف کتـب اصولیـه میکـردم و بعضـی اوقـات خـود را
صرف نوشتن جواب مسائل وارده مینمودم و در اوقات فرصت و بیکاری به نوشتن بعضی
حکایات سلف و تواریخ و سیر ملوک ما تقدم مشغول میبودم.
یخـورد و بـه گلپایـگان بازمیگـردد .در اینجـا بـاز از
بـه دلیـل سـردی هـوا مسـافرتش بـه مشـهد بـر هـم م 
فعالیتهای علمی خود میگوید و برخی از تدریسها و تألیفاتش را برمیشمرد.
نبـار اسـت کـه زندگـی این عالـم ،تحت تأثیـر خواب تعریف میشـود.
نیـز خـواب میبینـد و ایـن چندمی 
دو کتاب حرز الداعی و عمدة االلهیه را در سال  1236مینویسد .در سال  1237یک اتفاق عجیب در
کرمانشاه میافتد و آن باران شدید همراه با تگرگ است که منجر به سیل میشود .از ثقهای نقل میکند
کـه بـر اثـر آن سـیل بیـش از  1600خانـهخـراب شـد و کتـب علمـا از بیـن رفـت .دوهـزار تومان هم خسـارت
مالـی از اسـب و قاطـر و االغ بـه مـردم واردشـد .در حادثـهای دیگـر در یـزد ،بـر اثـر بـاد ،ریـگ روان بـر روی
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چنـد آبـادی میر یـزد و مجمـوع اهالـی آن دهـات در زیر ریگ میمانند و کلـی از آدمها و حیوانات تلف
میشوند.
حادثه وحشتناک دیگر  ،حمله شماری از طایفه بختیاری به روستایی در فریدن است که همه به قلعه
پناه میبرند .حملهکنندگان آتش انداختند و تمام آن افراد در آتشسـوختند .شـرح این واقعه را مفصل
نوشته است:
القصه ،جمیع آنچه در آن برج بود و آن اشخاص همه سوختند و زنان حامله با اطفالی که در رحم آنها
بود ،همه سوختند و احدی از آنها جان بدر نبرد.
بارش در گلپایگان هم در همین سال ،محصوالت باغات و صیفیجات و همهچیز را از بین برد .گفته
است تگرگ به اندازه یک تخممرغ میبارید.
در محرم سال  1238وبایی «در اطراف ایران ،از فارس و اصفهان و کاشان و طهران و کرمانشاهان و کزار
و امثال این شـهرها پیدا شـد که جمع عظیمی از زن و مرد هال ک شـدند» .سـپس میگوید که از ثقه ای
شنیده همین وبا در «مکه و مدینه و بحرین و بصره» هم آمده و جمع کثیری از سکنه آن والیات نیز به
هال کت افتادهاند .تلفات را هفتادهزار نفر ذکر میکند .تنها در بحرین دوازدههزار نفر هال ک شدند .در
قطیف هزار نفر و  . ...آمار این بخش شهر به شهر و عجیب است که با عدد و رقم آمده .در سال 1238
جلد سـوم مقاصد المهمه را تمام کرده .از آثار تألیفی دیگرش هم یاد کرده اسـت .در سـال  1238باز در
کرمانشاه تگرگ سنگین آمد که «اکثر محصوالت آن والیت را ضایع کرد» .در همان سال نگارش کتاب
مطلـع االنـوار خـود را کـه تار یـخ پیامبران و احوال سلاطین ایـران و حکایات متفرقـه و عجایب مخلوقات
بود شروع کرد.
در همان سـال به سـمت سـلطانآباد آمد؛ شـهری جدیدالتأسـیس که در سال  1231به امر فتحعلی شاه
تأسـیس شـد .در اینجـا شـرحی از تأسـیس ایـن شـهر داده کـه بسـیار عالـی و درجـه یـک اسـت.در همـان
سال در رشت هم تگرگ از آسمان بارید و «سرای شیخاالسالم آنجا را خراب کرد» .وبای شدید هم آمد.
در حلـب و انطاکیـه هـم زلزلـه آمـد و خرابـی عظیـم بـه آن نواحـی رسـید .در سـال  1239از سـلطانآباد بـه
گلپایگان برگشت و تألیف مطلع االنوار را ادامه داد .در آن سال زلزلهای در کازرون آمد «و خلق بسیاری
بـه ز یـر عمـارت ماندنـد و هلا ک شـدند» .زلزلـهای هـم در شـیراز آمـد و چهـارراه بـازار وکیـل تخریـب شـد.
همین طور روضه شاهچراغ هم آسیب دید و هفتادنفر زیر آوار ماندند.
در سـال  1240بـرای بـار دیگـر در شـیراز زلزلـه آمـد و خرابـی بسـیاری بـه آنجـا رسـید .در آن سـال سـرمای
شـدیدی در طهران و قم و گلپایگان بوده اسـت .میگوید شـنیدم که «نصف دارالخالفه طهران از بازار و
عمارات عالیه خراب شد و بسیاری از اهالی آن بلده ،خیمهها بر پا کردند در فضای عمارات و در زیر
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خیمهها بسـر بردند» .در نیمه شـوال این سـال ،رعدوبرق و تگرگ شـدید در طهران بوده اسـت .به دنبال
آن سـیل از طرف شـمیران به سـمت مرکز شـهر آمده اسـت .این سـیل تا شـاه عبدالعظیم رسـیده اسـت.
بـه نظـر میرسـد بـا توجـه به ایـن توصیفات ،میخواهد بگویـد اتفاقات بدی این در سـالها افتاده و گویا
عالئم آخرالزمان ظاهر شده ،اگرچه به این نکته تصریح ندارد.
در سال  1241از گلپایگان به قم آمده و مشغول درس و بحث شده است .در اینجا باز از کارهای تألیفی
خود از جمله الغرة الجلیه یاد کرده است .شبی در ذیقعده هم خواب دیده که درون کعبه بوده است.
داسـتانی هـم از مباحثـه یـک طلبـه بـا اسـتادش کـه شـاگرد میـرزای قمـی بـوده در درس قوانیـن آورده کـه
جالب است .در اینجا به جنگ ایران و روس که در این سال رخ داده پرداخته است:
از وقایـع ایـن سـال ایـن بـود کـه جنـگ عظیمـی واقـع شـد میان پادشـاه اسلام فتحعلی شـاه قاجـار و کفار
روس در دو منزلی تفلیس و جمع بسـیاری از ارس گرفتار غازیان شـیر شـکار شـدند و جمع بسـیاری از
اهل اسلام نیز کشـته تیر سـگان خونآشـام گردیدند و بسـیاری هم از مسـلمانان اسـیر و دسـتگیر شدند
و وهـن عظیمـی بـه مسـلمانان خـورد .خداونـد عالـم مجاهدیـن اسلام را درجـات عالیـه بهشـت کرامـت
فرماید .این جنگ در یوم  21شـهر صفرالمظفر این سـال واقع شـد و تفصیل این واقعه را در رسـاله شـرح
االحوال ایراد کردهام.
اما اینکه رساله کجاست ،بنده بیخبرم.
وی میگوید که در ماه ربیع همین سال ،از قم به گلپایگان رفته و مشغول تدریس شده است .در همین
سـال اسـت کـه شـیخ احمـد احسـایی [در متـن :احصایـی] کـه او را شـیخ عظیمالقـدر و صاحـب شـرح
زیارت جامعه میدانست ،در راه مکه معظمه وفات یافت .همین طور آقا سیدمحمد پسر آقا محمدباقر
وحیـد بهبهانـی هـم در مـاه جمادیاالولـی وفـات یافـت .کار تألیـف غـره جلیه خود را هم در «وقت سـحر
شـب جمعـه  29جمادیاالولـی» همیـن سـال تمـام کـرده اسـت .آخرین خبـر وی در این شـرح حال ،آغاز
سـفر حج اوسـت که از گلپایگان وارد اصفهان شـد .میگوید« :خداوند عالم ،عاقبت امر سـفر را ختم به
خیر گرداند».
آیا گزارشی از سفر حج خود نوشته است یا خیر ؟ آیا کتاب شرح االحوال که میگوید اخبار جنگ ایران
و روس را نوشـته ،موجـود اسـت یـا خیـر ؟ عنـوان همیـن رسـاله شـرح االحـوال اسـت ،پـس چطـور میگویـد
اخبار تفصیلی آن جنگ را در شرح االحوال نوشته است؟
این سـبک نگارش در زندگینامه خودنوشـت عالی اسـت .او زندگی خود را همراه سـیر تحوالت فکری،
درسـی و تألیفـی خـود و همزمـان بـا آن ،گـزارش ماوقـع سیاسـی و دشـوار یهای مـردم و بالیـای طبیعـی و
غیره بیان میکند .به نظرم کاری کمنظیر از آن مقطع تاریخی است.
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شرح یک مجلس درس شیخ بهایی و گفتگویی که میان استاد و شاگردان انجام شد

متن زیر در لوامع صاحبقرانی از مجلسی ّاول است که در ادامه بحث سهوالنبی(ص) که شیخ صدوق

مطـرح کـرده بـود آمـده اسـت .شـیخ بهایـی تدریس میکرده ،شـاگردان هـم بودهاند و گفتگویـی میان آنها
نبـاره رخ میدهـد؛ یـک تجر بـه کالس درس از دوره صفـوی .یـادی از شـیخ صفـی اردبیلی میشـود.
در ای 
اشـارهای تاریخـی بـه مدرسـه سـلطان محمـد خدابنـده و گفتگویـی کـه در توجیـه احادیـث مربـوط بـه
سهوالنبی(ص) بوده است .به نظرم خواندنی است .در هر حال ،شیخ محمدتقی مجلسی مینویسد:
شيخ ّ
الطائفه بهاءالدین محمد عاملى در اينجا مكرر مىفرمودند كه نسبت سهو بابن بابويه اولى است
از نسبت آن به معصومين صلوات اهّٰلل عليهم و نقل فرمودند كه در سلطانيه در زمانى كه سلطان محمد
خدابنده رحمه اهّٰلل تعالى مدرسه را ساخت ،در يک صفه شيخالعارفين و الواصلين و العاشقين شيخ
صفیالدین محمد ـ حشره اهّٰلل تعالى مع االئمة المعصومين صلوات اهّٰلل عليهم اجمعين ـ درس تصوف
ّ
مىفرمودند و در صفه ديگر عالمه حلى شيخ جمالالدین مطهر درس مىگفتند و در صفه ديگر درس
حكمت مىگفتند و در صفه ديگر درس صحيح بخارى مىگفتند و باين حديث رسيدند كه حضرت
ّ
سهو فرمودند و سالم دادند پس پرسيدند كه آيا نماز كم شد يا فراموش كرديد؟ حضرت فرمودند كه كل
ذلـك لـم يكـن :تـا آنكـه ذواليديـن گفـت كـه واقـع شـد .حضـرت برخاسـتند و دو ركعـت را بـه جـا آوردند.
ً
شـاگرد بـه اسـتاد گفـت كـه ايـن چـه معنـى دارد؟ ّأوال سـهوكردن نبـى(ص) در عبـادت ،دويـم كـذب نبـى
در كل ذلـك لـم يكـن ،البتـه بخـارى سـهو كـرده اسـت .شـيخش گفـت :كل ذلـك لـم يكـن مىدانـم كـه
نبـى(ص) سـهو نكـرده اسـت و مىدانـم كـه بخـارى دروغ نگفتـه اسـت .آن شـاگرد بـه خدمـت هـر يـک از
علما كه رفت همين جواب شنيد تا آنكه به خدمت شيخ صفیالدین اسحاق رفت .شيخ فرمودند كه
كل ذلك لم يكن ،وليكن چنين بود كه چون نماز معراج مؤمن اسـت و تشـهد مقام شـهود اسـت و سلام
مقام حضور اسـت ،در آن روز سـير حضرت ّ
سيدالمرسـلين ـ صلى اهّٰلل عليه و آله ـ تند بود و زود به مقام
حضـور رسـيدند سلام كردنـد و چـون صحابـه بايـن رتبـه نداشـتند اكثر ايشـان كه ايـن معانـى را بفهمند،
آن حضـرت سـهو را بـر خـود زدنـد و برخاسـتند و دو ركعـت نمـاز ديگـر بهجا آوردند تا مردمان حكم سـهو
ّ
را بداننـد و آن قـارى مطمئـن شـد و بـاز بـه نـزد همـه رفـت و همه تحسـين نمودند و اقرار كردنـد بر حقيت
كالم شيخ رضى اهّٰلل عنه.
پـس شـيخ بهاءالدیـن ـ رحمـه اهّٰلل تعالـى ـ فرمودنـد كـه البتـه ايـن حـل از جملـه الهاماتـي اسـت كـه حـق
سـبحانه و تعالـى بـه دوسـتان خـود القـا مىفرمايـد و بسـيارى از تحقيقـات شـيخ را بـا كرامـات او مذكـور
سـاختند ،يكـى از فضلا در آن مجلـس بـود ،گفـت كـه اينهـا تصـوف اسـت و ايـن اخبـار آحـاد اسـت و
البته شيخ صفیالدین اسحاق تقيه فرمودهاند .شيخ [بهایی] فرمودند كه ما نمىتوانيم ّرد اين احاديث
صحيحه كنيم و قريب به ده حديث صحيح در اين باب واقع شده است و اگر ما اين احاديث را طرح
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كنيـم امـان برمیخیـزد .بنـده عـرض نمـودم كـه كل ذلك لم يكن .شـيخ فرمودند كه بگـو  .عرض نمودم كه
چـون احاديـث بسـيار از ائمـه وارد شـده اسـت ممكـن اسـت كـه ايشـان فرمـوده باشـند و سـهو واقع نشـده
باشد و چون سهو نبى مشهور بود ،حضرات معصومين تقيه فرموده باشند .شيخ تحسين بسيار فرمودند
و همـه فضلا كـه حاضـر بودنـد تحسـينات فرمودنـد و شـيخ فرمودنـد كـه چنيـن وجـه ظاهرى مىبـود و ما
باين وادى نيفتاده بوديم.
و بعـد از آن عـرض نمـودم كـه شـيخنا ّ
تعجـب دارم از شـما و از اكثـر علمـا كـه همـه در كتـب اصولـى ذكـر
كردهايـد كـه تعـارض ميـان دو قطعـى محـال اسـت و در تقيـه ممكـن اسـت .در ايـن مرتبه تحسـين بسـيار
فرمودند و بنابراین سخن شيخ صفیالدین اسحاق قدس ّ
سره الشريف محمول بر اين است كه اگر آن
حضـرت سـهو كـرده باشـند چنيـن خواهـد بود ،چنانكـه در توجيه جمع بيناالخبار هميشـه مدار بر اين
است و اهّٰلل تبارك و تعالى يعلم( .لوامع صاحبقرانى ،ج ،4ص )305

یادداشت عالمی از دوره صفوی در تقسیم احکام جاری حاکم بر زندگی
تأمـل در اینکـه کـدام حکـم شـرعی اسـت و کـدام چنیـن نیسـت ،بلکـه کار عقـل و عـرف اسـت ،از روز
نخسـت در روش اجتهـاد فقهـی مسـلمانان مطـرح بـوده اسـت .قـرن ّاول حکمـش فـرق میکنـد؛ زیـرا وفـور

احادیـث در اواخـر قـرن ّاول و سـپس قـرن دوم ایـن تصـور را ایجـاد کـرد کـه همـه چیـز بایـد از شـرع درآیـد.
ً
ایـن بـاور تقریبـا حا کـم بـر فقـه مانـد .اگرچه بسـیاری از ایـن احادیث سـاختگی بود ،یـک مجتهد متدین
یکـرد تـا بـه هـر حـال حدیـث را کـه تقدسـی داشـت ،ولـو بـا تردیـد در زمان صـدور حکم
تمـام تالشـش را م 
حفظ کند .ابوحنیفه در اینباره درسـت یا غلط ،از همه سـهل گیرتر بود .البته نه ابوحنیفهای که بعدها

حنفیان ساختند ،بلکه ابوحنیفه قرن دوم .چندان باور به احادیث نداشت و بیش از آنکه فقیه باشد،
یگـرا بـود ،امـا مسـیر چنـان شـد کـه همـه تسـلیم آن شـرایط شـدند و تمـام علـم
حقـوقدان و عقلگـرا و رأ 
اصـول تبدیـل شـد بـه نحـوه اسـتنباط احـکام از [قـرآن و ] آن احادیـث ،مگر آنکـه حدیثی در کار نباشـد.
حتـی در مـواردی هـم کـه حدیثـی نبـود ،باز یک کلیتی از نصی به دسـت میآوردند و خواهان انطباق آن
یشـدند .برخی تخصصشـان در این بود که نشـان دهند همه احکام و هر آنچه هسـت و نیسـت ،باید
م 
ز یـر نگیـن شـرع باشـد .بسـیاری از رویههـای صحابـه ،بـرای سـنیان حکم حدیـث را یافـت و منبع صدور
احکام فقهی شـد و به نظر میرسـد روی فقه مذاهب دیگر هم تأثیر گذاشـت .شـاهدش همین مصنف
عبدالـرزاق اسـت .ب هنـدرت رو یـه و عـرف قـدرت جـدی بـرای حمایـت از خود یافـت .اینکه بگویـد اگر در
جایـی مسـئلهای تأییـد شـده ،بـه ایـن دلیـل بـوده که رویه مقبول بـوده و این ممکن و فراوان اسـت .همان
امر  ،وقتی از رویهبودن و عرفبودن خارج شد ،بسا آنچه تصور میشود سبب مشروعیت آن بوده ،اکنون
اصـراری بـر ادامـه کار نـدارد ،مگـر آنچـه را از حدیث بتوان ثابـت کرد که ورای رویه و عرف ،در مقام وضع
قانون بوده اسـت .به هر حال در امر حرب و جنگ و جهاد ،نخسـتین چیزی که مسـلمانان بهخصوص
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بـا فشـار خلفـا ،روی ههـا را قانـون کردنـد و گاه بـر خلاف قرآن و سـیره رسـول ،مثل بردهکردن اسـیران جنگی
نمونـه فـراوان اسـت .اینهـا را عـرض کـردم کـه بگویـم بعدها علم اصول سـعی کـرد این موارد و ایـن مرزها را
روشن کند .بیشتر از این زاویه که به کدام حکم شرعی میتوان یقین داشت .مکتب حله بهکلی از نگاه
حدیثی قرنهای ّاولیه برید و علم اصول را تقویت کرد .در این زمینه از موارد قطعی و ظنی فراوانی بحث
شد .پای اصول عقلی به میان آمد که بسیاری از بندهای اخباریان را گسست و راه را باز کرد؛ راهی که با
پیمودن آن بهتر میشد به انسان و عقل انسان حرمت گذاشت و به او آزادی عمل داد .به او اجازه داد
تا رویهای را که بیشـتر با شـرایطش نزدیک اسـت ،به قانون تبدیل کند .ما در مشـروطه بیش از پیش ،برابر
معضـل شـرع و قانـون قـرار گرفتیـم .حـق آن بـود کـه با مبانـی که در مکتـب اصولی وحید و شـیخ انصاری
بـود ،راه بـاز شـود و شـد ،امـا کمتـر ادامـه یافـت .متأسـفانه سـیطره اخبار یگـری ،حتـی در میانـه همیـن
ً
اصولگرایـی همچنـان نفـوذ داشـت .در عقایـد کـه اصلا همیـن تحـول هـم نبـود و کالم و فلسـفه جـاری
نتوانسـت راه را برای حریت فکری باز کند ،هر چند وضع بهتر از سـلفیهای وهابی و نیز اخبار یهای
حشویمذهب خودمان بود .حاال که باز اخبار یگری با اسمهای روز در صدد تسلط بیشتر است.
امـروز متـن جالبـی را دیـدم .ایـن متـن از عالمـی ناشـناخته اسـت کـه بـر اسـاس یکـی از یادداشـتهایش
یتـوان او را محمدتقـی قزوینـی از دوره صفـوی نامیـد .اسـتادش مالخلیـل قزوینـی (م 1089مؤلـف ُعـدة
م 
االصـول) از علمـای برجسـته دوره اخیـر صفـوی بـوده ،امـا از خـودش اطالعـی نداریمُ .جنگـی از او مانده
ً
که بیشتر آن اشعار وی و به خط اوست .آنجا میگوید کتابی با نام تفسیر جامع الفنون داشته که ظاهرا

نمانـده اسـت .هـر چـه هسـت عالـم دیـن بـوده ،اما اهل شـعر و غزل و بـه گفته خودش معانـی خیالیه هم
بوده است.
او در ایـن رسـاله میگو یـد دوسـتی داشـته اسـت کـه بـه او عتـاب و نصیحتـش کرده که دسـت از برخی از
کارهایـش بـردارد و عقیـدهاش را عـوض کنـد .بهخصـوص از او خواسـته اسـت تـا از گفتـن اشـعاری که در
آنها «اغراء بر بوسه» و «مدح محبوب» میکند دست بردارد.
او در پاسـخ وی ایـن رسـاله کوتـاه را نوشـته؛ (نسـخه مجلـس ،ش  )7268رسـالهای دو صفحـهای کـه در
همیـن ُجنـگ آمـده اسـت .در آنجـا ذهنـش را معطـوف بـه تقسـیم امـوری کـرده اسـت کـه هـر کـدام حکـم
خاصـی دارد و اینکـه کـدام یـک از ایـن اقسـام ،تقلیـدی اسـت یـا نیسـت .پنـج نمونـه حکـم را بیـان کـرده
اسـت .نـوع تقسـیمبندی او از ایـن حیـث جالـب اسـت کـه میتوانـد مبنایـی بـرای ایـن نکتـه باشـد کـه
شهـای مهمـی از زندگـی آدمیـان کاری بـه شـرع نـدارد؛ چنـان کـه شـرع هـم کاری بـه آنهـا نـدارد و بایـد
بخ 
اسـتقالل آدمـی را در تصمیمگیـری در بـاره آنهـا بـه رسـمیت شـناخت .بحـث بوسـه و مـدح محبـوب هـم
ً
جالب اسـت .اصال کاری بهدرسـتی و نادرسـتی این مطالب ندارم .این رسـاله از نظر نگاهی که به این
تقسـیمات دارد ،جالـب توجـه بـود .امـروز مـا هـم نیاز داریم دربـاره این تصور عمومی که همـه چیز باید به
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اذن باشد ،فکر کنیم .البته بسیاری در مقام نظر همین را میگویند؛ چنانکه قواعد اصولی هم بر همین
روال است ،اما متأسفانه در مقام عمل رعایت نمیشود .به هر روی گفتن این مطالب هدف این نوشته
نبـود .اینهـا مقدمـه درج ایـن رسـاله کوتـاه بـود کـه هـر چنـد نـه در چارچـوب بحثهـای اصولـی و معهود و
معمـول ،از نظـر اجتماعـی و فرهنگـی بـه ایـن مسـئله نـگاه و افـق تـازهای را ترسـیم کـرده اسـت .نثر رسـاله
ً
قدری قدیمی و طبعا صفوی است و مطالعه آن اندکی حوصله میخواهد.

متن رساله

ّ
عتـاب کـرد کاتـب حـروف را بعضـی از عظمـای اصدقـاء ،سـلمه اهلل تعالـی ،بـر اینکـه از رأی خـود
برنمیگردی؟ فقیر در جواب گفتم :این عتاب است بر کمالی ،نه نقص؛ زیرا که استقامت رأی و ثبات
بر عزم از اعظم کماالت است.
و تفصیـل ایـن اجمـال اینکـه احکامـی که بـر امور این ضعیف تعلق میگیرد ،عمده آنها منحصر اسـت
در پنج قسم:
اول :احکام شرعیه و معلوم است که فقیر را در آنها تقلید جایز نیست.
ّ
تخلق به اخالق و ّ
تأدب به آداب و اتصاف به صفات .و ظاهر اسـت که
دوم :احکام عقلیه کلیه ،مثل
جهـات مقبحـه و محسـنهی ایـن امـور بـر کسـی کـه شـب و روز خـود را صـرف تتبـع آثـار و اخبـار و ادلـه و
امارات و مخایل و عالمات و شواهد و اشارات و هدایات و ارشادات و قراین و تلویحات نموده باشد،
یشـود و معلـوم اسـت تقلیـد چنیـن کسـی مـر کسـی را کـه مظنـون او ایـن باشـد کـه
بیشـتر وارد و واصـل م 
بعض اینها یا اکثر اینها به وی نرسیده و متفطن نشده و اجتهاد ننموده ،بلکه بر خاطر او خطور نکرده،
ً
ً
حال این
قبیـح اسـت عقلا و احتمـال غلـط منافات با وجوب اطاعت فهمیده خـود عقال ندارد؛ زیرا که ِ
حال احکام شـرعیه اسـت که در آنها نیز احتمال غلط میرود .مع هذا تقلید در آنها جایز نیسـت،
مثل ِ
ّ
اال کسـی را کـه تقلیـد او از بـاب تسـلیم بایـد نمـود و نظـر در گفتـه او جایـز نیسـت ،مگـر از بـرای فهمیدن،
بلکه بنا بر جواز تقلید ،همچو کسی را الزم است که تقلید چنین کسی نماید که وصف نمودیم.
سـیم :احـکام متعلقـه بـه امـور معـاش از تقدیـر مطعـم و مشـرب و ملبـس و ماننـد آنهـا از جهـت ّ
کمیـت و
کیفیـت و در ایـن هیـچ عاقلـی را جایـز نیسـت کـه تقلید دیگری کند؛ زیرا که انسـان بـر نفس خود بصیره
است و این امور با اختالف اشخاص مختلف میشود.
چهارم :احکام متعلقه بر مکاسب ،مثل اینکه فالن چیز را باید خرید که مظنه نفع است و فالن چیز را
َ
نسیه نباید فروخت که مظنه سوخت است و اولی در اینها تقلید کسی است که مزاولت و ممارست او
در این امور بیشتر باشد و ما را در این حرفی نیست.
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پنجـم :احـکام جزئیـه کـه محقـق و داعـی آنهـا خصوصیـات احـوال و اوقـات اسـت ،مثـل چیـز خـوردن و
این زمان که اشـتها ُمحقق و داعی آن اسـت ،الحال هسـت و بیش از این نبود ،مثل سـر باغ رفتن ،امروز
که محقق و داعی آن که بیکاری باشـد ،باغی یا مانند آنها اسـت .امروز هسـت و فردا نیسـت .و در مثل
ً
اینها تبعیت اولی است ِرفقا و تکریما ،اما رفیق را جایز نیست عقال که در امثال اینها تکلیف خالف بر
ٌ
مقتضای داعی کند بیغرض معتد به ،مثل اینکه گوید که الحال مخور و یک سـاعت [بعد] بخور  ،یا
امروز به سیر مرو و فردا برو ؛ زیرا که این منع از فعل است با تحقق داعی آن و حمل بر فعل است با انتفاء
داعی آن ،بلکه اکثر امور غیرضروریه که از فقیر صادر شده ،بیاجحافی نبوده.
ً
ا گـر گو یـی کـه چـه رجحـان باشـد در شـعرگفتن ،خصوصـا اشـعار لهـو و لعب ،مثـل اغراء بر بوسـه و مدح
محبـوب و معانـی خیالیـه کاذبـه و تضییـع اوقاتنمودن در صنایع سـهل[ ،باید بگویم] اما اغراء بر بوسـه
و مـدح محبـوب و ماننـد آنهـا پـس قبیـح نیسـت ،بلکـه محبـوب اسـت در نفساالمر ؛ چنانچه در تفسـیر
جامع الفنون بیان نمودهایم[ .معانی] خیالیه پس کاذب نیست؛ زیرا که کاذب خبری است که ظاهرش
مراد و مطابق واقع نباشد ،به خالف آنکه قرینه ظاهر باشد بر اینکه ظاهرش مراد نیست و به این است
امتیاز مجاز از کذب .و اما این صنایع پس کمال است فینفسه و اثری ست متوافر الطالب و گفتگوی
حکم شرعی آن را در تفسیر جامع الفنون خواهم نمود انشاءاهلل تعالی.

وقتی شاه عباس ثانی سفارش یک طلبه ّ
سید را به آقاحسین خوانساری میکند
نامـه ز یـر از شـاه عبـاس دوم (م )1077بـه آقاحسـین خوانسـاری (م )1098فقیـه ،فیلسـوف و طبیعـیدان
نیمه دوم قرن یازدهم هجری اسـت که ضمن آن سـفارش جوانی به نام ّ
سـیدادریس را به ایشـان کرده و از
او خواسته است تا مراقب تحصیل و تربیت وی باشد .شاه عباس ثانی به آقاحسین توصیه کرده که در
تربیت او سعی و تالش کامل کند تا «بیناالقران» ممتاز شود.
سیدادریس البته بهندرت میتواند برای یک طلبه ایرانی هم باشد ،اما فکر میکنم ّ
نام ّ
سیدادریس باید
از نـوادگان سـادات مدینـه باشـد کـه سـالها بـود شـماری از آنهـا به اصفهان رفتوآمد داشـتند و شـاهان
صفـوی بـرای مخـارج آنهـا موقوفاتـی داشـتند .در واقـع از عهـد شـاه عبـاس ّاول بـه ایـن سـوی ،شـماری از
آنهـا در اصفهـان میزیسـتند یـا دسـتکم رفتوآمـد داشـتند .در تحفـه االزهـار میتـوان اطالعاتـی در بـاره
آنهـا یافـت .تعبیـر «غر یـب در ایـن والیـت» در ایـن متـن ،مؤید این معناسـت .شـاهدی که نشـان میدهد
ّ
سیدادریس در اصفهان غریب بوده است .این نامه پشت نسخه ش  7506دانشگاه آمده است.
هو

خطاب مستطاب شاه عالمپناه شاه عباس به حضرت آقاحسین سفارش ّ
سیدادریس نوشته:
واقف عوارف و حقایق ،عارف فضایل و دقایق ،آقا حسین به توجه و التفات اطالع حاصل نموده ،بداند
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کـه سـیادت و نجابـت پنـاه س ّـیدادریس چـون بـه حسـب
ظاهر و معنی ،جوانیست قابل تربیت و غریب این والیت
بـه عهـده شـما مقـرر نمودیم کـه از احوالـش بواجبی خبردار
بـوده ،فضایـل و کماال تـی کـه الزم باشـد تعلیـم نمـوده ،از
اعمال و اطواری که ناپسندیده ائمهی سیادت و نجابت
باشـد بعـون اهّلل تعالـی محافظـت نماینـد .طر یـق سـیادت
پنـاه مومـی الیـه آن کـه بههیچوجـه از سـخن و صالح شـما
تجـاوز نکـرده در تحصیـل فضـل و کمـال و اطـوار حسـنه،
سـعی جمیـل و جهـد جز یـل بـه ظهـور رسـاند کـه باعـث
شفقت و عنایت ما بوده ،بین االقران و االمثال امتیاز یابد.

آزادنامه غالم فراخچشمسیاهپلک گرجی
بهـای
بارهـا نمونههایـی از آزادنامـه غالمـان را از کتا 
منشـآت منتشـر کردهام .امروز هم نمونه تازهای دیدم .این
مـوارد بیشـتر بـرای تمر یـن نـگارش متن برای کسـانی اسـت
کـه کارهـای حقوقـی و دبیـری میکردنـد .جایـی بهاشـتباه،
آیه را کالم نبوی دانسته که معلوم است خطاست.
فبعـد ،چـون بـه نـص صر یـح نبـوی [الهـی!] «و مـا ادر یـک
ُ ُّ
ـک َرقب ٍـة» و خبـر صر یـح مصطفـوی کـه «مـن
مـا العقبـة ف
اعتـق مؤمنـا ،أعتـق اهلل بـکل عضـو منـه عضـوا مـن النـار » و
کالم صـدق انجـام ول ّـی کـه «مـن اعتـق مؤمنـا کان لـه فدیـة
مـن جهنـم» ،ف ّ
ـک رقـاب مؤمنیـن و مؤمنـات متضمـن رفـع
درجـات و مسـتلزم نجـات از درکات اسـت ،آزاد کـرد و در
سـلک احـرار درآورد ،حضـرت رفیعمنزلـت عمـدة االفاخـم
و االعاظـم فلان ولـد فلان ،مـوازی یـک نفر غالم سـفیدفام
ضعیفانـدام «مقبل »نـام ،میان هبـاالی ،گشـادهابروی،
فراخچشـم ،سـیاهپلک گرجـی ،در سـن بیستسـالگی
ً
ً
تخمینـا ،قر بـة الـی اهلل و طلبـا لمرضاتـه ،ان تقبـل اهلل منـه
بلطفه العمیم و جعله سببا لنجاته من عذاب االلیم.
َ
فعلـی هـذا االعتـاق الشـرعی« ،مقبـل» مذکـور را کـه عتیق و
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آزاد است و رقبه اش که خالی از ربقه انقیاد ،عنان اختیارش در قبضه اقتدارش ،به هر جا که خواهد و
اراده نماید رود ،کسایر ُ
العتقاء و االحرار ،
ً
ّ
و هیـچ وجـه مـن الوجـوه ،احـدی را بـر او دعـوی رقیـت و ادعـای عبودیـت نیسـت .پـس اگر احیانـا عتیق
مذکور بر معتق مزبور که در سلک آزادی منتظم و در زمره احرار منسک است ،بنفسه یا احدی من قبله
دعـوی نمایـد ،دعـوش ای لغـو و الطایـل و از پلـه اعتبـار سـاقط خواهـد بـود و ُح ّـرر تلـک االحرف فی شـهر
فالن سنة فالن.

بــرای حــرب بــا کفره روســیه ،محتــاج به کفــره فرنگی
شدهایم ...
دربـاره اسـتفاده از معلمیـن فرنگـی در جنگهـای ایـران و
روس از یکـی از مجتهـدان وقـت ،یعنـی محمدحسـین بـن
عبدالباقـی خاتونآبـادی (م )1233سـؤاالتی کردهانـد .ایـن
سـؤاالت یکـی مربـوط بـه آمـوزش موسـیقی جنگ اسـت که
بـرای تشـویق و هشـدارهای حیـن جنـگ بـه کار مـیرود و
دیگـری آمـوزش تـوپ و تفنـگ بـه دلیـل تغییـر آ الت حـرب
قدیـم بـه جدیـد که آیـا میشـود از معلمین فرنگی اسـتفاده
کـرد یـا نـه؟ حکـم اقامـت و استفادهشـان از بیتالمـال
چیسـت؟ ماندنشـان هـم جـز بـا شـرب خمـر و ماننـد آن
ً
نخواهـد بـود .چـه بایـد کـرد؟ تقریبـا در همـه مـوارد موافقت
شـده ،بـا قیـد ضـرورت! ایـن رسـاله در کتـاب رسـائل و
فتاوای جهادی منتشر شده است.
سـؤال :چـون کیفیـت قتـال بـا کفـرهی روسـیه ،غیـر طریقـه
قتـال در ازمـان سـابقه بـا معاندین [اسـت و ] ادوات حرب
و آ الت ایـام سـابقه در ایـن قتـال بـه کار و مصرف نمیرود،
در آموختـن آداب حـرب ،محتـاج بـه بعضـی از معلمیـن
کفـره روسـیه و فرنگـی گردیـده و از آن طوایـف معلـم آورده،
مسـلمین را تعلیـم آداب حـرب داده باشـند و معلمیـن در
تعلیم اسـتعمال طبل و توتک و بعضی سـازها مینمایند.
اسـتعمال آنهـا در اصـل تعلیـم یـا وقـت جنـگ و اسـتماع
مجاهدین چه صورت دارد؟

 192آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀششم ،بهمــــنواسفنـــــــد1400

29

هلاــــــقم
(یناوخ هخسنسنن

جـواب :اسـتعمال طبـل و بعضـی چیزهـای دیگـر در حـروب و جنگهـا متعـارف اسـت و اسـتعمال
مینمایند .ظاهر آن است که ضرر ندارد  . ...بالجمله جواز استعمال آنها در حروب و تعلیم آداب حرب،
ً
نظر به آنکه مقدمات حرب است ،خصوصا هر گاه مهیج بوده باشد و دخل در کیفیت حرب [داشته]
و اعلام بـه طریقـه قتـال آزمـودن در موضعـی و نگاهداشـتن در موضعـی و امسـا ک از مجادلـه ،چنانچـه
شـنیدهام که طریق اسـتعمال آنها به طریق مختلف میباشـد و هر طریقی اعالمی اسـت مرمجاهدین را
که به چه طریق محابه نمایند و استعمال آ الت حرب نمایند و همچنین است استعمال آنها .و احوط
آن است که استعمال سازهای متعارف ننمایند و احتراز از استماع آنها نمایند.
سـؤال :در آموختـن حـرب بـا کفـرهی روسـیه ،محتـاج به کفره فرنگی و غیرهم گردیـده ،نظر به آنکه در این
حـدود وضـع انداختـن تـوپ و تفنـگ و سـایر مقدمـات و لـوازم جنـگ باید از ایشـان معلوم نمـود ،در این
صـورت ،معاشـرت بـا کفـره مذکـوره آیا جایز اسـت و اعانت آنها از مال مسـلمین ،یعنـی مال بیتالمال و
از مقوله کسـوه و نفقه و جیره مثل مواجب چه صورت دارد و توقف آنها در بالد اسلام بدون شـرب خمر
و سایر مأ کوالت محرمه غیرمقدور و متعذر است ،چه باید کرد؟
ٌ
جـواب :در صورتـی کـه موقـوف علیه حرب و محتاج الیه باشـد ،جایز اسـت معاشـرت بـه قدر ضرورت و
ً
ّ
مواجـب و کسـوه و نفقـه و سـایر مایحتـاج بـه قـدری کـه البد منـه بوده باشـد ،مطلقا ضرر نـدارد ،بلکه گاه
باشد که واجب بوده باشد و تا توانند اشیاء محرمه را مثل شرب خمر و سیار امور را مباشر عین [شاید:
مباشـرین!] آنهـا کـه خـود بـه دسـت دهنـد بـه عمـل نیاورنـد ،خالصـه تـا تواننـد به قـدر ضـرورت و احتیاج
میتواند به عمل آورد و ضرری ندارد و انما االعمال بالنیات.

مقدمه یک رساله عملیه نیمه استداللی از دوره فتحعلیشاه قاجار
نگارش این مقدمه از این نظر که ما را با ادبیات دینی و علمایی آن دوره آشنا میکند جالب است .وی
یشـاه تقدیم کرده و به رسـم زمانـه ،البته نه در حد
کتـاب فقهـی خـود را بـا نـام مصابیح القلوب به فتحعل 
عصمـت ،از او سـتایش کـرده اسـت .دیگـر اینکـه از گرایـش دینـی مـردم زمانـه خود و تمایلشـان به اجرای
جماعات و جمعه یاد کرده و نیاز به فراگیری بیشـتر احکام را به زبان فارسـی یادآور شـده اسـت .اینکه
از او خواسته شده کتابی به فارسی درباره احکام شرعی بنویسد .سوم آنکه روش نگارش خود را در ارائه
ً
ً
یـک متـن بـا دو ویژگـی آورده اسـتّ :اوال در مـواردی اسـتداللی بحـث کـرده ،ثانیا اختالفنظرها و اسـامی
عالمانـی کـه نظـر دیگـری دارنـد را بیـان کـرده اسـت .در واقع کتابی مثل رسـالههای عملیه امروز نیسـت،
بلکه قدری استدالل دارد و اندکی اختالفنظرها را آورده است .البته نظر خودش را آورده است .چهارم
آنکـه ّاول یـک دوره عقایـد را بهاجمـال آورده ،سـپس بـه بیـان احـکام و فروعـات پرداختـه اسـت .در پایان
خواسـته اسـت ا گـر خطایـی مرتکـب شـده خداونـد او را ببخشـد .مطالعـه ایـن مقدمـه میتوانـد مـا را در
فضای فکری و فرهنگی و اخالقی آن دوره در امر نگارش رسالههای عملیه قرار دهد.
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مقدمه
اما بعد ،در این اوان سعادتنشـان که از میامن اشـراقات انوار اعلیحضرت شاهنشـاه مالئکسـپاه ظل
اهلل ،سـرور سلاطین جهان ،افتخار خواقین دوران ،باسـط رأیت عدل و امان ،حافظ شـریعت ّ
غرا و ملت
مشـید نصفت و عدالتّ ،
بیضـا ،زینتبخـش اورنـگ کیانـی ،وارث ملک سـلیمانیّ ،
ممهـد قواعد قوانین
عظمـت و جاللـت ،نضارتبخـش ر یـاض کامرانـی ،لمعـه بارقـه آفتاب جهانبانـیّ ،
غره سـاطعه آفرینش،
نسیم عنبرشمیم بهارستان دانش و بینش ،معدن عدل وجود و احسان ،پناه و ملجأ اهل ایمان و ایقان،
مالـک ملـوک عـرب و عجـم ،فرمانفرمـای ترک و تات و دیلم ،خسـرو گیتیسـتان ،السـلطان بن السـلطان و
الخاقـان بـن الخاقـان مـورد عنایـات ربانـی ،مهبـط فیوضـات یزدانی ،مظهر فتوحات سـبحانی ،السـلطان
یشـاه ـ ادام اهلل تعالـی ایـام سـلطنته و خلـد اعـوام دولتـه ـ چـون همگـی ّ
همـت واالنهمـت مصـرف
فتحعل 
ّ
ّ
بـر آن اسـت کـه همچنـان کـه عامـه مؤمنـان و کافـه شـیعیان در نشـأه ایـن جهـان که محل رحلـت و مکان
ّ
عاریت است ،از فواید مواید احسان و رأفت و عدل و نصفت اعلیحضرت ظل اهلل در کمال رفاه و اعلی
مراتب فراغ بالند ،در نشأه آخرت که منزل جاوید ابد و جهان سرمد است ،همگی ایشان به اقصی مراتب
مثوبات مطمئن بوده باشند و از شدت عذاب و نکال عقاب ایمن باشند و چون غالب خواص و عوام
به امور دینی رغبت فراوان دارند و اکثر خالیق به طاعات و عبادات و اقامه صلوات و جمعه و جماعات
مینماینـد و روز بـهروز الحمـداهلل در میـل بـه معرفـت مسـائل شـرعیه و دانسـتن امـور دینیـه میافزاینـد ،در
اجتمـاع مجامـع و محافـل و معابـد و مسـاجد و مـدارس میکوشـند و محتـاج بـه تعلیـم و تعلـم معـارف
یقینی و مسائل شرعی ،و کتابی که به لغت فارسی بوده باشد و مشتمل باشد بر اکثر از مسائل خالفیه و
اشـاره شـده باشـد به بیان آنها و بعضی از ادله آنها بر وجه اجمال و در جایی که اهتمام به آن بوده باشـد
و ضرور بوده باشد بر وجه تفصیل نبود ،لهذا از این حقیر فقیر کثیرالتقصیر محمدحسین بن عبدالباقی
الحسنی الحسینی ـ عفی اهلل عن جرائمهما و اوتیا کتابهما بالیمین و اوقفا یوم القیامة مواقف االمنین ـ با
ّ
قلت بضاعت و وفور اشتغال و تراکم هموم و غموم خواهش نمودند که کتابی به لغت فارسی در اصول
دین و احکام ضروریه شریعت ّ
سیدالمرسلین ـ صلوات اهلل علیه و آله الطاهرین ـ نوشته شود که مشتمل
ّ
باشد بر مسائل خالفیه و بیان اکثر ادله بر وجه اجمال و اشاره و آنچه در نزد حقیر ّقوت و صحت داشته
ّ
باشد از اقوال ،اشاره به آن نماید با طریق احتیاط تا نفعش عام باشد و اطمینان کامل به جهت مکلف
حاصل شـود و چون امر مذکور متضمن مصلحت دینیه و فواید عظیمه و مثوبات جسـیمه به سـبب آن
متوقع و آمل اجابت و امضا و قبول این مطلب و عزیمت را از لوازم دانسته ،در تحریر کتاب مذکور شروع
نمود و از اطناب و اکثار و ّ
تعرض مسـائلی که کمتر به آن احتیاج واقع میشـد ،اجتناب و احتراز نمود و
مسائل ّ
متعمده و مهمه و خالفهای ضروریه و فایده بسیار در ذکر آن هست متعرض شده و ذکر اسامی
ً
اکثـر علمـا کـه خالفـی نمودهانـد بـا ذکر کتب ایشـان نمـوده و ظاهرا کم خالفی بوده باشـد که مذکور نشـده
باشد تا فایدهاش بیشتر بوده باشد و طالب آن بر بصیرت بوده باشد.
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امیـد کـه ثـواب آن بـه روزگار فرخندهآثـار نـواب اشـرف اقدس همایـون اعلی عاید گـردد و این ضعیف نیز
از ثواب عامالن و مجتهدان بیبهره نباشد انشاءاهلل تعالی!
ً
ّ
و ظاهرا آنچه فقیر در این رسـاله جهت مؤمنان و برادران دینی و خالن یقینی ایراد نموده شـرط انصاف
و صحـت مناصحـت بـوده ب هجـا آورده و متابعـت هـوا و هـوس و اغـراض فاسـده ننمـوده و به قـدر مقدور
سـعی در تصحیـح و ترجیـح اقـوال و بیـان طریـق احتیـاط نمـوده .امیـد کـه ایـن ظنـون مطابـق واقـع بـوده
باشـد .و ا گـر لغزشـی شـده باشـد ،عفـو الهـی شـامل احـوال گـردد .انـه غفـور رحیـم .و این کتاب را مس ّـمی
نمـودم بـه مصابیـح القلـوب و مشـتمل اسـت بـر مقدمه و پنـج باب .پس مقدمه در بیان چیزی اسـت که
دانسـتن آن بـر مکلـف واجـب و ضـرور اسـت قبـل از شـروع در عبـادات ،بلکـه عبـادات و اعمـال موقوف
اسـت بدانسـتن آن چیز قبل .باب ّاول در احکام طهارات اسـت .باب دویم در احکام نماز اسـت .باب
سیم در بیان احکام زکوات و خمس است .باب چهارم در بیان احکام صوم است .باب پنجم در بیان
احکام متفرقه و زیارات است ،اما مقدمه . ...

گزارش سه سیل هولناک در مکه در قرن یازدهم هجری
در یک گزارش باارزش پشتنسخهای ،حکایت سه سیل شدید در مسجدالحرام انعکاس یافته است.
در نخسـتین سـیل بود که دیوارهای کعبه فرویخت .این یادداشـت روی نسـخه شـماره  7388دانشـگاه
تهران است.
اصل خبر در «مجموعه موالنا علی مازندرانی» بوده؛ .شخصی که گویا همان وقتها در مکه مقیم بوده
است .این متن به عربی است .ابتدا خالصه ترجمه ،سپس متن عربی را تقدیم میکنم:
سـیل ّاول در روز چهارشـنبه نهـم شـعبان سـال  1039رخ داد و روز پنجشـنبه دیـوار کعبـه
فروریخـت .تجدیـد بنـای آن روز سهشـنبه سـوم جمادیالثانیـه سـال  1040آغـاز شـد و بنـای
دیوار و سنگفرش مطاف در روز چهارشنبه  29رمضان آن سال به پایان رسید .بدین ترتیب
تعمیر آن سه ماه و پنج روز به طول انجامید.
سیل دوم که طی آن آب داخل مسجدالحرام شد و ارتفاع آن تا قفل در کعبه رسید ،در ثلث
آخر شب چهارشنبه  17شوال سال  1050رخ داد.
سـیل سـوم که طی آن آب داخل مسـجدالحرام شـد و ارتفاع آن تا حلقه دوم در کعبه رسـید،
میان دو نماز ظهر و عصر در روز شنبه هفتم ماه شعبان سال  1073اتفاق افتاد.
اینها سیلهایی بود که طی آنها آب داخل مسجدالحرام شد.
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متن عربی یادداشت
سبب سقوط الکعبة الشریفة انه امطرت السماء یوم االربعاء
التاسع [و ] و العاشر من شهر شعبان المعظم و دخل السیل
فی المسـجد ،فسـقطت الکعبة الشـریفة نهار الخمیس من
الشـهر لمذکور سـنة تسـع و تالثین بعـد االلـف 1039ثم ابتدأ
بناء الکعبة یوم الثلثاء الثالث من شهر جمادی الثانی من
سنة الف و اربعین  1040و فرغوا من عمارة البیت الشریف و
فرش الرخام فی المطاف فی یوم االربعاء التاسع و العشرین
مـن شـهر رمضـان مـن السـنة المذکـورة ،فمـدة بنـاء البیـت
الشریف ثالث اشهر و خمسة ایام.
و امـا السـیل الثانـی فهـو ایضـا دخـل المسـجدالحرام و
امتلاء المسـجد و ارتفـع حتـی وصـل قفـل البـاب و ذلـک
کان ثلث االخیر من لیلة الربوع سـابع عشـر من شـهر شوال
من سنة خمس و خمسین بعد االلف .1050
و امـا السـیل الثالـث فهـو ایضـا دخـل المسـجدالحرام و
امتلاء المسـجد و ارتفـع الـی أن وصـل العـروة الثانیـة مـن
عراوی باب البیت الشریف و ذلک کان بین الصلوتین من نهار السبت سابع شهر شعبان المعظم من
شهور سنة ثالثه و سبعین بعد االلف .1073
و هذه السیول الثالثة التی دخلت الحرم.
و لقیت هذه االخبار من المجموعة التی یکتب من مجموعة موالنا علی مازندرانی سـاکن مکة معظمة
زادها اهلل شرفا و تعظیما 6( .اردیبهشت .)1398

یادداشتی درباره ارکان اربعه کعبه
یادداشت زیر هم در ادامه همان گزارش سه سیل مزبور در انتهای نسخه  7388دانشگاه آمده و درباره
ارکان اربعـه کعبـه اسـت .ایـن گـزارش ضمـن اینکه چند مسـئله دارد ،امـا از لحاظ اطالعاتـی که میدهد
جالب اسـت .میدانیم که مشـهور این اسـت که اگر از رکن حجر که ّاول طواف اسـت شـروع کنیم ،پس
از آن عراقـی ،سـپس شـامی و بعـد یمانـی اسـت ،امـا نویسـنده یادداشـت فعلـی رکـن حجـر را رکـن عراقـی
نامیده ،رکن شـامی را هم بعد از آن دانسـته و سـپس از رکن مغربی یاد کرده اسـت .دیگر اینکه در میان
رکـن عراقـی و شـامی هـم کنـار زمـزم و مقـام ابراهیـم ،از دروازه خولـه یـاد میکنـد کـه بـه نظـرم مقصـود بـاب
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یشـیبه اسـت کـه دروازهماننـد بـود کـه سـمبلیک نـگاه داشـته بودنـد و عقبتـر از مقـام ابراهیـم بـود .به
بن 
جـای مشـهور کـه محـل تولـد امـام علـی را طـرف رکـن یمانـی میداننـد ،او از رکـن حجـر یـاد میکنـد .به هر
یهـای او در بـاره محـل نمـاز امامـان مذاهـب چهارگانـه و توضیحـی کـه دربـاره جمعیـت آنهـا
حـال آ گاه 
میدهد جالب است.

متن یادداشت

بباید دانسـتن که کعبه را چهار رکن اسـت و چون کسـی طواف کند ،رکن ّاول وی ،رکن عراقی اسـت و او
رکنی است که حجراالسود در اوست و او رکنی است که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه الصالة
و السالم) در او متولد شده است.
و چـون از ایـن رکـن تجـاوز کنیـم ،رکـن شـامی اسـت کـه اهل شـام در او نمـاز گذارند و ما بیـن این دو رکن
مقامـی اسـت کـه شـافعی در او نمـاز کنـد .و اکثـر اهـل مکه شـافعی میباشـند و ما بین ایـن دو رکن ،آب
زمزم و دروازه خوله [؟] است و مقام ابراهیم نیز در اینجاست.
و چون از رکن شـامی بگذریم رکن مغربی اسـت که اهل مغرب رو به او کنند و ما بین رکن شـامی و رکن
مغر بـی مقـام نمـاز حنفـی اسـت و اکثـر تـرک و هندی اقتدا به حنفـی کنند و میزاب که مشـهور به ناودان
زرین اسـت و ِحجر بکسـر «حاء» و سـکون «جیم» ما بین این دو رکناند .و حنفی و شـافعی در موسـم و
غیرموسم کثرت و ازدحام دارند.
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و چـون از رکـن مغر بـی بگذر یـم ،رکـن یمانـی اسـت که قبله اهل یمن اسـت و ما بین رکن شـامی و یمانی،
ّ
موضـع صلات مالکـی اسـت و عـدد اینهـا قلـت دارد و جماعـت ایشـان از ابتـدای موسـم اسـت تـا اواخـر
محـرم کـه اتنهـای موسـم اسـت و مسـتجار کـه دریسـت بسـته ،در مـا بیـن این دو رکـن میباشـد .و ما بین
ّ
رکن یمانی و رکن عراقی که بعد از اوست ،محل نماز جماعت حنبلی است و آنها در نهایت قلتاند.

مادهتاریخهای زیر روی دو صفحه در یک نسخه آمده است
میرزا جانی عزتی در تاریخ فتح گرجستان:
شاه عباس خسرو غازی ریشه کفر را برید از بیخ
کرد تسخیر کل گرجستان ملک گرجی گرفت شد تاریخ1023 :
ً
مولود مسعود مبارک بندگان اشرف اقدس اعلی شاه عباس الحسینی ـ خلد اهلل ملکه ابدا ـ یعنی آفتاب
عالمتـاب شـب دوشـنبه غـره شـهر رمضانالمبارک یونت ئیـل نهصدوهشتادوهشـت از افق خانه جالل
به طالع سـنبله طالع شـده و عالم ظلمانی را به نور طلعت همایون روشـن سـاخته و تاریخ مولود مسـعود
این است:
نونهال چمن پادشهی که به گلزار جهان گشت مقیم
سال مولود وی از کلک قضا چون رقم کرده طبع سلیم
ناگهان از پی تاریخش گفت هاتفی پادشه هفت اقلیم
تاریخ والدت و جلوس و فوت شاه طهماسب:
طهماسب شه آن تاجور دینپرور در نهصدونوزده بزاد از مادر
در نهصدوسی نشست بر جای پدر فوتش طلب از پانزدهم شهر صفر
خواجه شـمسالدین محمد صاحب دیوان روز دوشـنبه چهارم شـعبان سـنه ثالث و ثمانین و سـتمائه
حسباالمر ارغونخان به درجه علیای شهادت فائز گشت.
در رفتن شمس از شـ ـ ـ ــفق خون میچکید

م ـــــــه روی بکند و زهــــــــره گیســــــــو ببرید

شب جامه سـ ـ ـ ــیه کرد در آن ماتم و صبح

بـ ــــــر زد نفــــــــس ســــــــرد و گریبــــــــان بدر ید

بعد از کشـتن اعتمادالدوله سـابق طالبخان حضرت جعفرخان بیک ولد بهزاد بیک در تاریخ وزارت
نواب مستطاب اعتمادالدوله میرزایی گفته در (:)1044
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توفیـ ـ ـ ــق همیشـ ـ ـ ــه همعنانـ ـ ـ ــت بــــــــادا

اقبــــــــال مقیــــــــم آســــــــتانت بــــــــادا

تار یـ ـ ـ ــخ فنـ ـ ـ ــای دشـ ـ ـ ــمنت گفـ ـ ـ ــت خرد

ایــــــــام بــــــــکام دوســــــــتانت بــــــــادا ()1044

میرحیدر معمائی مدظله:
تاریخ سیر گل روی پل که نواب اشرف اقدس فرمود:
گلگشـ ـ ـ ــت روی پل چون کند خسرو عجم

گلگشــــــــت روی پــــــــل پی تاریــــــــخ کن رقم

تاریخ وفات شمسالدین صاحب دیوان:
نظـ ـ ـ ــام عرصـ ـ ـ ــه آفـ ـ ـ ــاق صاحـ ـ ـ ــب دیوان

محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد در یگانــــــــه دهر

به سال سیصدوهشتادوسه ز شعبان چار

به وقت عصر دوشــــــــنبه که بــــــــرد خانه زهر

به دسـ ـ ـ ــت تسـ ـ ـ ــلیم از روی اختیار نه جبر

ز جــــــــام تیغ لبالب کشــــــــید شــــــــربت قهر

تاریخ وفات شیخ سعدی:
همـ ـ ـ ــای روح پـ ـ ـ ــاک شـ ـ ـ ــیخ س ـــــــعدی

چــــــــو در پــــــــرواز شــــــــد از روی اخــــــــاص

مـ ـ ـ ــه شـ ـ ـ ــوال بـ ـ ـ ــود و شـ ـ ـ ــام جمعــــــــه

که در دریــــــــای رحمت گشــــــــت غواص

یکـ ـ ـ ــی پرسـ ـ ـ ــید سـ ـ ـ ــال فـ ـ ـ ــوت گفتــــــــم

ز خاصان بود از آن تار یخ شد خاص ()691

تاریخ وفات قطبالدین شیرازی:
قطب ملـ ـ ـ ــک وجـ ـ ـ ــود آن جـ ـ ـ ــان جهان

چون قطب فلک از دیدهها گشــــــــت نهان

در هفتصـ ـ ـ ــدوده ز هجـ ـ ـ ــرت انـ ـ ـ ــدر تبریز

یکشــــــــنبه هفدهــــــــم ز مــــــــاه رمضــــــــان

تاریخ وفات سلطان ابوسعید چنگیزی:
ثالث و عشـ ـ ـ ــر ربیعاالخر اندر نیم شــــــــب

هفتصدوسیوششاز هجرتبهحکم کردگار

شاه عادل دل عالءالحق و الدین بوسعید

شــــــــد از این دنیا برون و کرد جنت اختیار

تاریخ وفات شیخ عالءالدوله سمنانی:
تار یـ ـ ـ ــخ وفـ ـ ـ ــات شـ ـ ـ ــیخ اعظــــــــم

ســــــــلطان

محققــــــــان

عالــــــــم
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بیسـ ـ ـ ــت و سـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـ ــه رجـ ـ ـ ــب بـ ـ ـ ــود
و

از

هجـ ـ ـ ــرت

خاتمالنبییـ ـ ـ ــن
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ان ـــــــدر

شــــــــب

جمعــــــــه

مکــــــــرم

هفتصد بگذشت و سیوشش هم ()736

تاریخ استیالء تیمور بر شهر سیواس:
بود سـ ـ ـ ــیواس و حلـ ـ ـ ــب تا ملک شـ ـ ـ ــام

در عمــــــــارت چــــــــون عــــــــروس بینقاب

شـ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــراب از آتـ ـ ـ ــش جیـ ـ ـ ــش تمور

از شــــــــهور ســــــــال تاریــــــــخ خــــــــراب
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تاریخ وفات تیمور :
سـ ـ ـ ــلطان تمور آنکه چرخ را دل خون کرد

وز خون عــــــــدو روی زمیــــــــن گلگون کرد

در هفده شـ ـ ـ ــعبان سـ ـ ـ ــوی علیین تاخت

فیالحال ز رضوان ســــــــر و پــــــــا بیرون کرد

سـ ـ ـ ــلطان تمر آنکـ ـ ـ ــه مثل او ش ـ ـ ـــاه نبود

در هفتصدوسیوشــــــــش آمد بــــــــه وجود

در هفتصدوهفتـ ـ ـ ــاد مگـ ـ ـ ــر کـ ـ ـ ــرد خروج

در هشــــــــتصدوهفت کــــــــرد عالــــــــم بدرود

تاریخ جلوس سلطان خلیل (سلطان خلیل) است
تاریخ وفات قاسم انوار  :تاریخ فوت او نبود جز دل خراب
تاریخ وفات خواجه عصمت بخاری :هر کس که شنید گفت تمت ()840
تاریخ شهادت الغبیگ:
زعبـ ـ ـ ــاس شـ ـ ـ ــهد شـ ـ ـ ــهادت چشــــــــید

شدش ســــــــال تار یخ عباس گشت ()852

تاریخ فتح قسطنطنیه :بلده طیبه ( )857ـ اخرون ()857
تاریخ وفات شاهرخ میمند :خاقان زمان ()850

چطور «گرفتن رادیو» یا همان «جعبه حبسالصوت» از عال ئم آخرالزمان میشود

ّ
سیدمحمدعلی مبارکهای (م )1325از روحانیون روشنفکری است که نسل آنها از مشروطه به این طرف

پدیـد آمـد و ادامـه یافـت .ایـن افـراد کـه نـادر امـا پرسـروصدا بودنـد ،اغلـب روی منبـر  ،از تغییـرات دنیـای
جدیـد سـخن میگفتنـد .کلمـات رایـج در عصـر نـو را بـه کار میبردنـد و سـعی میکردنـد نشـان دهنـد از
ً
اخبـار دنیـا مطلـع هسـتند .در عیـن حـال همـواره بـر آن بودنـد تـا ثابـت کننـد اسلام بـا عصر جدیـد کامال
منطبق است و هر چه در عصر جدید کشف شده ،به نوعی در دین خبرش بوده است.
در دوره رضاشـاه وقفهای در کار منبر افتاد ،اما پس از سـقوط او بار دیگر منبرها بر پا و مرکزی برای نشـر
افـکار جدیـد اسلامی شـد و مؤثـر هـم بـود .آن زمـان مرحـوم مبارکـهای یکـی از روحانیـون پرتحـرک بـود کـه
عالوه بر منبر  ،قلم به دست هم بود و آثاری مینوشت .برخی از آثار او چاپ شده و برخی هم همچنان
مخطـوط مانـده اسـت .یکـی از آنهـا کتـاب مـرآت الغیـب اسـت کـه در دههـا مـورد به صـورت فصل فصل
در بـاره اسلام و دنیـای حاضـر سـخن گفتـه و در کار انطبـاق اسلام بـا دنیـای جدیـد تلاش کـرده و نوعـی
دانش اسالمی به سبک ادبیات آن زمان پدید آورده است.
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مبارکـهای در ایـن کتـاب از یـک امـر جدیـد ،بـرای مثال گرامافـون یا رادیو یا به گفتـه وی «حبسالصوت»
بحث ،سپس اشاره میکند که این مسئله در متون دینی ،قرآن و حدیث خبرش وجود داشته و دین آن
را گفته بوده ،اما به هر حال ،چون فهمش سخت بوده ،باید االن از متون آن را استخراج کرد.
 ...و امـا در مرحلـه بعـد و عنداللـزوم از نکتـه دیگـری هـم بحـث میکنـد .اینکـه ایـن پدیـده از جملـه
ً
پدیدههای آخرالزمان و احیانا از عالئم ظهور اسـت .مثالهای وی بسـیار جالب و خواندنی اسـت ،اما
ً
جالبتر تأیید یک پدیده عصر مدرن با امور دینی و ترکیب آنها در یک بحث است که آدم را کامال یاد
دانش اسالمی میاندازد ،البته به سبک خودش.
بنـده یـک فصـل کوتـاه از آن را اینجـا مـیآورم تـا بـا روش وی آشـنا شـویم .ایـن فصـل دربـاره گرامافـون و
بهطورخـاص در بـاره رادیـو اسـت کـه او آن را «جعبـه حبسالصـوت» مینامـد .میدانیـم رادیـو کـه آمـد،
پدیده شگرفی بود .صدا از این طرف دنیا تا آن طرف دنیا میرفت .او رادیو را شنیده و دیده بود و گفتن
از آن جالـب بـود ،امـا اینکـه کجـای قـرآن اشـاره به رادیو یـا صدایی دارد که همه کـره را فرامیگیرد ،در این
زمینه به آیه «انطقنا اهلل الذی انطق کل شیء» تمسک کرده و به هر شکلی بوده مسیر این پدیده نوظهور
را بر آن منطبق کرده است.
اما درباره عالئم آخرالزمانی آن به این نکته اشاره کرده که آنچه درباره آخرالزمان آمده است که «یأخذون
القرآن المزامیر » همین مسئله است .شرح آن نکته لطیفی است .پایه استنباط او از کلمه «یأخذون» به
معنـای گرفتـن اسـت؛ چـون وقتـی رادیـو گـوش میدهند ،کلمـه «گرفتن» بـه کار میبرنـد و میگویند رادیو
را بگیر یا رادیو را گرفتم .این یعنی همین که االن آخرالزمان شـده؛ چون کلمه «یأخذون» یا گرفتن در آن
حدیث «یأخذون القرآن  »...به کار رفته است و حاال هم میگویند رادیو را گرفتند.
جالـب اسـت در پایـان ایـن برداشـت خـود ،آن را از جملـه امـوری میدانـد کـه «بـدون تأمـل ثابـت و قابـل
انکار نخواهد بود».

فصل شانزدهم
گرامافـون و رادیـو  ،شـنیدن صـورت بـه توسـط جعبـه حبسالصـوت .و گرامافـون غیـر از شـنیدن صـوت
اسـت از رادیـو و مـا در بیـان تشـخیص ایـن دو موضـوع نیسـتیم .همیـن قـدر میبینیـم کـه از غرایـب فکـر
برقیه مکنونه ّ
بشری و صنایع و بدایع انسانی ،کشف رادیو است که به توسط قوه ّ
جو یه ،صوت را از شرق
به مغرب و از مغرب به مشرق ،در آن واحد میرساند.
ً
و سـابقا تصـور میشـد کـه صـوت بـه مـوج هـوا ،کیفیـت و صـورت آن معـدوم میشـود .اکنـون محسـوس
گردید که امواج بادها و هواها او را مفقود و معدوم نمیکند و سـخن گوینده در تمام قطر زمین میرسـد
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و تمام فضای روی زمین را پر میکند و اگر در پهلوی هر سنگ و کلوخی و برگ درختی رادیو بگذارید
و ق ّـوه بـرق در آنجـا باشـد ،آن صـوت را از مرکـز پخـش صـدا میشـنوند ،در صورتـی که با ایـن گوش ،بدون
واسطهی رادیو هیچ صدایی شنیده نمیشود و حال آنکه آن صدا از محاذی گوش میگذرد.
اگر به شبان بیابانی بگویند صداها از محاذی گوش تو در این ّ
جو و فضا میگذرد ،به واسطه نشنیدن،
انـکار دارد و حـال آنکـه آن صـدا در فضـا هسـت ،او نمیشـنود .و اینجـا دو مرحلـه اسـت :یکـی اتصـال
صوت به تمام نقاط کره و یکی نهانی او از سامعتین و یکی حبس او در جعبههای حبسالصوت.
و از این مراحل ،به طور عموم میفرماید« :انطقنا اهلل الذی انطق کل شیء» که وصف اعتراض روح را بر
نطـق اعضـاء و جـوارح میفرمایـد .هـر یـک از اعضا در جواب میگویند :گویـا گردانید ما را آن خدایی که
گویا میگرداند تمام چیزها را.
در کلمـه «انطـق کل شـیء» نطـق اشـیاء و تمـام موجـودات در معرفتاالشـیاء ثابـت شـده و تمـام انحـاء
شنیدن نطق را به توسط آ الت امروزی خبر میدهد که بدست بشر کشف شده است.
ّ
و در اخبار نبوی و ائمه طاهرین به قدری در این موضوع وارد شده که از حد خارج است ،مانند اخباری
که میفرماید :صدای شما را اهل آسمانها میشنوند و مانند اخباری که صدای شما را تمام ریگهای
یشـوند و برای شـما اسـتغفار میفرسـتند که الزم نیسـت نقل آنها به واسـطه
بیابانها و برگهای درختان م 
کثرت و شهرت آنها.
در خصـوص صفـات مـردم آخرالزمـان میفرمایـد چنانچـه شـعرانی روایـت میکنـد در کتـاب خـود کـه
«یأخـذون القـرآن بالمزامیـر » ،میگیرنـد قـرآن را بـه توسـط آ الت موسـیقی و مزامیـر کـه در حـال خـود بیـان
میشود.
و این صریح اسـت در اخبار از قرائنی که به توسـط رادیو شـنیده میشـود ،به دلیل کلمه «یأخذون» که
اخذ به معنای گرفتن اسـت؛ و مشـهور میان السـنه این اسـت ک شـنیدن از رادیو [را] وقتی میخواهند
بشـنوند ،تعبیـر بـه «گرفتـن» مینماینـد و همچنیـن در جـزء آیـه قبـل نیـز میباشـد ،چـه آنکـه آیـه قبـل ،در
بیان آفرین چیزی بود از برای حمل و نقل ،مانند مراکب که در آن زمان ،هم اخبار را به توسط حیوانات
حمـل و نقـل میکردنـد و هـم اجسـام را کـه آن چیـزی را ،زمـان صدر اسلام هر قدر برای آنها تشـریح کنند
نمیفهمنـد و رادیـو از جملـه همانهاسـت؛ زیـرا بـه توسـط او نقـل اخبـار از اقطـار عالـم بسـوی یکدیگـر
میشود.
پـس بـه طـور تحقیـق مشـمول فرمایـش «و یخلق مـا ال تعلمون» خواهد بود و این از جمله اموری اسـت که
بدون تأمل ثابت و قابل انکار نخواهد بود.

