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 در حاشیۀ فهرست های مخطوطات
)شمارۀ نخست(

روش کار: پـس از سـتاره، بخشـی از عبـارت فهرسـت چـاپ شـده کـه مـد نظـر بـوده، بـا فونتـی 
یزتر، سـطر مطلب مذکور درج شـده  کمی آن سـوتر، با حروفی ر رده شـده اسـت.  مشـکی تر، آو

ری انگاشته شده، ارائه می گردد. است. سپس آنچه صحیح بنظر آمده یا توضیحی ضرو

ى-ایران(–بخشاول فهرستنسخه هاىخطیمدرسهمصطفیخانسورتیج)سار
ص1 سطر اّول نسخه شناسی * دّوم شوال 1039 )پایان جزو اّول( 
کـه تصویـر آن نیـز در  کتـاب قبـل از مشـیخه -  صحیـح :  1049 چنانچـه در بـرگ 208 آمـده . ضمنـًا پایـان 
یـخ کتابـت دارد ، و هـم کاتـب آن »محّمـد صالح بن  فهرسـت ثبـت شـده - هـم بـه سـال 1052 هجـرى تار

که ثبت نشده است . شریف الدین حسین« است 

ص1 سطر اّول نسخه شناسی * علی بن عبدالصمد 
ی است(.

ّ
ى مازندرانی )همو متول صحیح :  علی بن عبدالصمد سارو

ص1 سطر 4 نسخه شناسی * فیض مدار 
صحیح :  فیض مدار ملک آرا.

ص1 همان سطر * دانک 
صحیح :  دانگ .

فهرست نسخه هاى خطى مدرسه مصطفى خان سورتیج 
)سارى - ایران(؛ نگارش : ابوالفضل حافظیان بابلى؛ نشر مجمع 

ذخائر اسالمى ، چاپ اّول 1398هـ .ش؛ 111 صفحه/ مشتمل بر 
معرفی 51 نسخه
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کًا دانگ یا دانک هیچ فرقی ندارند، اما از آنجا که نص مطلب در حال نقل است، مناسب  توضیح: مال
کـه بدنبـال واژگان اوزان، و مباحـث گونه گوِن  گـردد. ایـن گونـه نقـل، بـرای کسـانی  کـه عینـًا منقـول  اسـت 

سندشناسی هستند حائز اهمیت است.

ص1 سطر 5 نسخه شناسی * قریۀ ملک 
صحیح :  قریۀ ملیک ، به اضافۀ یاء.

ص1 سطر 6 نسخه شناسی کتابت بخش نو نویس نسخه  * یك ماه بعد از 
اضافه شود: توسط او.

ص1 سطر اخیر * سجع »المتوّکل علی اهلل عبده تیمور« 
توضیح : مهر وکیل واقف است .

ص2 سطر  5 کتاب  ی 
ّ
* به قلم مازندرانی متول

کاتب بخش اخیر. توضیح : و 

ص6 سطر اخیر یخ  2321  * وقف نامه نسخه در تار
کاماًل واضح است . کرده و در آن ، سال  1242  کاتب وقف  صحیح :  1242. شمارۀ 5 را هم همین 

ص7 سطر  1 * عبده الراجی زمان الموسوى 
صحیح :  »الراجی« ندارد.

ص7 سطر  7  * سجع »المتوّکل علی اهلل..« 
صحیح :  »الواثق باهلل ..«.

* ».. الغنی عبده«  ص7 سطر  7
صحیح :  »عبده« ندارد.

ص8 سطر 3 نسخه شناسی * وقفنامه نسخه از سّید آقا میر باقر... )اسم واقف و متولی پاك شده(  
صحیح :  بجاى نقطه چین »بن سـّید رضی علمدارى« واضح اسـت . تولیت را هم نوشـته بر »سـّید امیر 

کن رى«. محّمد علی علمدارى حالیًا سا

ص8 سطر 5 نسخه شناسی * مهر بیضوى »المتوّکل علی اهلل عبده اسد اهلل« 
که مهر مجرى صیغۀ وقف است . کنار این مهر در نسخه تصریح شده  توضیح : در 

ص9 سطر 2 نسخه شناسی * 42 صفر المظّفر  5721 
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صحیح :  1225؛ چه آنکه نسخۀ شمارۀ 3 را هم در سال 1224 نوشته است. افزون بر آنکه همین نسخه 
در سال 1242 وقف شده است .

ص9 سطر 3 نسخه شناسی * جزء دّوم به قلم دیگر 
توضیح : منظور آن است که کاتب دیگرى نوشته که نامش نامعلوم است ، و حال آنکه کاتب به تصریح 
یخ کتابت آن سال 1244 هجرى  نسخه »محّمد بن زمان موسوى« فرزند کاتب رسالۀ پیشین است، و تار

است با تصریح به اینکه نسخه را در سارى در مدرسۀ رضی خان نوشته است .

ص9 سطر 4 و5 نسخه شناسی * مهر مستطیل .. درج شده 
توضیح : در سال 1242.

ص12 سطر 1 نسخه شناسی * به چند قلم 
کاتب است . کاتب دارد و حال آنکه همه به قلم یك  که چند  صحیح :  منظور آن است 

ص12 سطر 2 نسخه شناسی * روز شنبه ... 
ت محو یا سائیدگی یا پارگی و غیره قابل خواندن نیست ، و حال آنکه 

ّ
یخ به عل سه نقطه یعنی تتمه تار

یخ شّفاف است ولی رمزى است . بنظرم  24 شعبان 1221 می شود. تار

ص12 سطر  3 ف بوده 
ّ
گرد مؤل کاتب شا  

ً
* ظاهرا

ف بوده اسـت ، و تصریح کرده 
ّ
گرد مؤل کاتـب تصریـح کرده که شـا توضیـح : بلکـه صریحـًا. در بـرگ 234 

یخ تألیف شـرح صغیـر را 1204 هجرى  یعـه 360/13 -  361 تار ـف شـارح هنـوز زنـده اسـت . در ذر
ّ
کـه مؤل

ِف »شرح صغیر« سال 1231 ه- وفات یافته، و این نسخه به سال 
ّ
کرده است . طباطبائی حائرى مؤل ذکر 

کتابت شده است. 1221 هجرى 

ص14 سطر  1 * محّمد ولد محبعلی هزارجریبی 
صحیح :  هزارجریبی فریمی )در پایان رسالۀ نخست تصریح شده است(.

ص14 سطر  1 * در قریۀ برکو 
کو« است . توضیح : از محال فریم )چنانچه در نسخه آمده(. »برکو« همان »بره 

* در برگ آخر نسخه شش مهر بیضوى مشهود است که سجع یکی از آنها »المتوکل علی اهلل عبده ابراهیم« 
است و مابقی ناخواناست  ص14 سطر 6 -  8

یـم بهتـر اسـت از آن عبـور کنیـم . وقتـی می گوئیم  گـر خوانـش مهـر سـخت اسـت یـا فرصـت ندار توضیـح : ا
»ناخواناسـت« یعنـی بـه عللـی همچـون کم رنـگ بـودن ، پیچیدگـی و غیـره قابل خواندن نیسـت ، و حال 
آنکـه عـالوه بـر مهـِر خوانـده شـده ، سـجع سـه مهـر دیگـر خواناسـت : 1. »یـا امـام محّمـد تقـی ادرکنـی«. 2. 
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»اللهّم صّل علی محّمد وآل محّمد«. 3. »عبده محّمد رضا«.

ص14 سطر 2 از نسخه شناسی دّوم ى کلیرو  * 
کنون »کلرد« می گویند، از توابع آمل مازندران . که ا صحیح »کلیردى« با دال ، منسوب به »کلیرد« 

ص14 سطر 2 از نسخه شناسی دّوم * 02 صفر المظّفر 
صحیح :  3 صفر المظّفر.

سّید صادق حسینبى اشکورى  
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نکاتی از آثار استاد عالمه سّید جالل الدین همایی)2(

]چگونگیوحیوالهامانبیاازنظرفلسفیوعرفانی[
که بر سبیل تعلیل و توجیه فلسفی و عرفانی با نهایت تلخیص و اختصار در این باره توان گفت،  چیزی 
م بی صورت اسـت به جهان صورت 

َ
ـم مفارقات و تجّرد روحانی که عال

َ
ـی از عال

ّ
کل کـه معانـی  ایـن اسـت 

کند. به عبارت بهتر و عارفانه تر از آن  م حّس و محسوس است، تنّزل می 
َ
که نشأۀ ماّدی جسمانی و عال

که عرفا در  کند، بدون اینکه تجافی از مقام خود داشته باشد، همانطور  ی می 
ّ
حالت به این حالت تجل

ی اسـماء و صفات 
ّ
ـی ذات للذات که مقام غیب الغیوب اسـت و تجل

ّ
ـی ذانـی حـّق یعنـی تجل

ّ
بیـان تجل

گفته اند.  ی فعلی 
ّ
و تجل

م غیب مجرد بر ُصقع نفس ملکوتی انسـان که از 
َ
ـی از عال

ّ
کل کـه حقایـق معانـی به صورت  بـه ایـن تقریـب 

ی می کند 
ّ
سـنخ مجـّردات اسـت، افاضـه مـی شـود، آنـگاه از ُصقـع نفس به مقام قلـب و فؤاد تنّزل یـا تجل

مین  علی َقلِبَک« و » 
َ ْ
وُح األ  ِبِه الّرُ

َ
کریم بر سـبیل اشـارت بدین مقام آمده اسـت: » َنَزل و در آیه شـریفۀ قرآن 

َقْدر« 
ْ
ِة ال

َ
ْیل

َ
ناُه في  ل

ْ
ْنَزل

َ
ـا أ

َ
ُفـؤاُد مـا َرأى « چنانکـه در اشـارت به مرتبه و مقام اّول فرموده اسـت: » ِإّن

ْ
َب ال

َ
َکـذ مـا 

کریم در طول مّدت بیسـت و سـه سـال در مّکه  ُقْرآن «، و حال آنکه قرآن 
ْ
 فیِه ال

َ
ْنِزل

ُ
ذي أ

َّ
و » َشـْهُر َرَمضاَن ال

یج در ازمنه و  مـًا« یـا »بنجـوم« یعنی بهره بهره و آیه آیه و سـوره سـوره، بـه تدر و مدینـه بـه قـول مفسـران »َمَنّجَ
کرم نازل  اوقات و احوال مختلف بر حسـب حاجت و بر طبق مصلحت به طریق وحی الهی بر پیغمبر ا

شده بود.

ی فوق العاده  کرده بود، در اثر نیرو ی 
ّ
که از عالم بی صورت در قلب تجل ی 

ّ
کل  باری سپس همان معانی 

کـه آن را از خصایـص مقـام نبـّوت شـمرده انـد، بـه گونۀ صور جزئیه در لوح نفـس که آن راا »حّس  متخّیلـه 
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کـه در لـوح »بنطاسـیا« اسـت به  مشـترک« و »بنطاسـیا« مـی گوینـد، نقـش بنـدد، پـس آنـگاه همـان نقـوش 
ئکـه«  کـه از آن بـه »مال کـه صـور غیبـی  عالـم تجّسـم حـّس و محسـوس پیونـدد و در همیـن حالـت اسـت 
ی و سـخن غیـب به  و »فرشـتگان« عبـارت کننـد، بـه وسـیلۀ قـوۀ باصـره دیـده شـود و همچنـان آواز سـماو
گفته شـد، مقصود ترتیب  که در مراتب وحی و الهام  گردد. توضیحًا از بیانی  واسـطۀ قّوۀ سـامعه مسـموع 
ـل زمان و بـی درنگ و 

ّ
کـه تمـام ایـن احـوال در یـک دم و در یـک آن بـدون تخل و ترّتـب زمانـی نیسـت، زیـرا 

که منظور ترّتب طبعی و ترتیب تصّور ذهنی و خیالی است...1 ی می دهد، بل  تراخی رو

]آیاتقرآنواقسامآن[
ق به عموم ناس است و اختصاص به گروهی خاص ندارد و این همان قسم 

ّ
قسمتی از آیات کریمه متعل

که آن را بخش »عاّم« و »محکمات« نامیده ایم، از قبیل:  اّول است 

َحق «، »یا 
ْ
اُس َقْد جاَءُکـُم ال َها الّنَ ّیُ

َ
ْنیا«، »ُقْل یـا أ

ُ
َحیـاِة الّد

ْ
ْنُفِسـُکْم َمتاَع ال

َ
مـا َبْغُیُکـْم َعلـی  أ

َ
ـاُس ِإّن َهـا الّنَ ّیُ

َ
»یـا أ

اُس  َها الّنَ ّیُ
َ
ِهْبُکْم أ

ْ
 ُیذ

ْ
ـْیطان «،»ِإْن َیَشـأ

َ
ِبُعوا ُخُطواِت الّش بًا َو ال َتّتَ ْرِض َحالاًل َطّیِ

َ ْ
ا ِفي األ وا ِمّمَ

ُ
ُکل اُس  َها الّنَ ّیُ

َ
أ

ِت ِبآَخرین «
ْ
َو َیأ

قصـص قرآنـی و آیـات اخالقـی و مواعـظ و آیـات احـکام کـه متضمن بیان مسـائل فقه و مقـّررات فرایض و 
سـنن و حـالل و حـرام شـریعت مطهـرۀ اسـالم اسـت و همچنین دیگـر آیات محکمۀ قطعـی الدالله که در 

کریم آمده، همه داخل در همین قسم اّول است. تنزیل آسمانی قرآن 

ی شـرکت و هنبـازی  کـه دیگـری را بـا و کـرم اسـت  کریمـۀ تنزیـل، مخصـوص پیغمبـر ا قسـم دوم از آیـات 
کـه بـه »حـّدفاِصـل« یـا »حـّدمشـترک« و »بـرزخمـابیـنمحکـمو نباشـد. ایـن همـان بخـش خـاّص اسـت 

کرده ایم، از این قبیل: متشابه« اصطالح 

ـْمِس ِإلی  َغَسـِق 
َ

وِك الّش
ُ
الَة ِلُدل ِقِم الّصَ

َ
ِتنا َتْحویال«، »أ َك ِمْن ُرُسـِلنا َو ال َتِجُد ِلُسـّنَ

َ
نا َقْبل

ْ
ْرَسـل

َ
َة َمْن َقْد أ »ُسـّنَ

َك  ّبُ ْن َیْبَعَثَك َر
َ
َك َعسی  أ

َ
ًة ل

َ
ْد ِبِه ناِفل ْیِل َفَتَهّجَ

َّ
کاَن َمْشُهودا«، »َو ِمَن الل َفْجِر 

ْ
 ُقْرآَن ال

َ
َفْجِر ِإّن

ْ
ْیِل َو ُقْرآَن ال

َّ
الل

ْیَك 
َ
َر َو ُیِتّمَ ِنْعَمَتُه َعل

َ
ّخ

َ
َم ِمْن َذْنِبَك َو ما َتأ

َ
َك اهلُل ما َتَقّد

َ
َك َفْتحًا ُمبینا ِلَیْغِفَر ل

َ
ا َفَتْحنا ل

َ
َمقامًا َمْحُمودا«، »ِإّن

ْم َیِجْدَك َیتیمًا 
َ
 ل

َ
َك َفَتْرضی  أ ّبُ َسـْوَف ُیْعطیَك َر

َ
َو َیْهِدَیَك ِصراطًا ُمْسـَتقیما َو َیْنُصَرَك اهلُل َنْصرًا َعزیزا«، »َو ل

َك َو اْنَحر« َکْوَثر َفَصّلِ ِلَرّبِ
ْ
ْعَطْیناَك ال

َ
ا أ

َ
ى «، »ِإّن َفآو

کـه مالحظـه مـی شـود طـرف خطـاب در آیـات فـوق شـخص پیغمبـر اسـت و دیگـری را در ایـن  بـه طـوری 
گوها راه نیست. گفت و 

که تأویل و توجیه آن جز بر خدای تعالی معلوم نیسـت، چنانکه فرمود: »َ  قسـم سـوم »متشـابهات« اسـت 

 1. تفسیر مثنوی معنوی )داستان قلعۀ ذات الصور یا دز هوش ربا(، پانزده و شانزده)مقدمه(



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

  
| نکته  | حاشیه  | یادداشت 329

ِبُعوَن ما َتشـاَبَه ِمْنُه  ْیٌغ َفَیّتَ وِبِهْم َز
ُ
ذیَن في  ُقل

َّ
ا ال ّمَ

َ
َخُر ُمَتشـاِبهاٌت َفأ

ُ
ِکتـاِب َو أ

ْ
ّمُ ال

ُ
ِمْنـُه آیـاٌت ُمْحَکمـاٌت ُهـّنَ أ

 اهلُل...«2
َ
ُه ِإاّل

َ
یل و

ْ
ُم َتأ

َ
یِلِه َو ما َیْعل و

ْ
ِفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتأ

ْ
اْبِتغاَء ال

حـروف مقطعـه اوایـل بعـض سـور قرآنـی در جـزو همـان متشـابهات اسـت. توضیحـًا متشـابهات قـرآن بـه 
کنز مخفی ذات  که مرتبۀ  که از مقام شـامِخ غیب الغیوب  تعبیر عرفانی از جملۀ علوم و حقایقی اسـت 
ـم تنـّزل کرده و در کسـوت حـرف و صوت 

ّ
و شـؤون ذاتیـه حـق تعالـی اسـت، بـه مرتبـۀ صفـت کالم و متکل

که قائل و مسـتمع در حقیقت  گر شـده اسـت و در واقع نفس األمری سـخنی اسـت از حّق به حّق  جلوه 
که به شـرف این صحبت اختصاص و  کرم  یکی اسـت و هیچ مخلوقی در این میانه راه ندارد و پیغمبر ا
گر نه عموم مردم  گاهی از آن راز، سرافرازی داشت همانا به سبب فنای در حّق و اّتصال به حّق بود و  به آ
را از این سرچشـمه جرعه ای نچشـانده اند و به قول عارف بزرگ عین القضاة همدانی )مقتول 525ق(: 

کن و دیگران چون حلقه بر در باشند«3 »یا محّمد! »المص« تو نوش 

روح اهل شهیدی  
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در شناخت محمدرضا خلیلی عراقی
کـه تازگی او را شـناختم. از  محمدرضـا خلیلـی عراقـی )1297 - 1343ش( بـرای مـن پدیـده شـگفتی بـود 
چندیـن جهـت ایـن شـگفتی وجـود داشـت. مقالـه ای در بـاره ادبیـات راهنمـای حـج در دوره اخیـر مـی 
نوشـتم، و کتابـی بـا عنـوان »بـا مـن بـه حج بیایید« از محمدرضـا خلیلی عراقی دیدم. کتابـی بالغ بر 630 
کمـره ای رفتـه انـد.  کـه نویسـنده بـا شـماری از دوسـتانش، همـراه میـرزا خلیـل  گـزارش حجـی  صفحـه و 
گـزارش کـه در کمتر سـفرنامه ای بدسـت می آید. فقط بایـد دید. کتاب را که دیدم،  کتابـی پـر از عکـس و 
ترکیب دو پدیده در وجودش برایم جالب بود: نخست شیفتگی او نسبت به دین و مذهب و روحانیت 
که سراسـر کتاب آشـکار اسـت. کتاب سـه تقریظ مهم داشـت: یکی از عالمه طباطبائی، دیگری از سـید 
احمد زنجانی و سوم از میرزا خلیل کمره ای. هر کدام یک صفحه با عکس، پر از ستایش از او و کتابش. 
سراسـر کتـاب، ارادت بـه دیـن و فقـه بـود و ایـن امـر عـادی بـود. بمانـد در آغـاز یـک سـپاس نامـه عجیب و 
کسانی سپاسگزاری  که او برای چه اموری از چه  کرد  شگفت از افراد مختلف داشت. تعجب خواهید 
کـرده اسـت. از جملـه از دکتـر غالمحسـین صدیقـی بـه دلیـل آن که همـان اواخر، فوق لیسـانس خود را در 
ی اسـتفاده کرده  گاهـی های و کـه در تهیـه ایـن کتـاب از آ علـوم اجتماعـی زیـر نظـر او گرفتـه، و مـی گویـد 
اسـت. امـا پدیـد دوم در وجـودش، ارادت بـی انـدازه اش به دسـتگاه پهلوی اسـت. چنان ارادت سـختی 
که صفحاتی را به رضاشاه اختصاص داده و از روابط ایران و عربستان فراوان نوشته است. چطور عالمه 
طباطبایی برای چنین کتابی که تنها در یک صفحه دهها عکس ترکیبی از رضاشاه را کنار هم گذاشته 
تقریـظ نوشـته اسـت ، و کتـاب هـم  سـال 1340 منتشـر شـده اسـت. بـی تردید روابـط نزدیکی بـا روحانیون 
کـه رفیـق نزدیـک او بـوده واسـطه شـده اسـت. بعـد  قـم هـم داشـته اسـت. شـاید هـم میـرزا خلیـل کمـره ای 
کتابـی بـا عنـوان  کـه دیـدم در میـان آثـار فـراوان او،  ی جالـب بـود. یـک ایـن  از آن دو نکتـه دیگـر در بـاره و
که داستان بازگرداندن جنازه رضاشاه را با تفصیل تمام و عکس و نقشه نوشته در آن  »بازگشت« هست 
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که روحانیون در قم، همین  کرده اسـت. ارادت او به رضاشـاه بسـیار عجیب بود. آن وقتی  آورده و منتشـر 
کـه او دلبسـته آنهاسـت، در آن روز کـه جنـازه رسـید، از خانـه خـارج نشـدند، ایـن شـخص این  روحانیـون 
چنیـن ارادتـی نشـان داده اسـت. دلبسـتگی او بـه دیـن و حـج و روحانیـت در آن حـد، آن هـم در سراسـر 
که پیش از حج، وصیت نامه ای  کتاب، با آن ارادت برایم شـگفت می نمود. و اما نکته دوم این اسـت 
کنون عمرتان دیده اید. سـال  کـه بـی تردیـد زیباتریـن و متفـاوت تریـن وصیت نامه ای اسـت که تا نوشـته 
40 بـه حـج رفـت و در 10 مهـر 43 درگذشـت. ایـن وصیـت نامـه را سـه سـال قبـل از مـرگ بـه هنگام تشـرف 
کتـاب مسـتقل تحـت عنـوان  بـه خانـه خـدا نوشـته بـود، همـراه خاطراتـی دیگـر توسـط دوسـتانش در یـک 
»وصیـت نامـه مـن هنـگام تشـرف بـه خانـه خـدا« منتشـر شـد. چـه وصیـت نامه ای کـه اصال و و ابـدا نمی 
کـه ایـن دو پدیـد در او،  کـرد، و بایـد وقـت دیگـری بـه آن پرداخـت. و امـا ایـن  تـوان در چنـد سـطر وصفـش 
کجاست قابل توضیح است. تدین او  دینداری و دلبستگی به روحانیت و نظام شاهی از طرف دیگر از 
که نامش شـیخ رمضان علی خلیلی عراقی اسـت. او داماد  یشـه در دلبسـتگی او به پدر روحانیش دارد  ر
خانـواده خلیلـی عراقـی بـوده و فامیـل خـود را هـم به آن خانواده منتسـب کرده و تغییر داده اسـت. محمد 
رضـا بـه قـدری بـه پـدرش وابسـته بوده که بـی تردید، نمونه های نادری از آن می توان دید. در سـال 1327 
در سالگرد پدر یک کتاب در شرح حال او و  ویژگی هایش نوشت که در اظهار ارادت و اطالعات داخل 
کرد  ی درست  آن کم نظیر است. و اما عجیب تر آن که، وقتی پدرش مرد در عبدالعظیم مقبره ای برای و



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

  
332| نکته  | حاشیه  | یادداشت

و آنچنان که خود در شرح حال خودنوشتش آورده، ده سال، تمام شب 
کنار او در این مقبره تا صبح بیدار و خواب بود. خودش را  های جمعه 
همانجـا دفـن کردنـد و در سـالهای اخیر در توسـعه هـای عبدالعظیم که 
صدای بسـیاری را درآورد همه آن مقابر خانوادگی تخریب شـد و رفت. 
اما ارادت او به پهلوی، به دلیل تحصیلش در دانشکده نظام و افسری 
کـه سـال 1320 فـارغ التحصیـل می شـود. درسـت با شـروع حمله  اسـت 
متفقین به ایران در شهریور 1320. او خاطراتش را از این جنگ نوشته و 
گرفت. چندین  که به خاطر نگارش آن، نشـان همایون هم  کرده  کتابی 
کدام  که خاطرات هر  کردستان داشته  سفر نظامی دیگر به آذربایجان و 
در یک جلد چهارصد و هفتصد صفحه ای منتشر شده است. از سال 
کتاب چاپ شده  1322 از ارتش درآمده و به اداره برق رفته است و دو 
از تحـول بنـگاه بـرق تهـران و سـازمان اداری بنـگاه بـرق تهـران نوشـته که 
یش  کار کجاسـت. اصال عمر  معلوم نیسـت نسـخه های دستنوشـته او 
را تلـف نکـرده اسـت. و امـا  او سـخت دلبسـته رزم آراء بـوده و مـی گویـد 
ترور او سـخت ترین حادثه زندگیش بوده و خودش با دسـت خودش او 
را غسـل داده اسـت. در آن وصیـت نامـه شـرح ایـن ارادت را آورده و مـی 
گوید اسناد مهمی از او دارد که آن را به وصی خود که فرزند برادرش بوده 
گردی برادر شـاه هم بوده و این را  سـپرده اسـت. در مدرسـه نظام، همشـا
بارها نوشته است. در سال 1340 شرح حال خودنوشتش را برای حسن 
کتابخانـه مجلـس بـا عنـوان  کـه در  کتابـی  ره آورد نوشـته اسـت، همـان 
»ره آورد حسـن« منتـش کردیـم  )تهـران، مجلس، 1388( و شـامل دهها 
شرح حال خودنوشت توسط بزرگترین نویسندگان ایرانی دهه های اول 
ینـی، و یاسـمی و پـورداود و تقـی زاده و  قـرن چهاردهـم شمسـی مثـل قزو
ی یک نویسـنده  که و یافت  جز اینهاسـت. از آن شـرح حال می شـود در
کتـاب چـاپ شـده و چندیـن  و خاطـره نـگار درجـه یـک اسـت. سـیزده 
یخ جنـگ جهانی دوم و روز صلح نـام دارد )ص 52 - 56(.  کـه یکـی تار عنـوان کتـاب چـاپ نشـده دارد 
که در اختیار فرزندش برادرش بوده، کجا رفته اسـت.  ای کاش می دانسـتیم آثار چاپ نشـده و اسـناد او 
تولدش 17 اسفند 1294، درگذشتش 10 مهر 1343 در امریکا و انتقال و دفنش در ایران 17 مهرماه همان 

سال است.

رسول جعفریان  
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بررسی یک مضمون مشترک در شعر نیما و نظامی
کـه  وقتـی مجمـوع نوشـته های نیمـا یوشـیج دربـارة شـعر و شـاعری را از نظـر می گذرانیـم متوجـه می شـویم 
از میـان شـاعران کهـن هیـچ شـاعری بـه انـدازة نظامـی گنجـوی محبـوب و مـورد پسـنِد نیمـا نبوده اسـت. 
البتـه او دیـوان بسـیاری از شـاعران کهـن را خوانـده و از آن هـا سـخن بـه میـان آورده اسـت امـا نظامی برای 
کنار حافظ  او شـاعری ویژه اسـت و دارد و هنر شـاعری اش را بسـیار سـتوده اسـت. در جایی نظامی را در 

شاعری فراتر از عصر خود به شمار می آورد و او را چنین می ستاید:
»اشـعار حافـظ و نظامـی، نسـبت بـه زمـان خـود، ایـن معنـی را می رسـانند. اشـعار دیگران یـک همپایی با 
کلمات« )نیما  عموم اسـت. اشـعار این دو شـاعر تجاوز از عموم اسـت به واسـطة فکر و بالتبع به واسـطة 

یوشیج، 1394: 162(.

در جایی دیگر ضمن این که هنر شاعری حافظ بر سعدی و نظامی بر فردوسی را برتر می داند می نویسد:
کلمات را  کلمه با اوسـت. تلفیق دارد. همان طور عادی  که خلِق  کسـی  کیسـت؟  »می پرسـی زبان زباِن 
که فکر و موضوع داشته باشد. برای شعرای درجه اول این  وزن نمی کند و همة این ها بسته به این است 
هست، بدون این که خالق المعانی لقب داشته باشند. حافظ و نظامی را فراموش نکنید ]...[ زبان این 
که حافظ و نظامی باشند، زبان دنیا است، زبان دل، زبان معنی، زبان غیب، زبان یک زندگانی  دو نفر 

و هستی باالتر« )نیما یوشیج، 1394: 234(.

در جایی دیگر شـعر  فرخی و عنصری را از حیث صناعت شـاعری نسـبت به نظامی سـاده و ابتدایی به 
شمار می آورد:

کـه سراسـر لفـظ اسـت و از حیـث صنعـت  گـر دیـوان فرخـی و عنصـری را می خوانیـد  کنیـد ا »شـما فـرض 
نسـبت بـه نظامـی خیلـی ابتدایـی اسـت، هرکـدام از این هـا زیبایـی خـود را دارا هسـتند و نمی شـود انـکار 



آینۀ پژوهش  184
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

  
334| نکته  | حاشیه  | یادداشت

کرد« )نیما یوشیج، 1394: 125(.

کـه دربارة نیما نوشـته شـده اسـت مراجعه می کنیم متوجه می شـویم که او این  وقتـی بـه زندگی نامه هایـی 
کودکـی شـعرهای  کـه در سـال های  عشـق و عالقـه بـه نظامـی را مدیـون مـادرش اسـت، مـادری فرهیختـه 
نظامـی و حافـظ را بـرای او می خوانـده اسـت: »مـادرش نیـز ]...[ آنچـه از حکایـات هفت پیکـر نظامـی و 

غزلیات حافظ از حفظ داشت بدو تعلیم داد« )ثروت، 1397: 3 - 4(.

که او بسیار از این شاعر متأثر شود، یکی از تأثیرپذیری های نیما  عالقة نیما به نظامی باعث شده است 
که مضمون آن این  از نظامی در قلمرو مضمون پردازی اسـت. نیما شـعری دارد با عنوان »بر سـر قایقش« 
گویی این خصلت ذاتی  که در آن اسـت راضی و خشـنود نیسـت.  که آدمی هیچ گاه از وضعیتی  اسـت 
کـه نـدارد،  کـه از داشـته هایش به سـرعت ملـول و دل زده می شـود و مشـتاق چیـزی می شـود  آدمـی اسـت 
کامـل از زندگـی  گویـی آدمـی مـدام میـان دو قطـِب اشـتیاق و مـالل آونـگان اسـت و هیـچ گاه بـه رضایـت 
نمی رسـد. همیشـه بیـن وضعیـت موجـود و وضعیـت مطلـوب فاصلـه ای هسـت و همیـن فاصلـه محّرک 
که مجرد و تنهاست، آرزومند داشتن زن و فرزندی است و آن کس  تمام تالش ها و تکاپوهاست. آن کس 
ی تجـرد و تنهایـی. آن کـس که بیکار اسـت مشـتاق یافتن کاری اسـت و آن کس  کـه متأهـل اسـت در آرزو
ی رسـیدن زمسـتان  کـه از گرمـای تابسـتان آزرده خاطـر اسـت، در آرزو کـه کار دارد در پـی فراغتـی. آن کـس 
اسـت و آن کس که از سـرمای زمسـتان دلگیر اسـت، در اشـتیاق رسـیدن تابستان روزها را سپری می کند. 
ی  که بر ساحل نشسته است در آرزو ی خشکی را در سر می پروراند و آن کس  یاست آرزو که در در آن کس 

یا. نیما این مضمون را چنین سروده است:  دل سپردن به در
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان

یا فریاد: دائمًا می زند از رنِج سفر بر سر در
کشمکش موج سوی ساحل راهی می داد.« گرم   »ا

یاست ی در سخت طوفان زده رو
ناشکیباست به دل قایق بان

 شب پر از حادثه، دهشت افزاست.

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایق بان
 ناشکیباتر بر می شود از او فریاد:

گران می افتاد!«  یای  »کاش بازم ره بر خطة در
  )نیما یوشیج، 1397: 784(

کـه او این مضمون  بـا تأمـل در آثـار نظامـی و عالقـه ای که نیما به این شـاعر داشـته اسـت، به نظر می رسـد 
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گرفته باشد، نظامی در بخش های آغازین مخزن االسرار این مضمون را چنین بیان می کند: را از نظامی 
آمــــــــدههســــــــت بر ایــــــــن فــــــــرش دو رنــــــــگ آمده تنــــــــگ  بــــــــه  کار  از  هرکســــــــی 
بــــــــه صحــــــــرا درند: که  گروهــــــــی  یــــــــا درندگفتــــــــه  کــــــــه به در کای ُخُنــــــــک آنــــــــان 
یا در ســــــــختی َکش اســــــــت کــــــــه بیابان خوش اســــــــت وانکــــــــه به در نعــــــــل در آتش 
نینــــــــد بی غــــــــم  حادثــــــــه  از  م نینــــــــدآدمــــــــی 

ّ
بــــــــر تــــــــر و بــــــــر خشــــــــک مســــــــل

گنجه ای، 1398: 84( )نظامی   

امـا آیـا نیمـا مخزن االسـرار نظامـی را خوانـده اسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش مثبـت اسـت، نیمـا در جایـی از 
کـه  کالسـیک پرداختـه و ایـن مسـئله را پیـش می کشـد  کـه بـه نقـد اوزان یکنواخـت اشـعار  نوشـته هایش 
کهن نمی توانسته اند متناسب با حاالت و احساسات خود وزن شعرشان را تغییر دهند، به نقد  شاعران 

که آن را خوانده است: مخزن االسرار از این منظر می پردازد و نشان می دهد 

ی مناسـبت با مقام  کـه به هیچ رو گـر از وزن ِرنگـی و رقـص آوِر کتـاب مخـزن االسـرار نظامـی گنجـوی  »امـا ا
یـم، همین طـور از ایـن حکایت که چقدر شـعرای مقلد به تقلیـد از او راه را گم  پنـد و حکمـت نـدارد بگذر
که موضوع عشـق خسـرو و شـیرین او با آن برداشـت شـده اسـت وزن  کرده اند حرفی به میان نیاید، وزنی 

مناسب تری است برای بیان یک داستان عاشقانه« )نیما یوشیج، 1394: 63(

برخی پژوهشگران حتی نوآوری نیما در وزن منظومة افسانه را متأثر از نوآوری نظامی در وزن مخزن االسرار 
دانسته اند و نظامی را در این نوآوری الهام بخش او به شمار آورده اند )حمیدیان، 1383: 51(. بر اساس 
کـه نظامـی مخزن االسـرار نظامی را بـا دقت و تأّمـل خوانده  کـه ارائـه شـد می تـوان نتیجـه گرفـت  شـواهدی 
گرفته و در شـکل و شـمایلی دیگر عرضه  گاه از این منظومه  گاه یا ناخودآ اسـت و مضمون مذکور را خودآ
کـرد کـه هرچنـد نیما بـه این مضمون رنـگ و بویی بومی بخشـیده  داشـته اسـت. ایـن را هـم نبایـد کتمـان 
که در آن زندگی می کند پیوند داده است، اما شعر او چندان دل نشین  است و آن را با اقلیم جغرافیایی 

نیست و »بر سر قایقش« را نمی توان شعری درجه یک به شمار آورد.
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اصول فقه اسالمی و نخستیین نمودهای خردورزی مسلمانان
مصطفـی عبدالـرازق را بـدون شـک می تـوان یکـی از مهم تریـن اندیشـمندان و فیلسـوفان عـرب در دوران 
ی و مهمتریـن نوشـته او یعنـی  کـه شایسـته اسـت بـه و معاصـر بـه شـمار آورد حـال آنکـه در ایـران چنـان 

یخ الفلسفة االسالمیة" پرداخته نشده است. کتاب" تمهید لتار

یخی بدانیم آن را در چه زمانی نگاشـته  اهمیـت کتـاب یـاد شـده آن گاه پدیـدار مـی شـود که به لحـاظ تار
اسـت. مصطفی عبدالرازق بعنوان یکی از دانش آموختگان و مدرسـان االزهر به اندیشـه های فیلسـوفان 
تـی کـه علیه " فلسـفه اسـالمی" توسـط آنان انجام  ومستشـرقان زمانـه خـود توجـه نشـان داد و در برابـر حمال
گرفت و برخی از فیلسوفان مسلمان نیز با آنان همصدا شده بودند اقداماتی را انجام داد، از جمله:  می 
یس کالم و تصوف  1. گنجاندن یک ماده درسـی تحت عنوان " فلسـفه اسـالمی" در دانشـگاه قاهره و تدر

اسالمی برای نخستین بار در این دانشگاه.
یخ الفلسفة االسالمیة".4 کتاب "تمهید لتار 2. نگارش 

کسـانی همچـون ارنسـت رنـان  عبدالـرازق بـه طـور خـاص بـه اندیشـه هـا و اشـکاالت مطـرح شـده توسـط 
که مسلمانان  یایی پرداخت و در حالیکه رنان و همفکران او مدعی بودند  درباره تفاوت عقل سامی و آر
توان پرداختن به مسـائل دقیق فلسـفی را نداشـته و فلسـفه اسـالمی چیزی جز تکرار فلسفه یونان نیست، 

گماشت. ی و برجسته سازی مایه های خردورزی و عقالنیت در سنت اسالمی همت  کاو به وا

یخی به بررسی نقادانه نظرات مستشرقان پرداخته و آنها را با اندیشه های  او در این مسیر بر پایه روش تار
دانشمندان مسلمان مقایسه نمود و در حالیکه برخی از فیلسوفان عرب جهت تایید نظرات مستشرقان 
بـه عباراتـی از مقدمـه ابـن خلـدون و برخـی از دیگـر کتـب مهـم اسـتناد مـی کردند تـالش کرد تا از یک سـو 
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تحریفـات صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه را بزدایـد و از دیگـر سـو جنبه هـای خردورزی مسـلمانان که بر پایه 
متون دینیشان بروز یافته بود را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دهد.

کـه مدنظر نگارنده این نوشـتار قرار گرفته آن اسـت که عبدالرازق فلسـفه  نکتـه قابـل توجـه در ایـن کتـاب 
ی و همفکرانش  گیرد. به عقیده و که اصول فقه را نیز دربر می  کرده اسـت  گونه ای تعریف  اسـالمی را به 
مانند ابراهیم مدکور و علی سامی النشار مباحث مربوط به کالم، عرفان، تصوف و اصول فقه را به دلیل 
دقـت ورزی هـا و مایـه هـای فلسـفی در آن هـا مـی تـوان ذیـل عنوان کلی فلسـفه اسـالمی گنجانـد.5 دلیل 
کـه در ایـن علـم نخسـتین تالشـهای مسـلمانان بـرای بـه کارگیـری عنصـر  توجـه او بـه اصـول فقـه آن اسـت 
عقـل در قانونگـذاری قابـل پـی جویـی اسـت و نخسـتین کوشـش هـا برای تدویـن این علم، پیـش از ورود 
فسـلفه یونـان بـه دنیـای اسـالم انجـام گرفته اسـت و از این جهت ادعـای اثرپذیری آن از فلسـفه یونانی از 

اساس منتفی است.

یخه" نگاشـته و آنچه بیش از  عبدالـرازق فصلـی بـا عنـوان" النظریـات المختلفـة فـی الفقه االسـالمی و تار
گون  گونا یخ و صورت های  کرده، مسـئله" اجتهاد الرأی، تار سـایر مسـائل علم اصول فقه نظر او را جلب 
کاربست عقل در اسالم را همزمان با طرح همین اجتهاد الرأی  که او شروع  آن" است. شایان توجه است 
یخ فلسفه در اسالم نیازمند پرداختن  که بررسی تار کرده است  می داند. بر همین پایه به این نکته اشاره 

گون آن است. گونا یخ اجتهاد الرأی و مراحل  به تار

گیری اصول فقه در مقدمه  او همچنین بعنوان یکی از پشـتوانه های ادعای خود از فصول مرتبط با پای 
کـه در آنهـا بـه تاثیر فلسـفه در علم اصول فقه اشـاره کرده و با قـرار دادن جدل و  کـرد  ابـن خلـدون اسـتفاده 
عناصـری ماننـد آن زیـر عنـوان اصـول فقـه از شـباهت منطـق و اصول فقه سـخن گفته اسـت. عبدالرازق 
گیـری و رشـد آن در دوران نخسـت حکومـت  یـخ فقـه از دوران پیامبـر)ص( تـا شـکل  ضمـن تحلیـل تار
گلدتسیهر پنداشته اند اصالت فقه اسالمی  کرده تا برخالف آنچه مستشرقانی همچون  عباسیان تالش 
گیریشـان از فقـه یهـودی یـا مسـیحی اثـر  کـه فقـه و اصـول اسـالمی در شـکل  را اثبـات نمـوده و نشـان دهـد 
نپذیرفته اند و پدید آمدن این دو علم تنها حاصل فلسفیدن و خردورزی مسلمانان آن هم پیش از ورود 
فلسـفه یونانی بوده اسـت. او همچنین به مایه های فلسـفی" الرسـاله" شـافعی توجه نشان داده و مواردی 
گـون، بـه کارگیری اسـلوب  یـف مقـوالت گونا یکـرد منطقـی در وضـع حـدود و تعار همچـون" اسـتفاده از رو

کرده است.6 جدلی و استفاده از منطق" را در همین چارچوب تحلیل 

 5. بنابراین همانطور که زکی نجیب محمود و محمد مصطفی حلمی نیز اشاره کرده اند، عبدالرازق از منظری دیگر به فلسفه اسالمی 
یخ آن نگریست و در این راستا تالش کرد تا تعریف فلسفه را قدری بگستراند. ن.ک: زکی نجیب محمود، تیارات الفکر و االدب  و تار
فی مصر المعاصره، مجلة الفکر المعاصر، عدد33، ص56؛ محمد مصطفی حلمی، مصطفی عبدالرازق رائد المدرسة االسالمیه 

الحدیثه، مجلة الفکر المعاصر، عدد4، ص187.
یخ الفلسفة االسالمیه، صص 364-359.  6. ن.ک: تمهید لتار
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عبدالرازق بر آن است که ابتنای فقه در دوران صحابه و همچنین عصر خلفا به ویژه در حوزه" ما ال نّص 
فیـه" بـر قیـاس و اجتهـاد الـرأی بـوده) البتـه این دو با یکدیگـر متفاوتند( و حتی اجمـاع را نیز در چارچوب 

کرده است. گرایی تفسیر  رأی 

در پایـان توجـه بـه ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه عبدالـرازق یکی از جلوه هـای عقل گرایـی در دوران 
یخی و آنچـه در برخی متون  گـزارش های تار صحابـه را عمـل امیرالمومنیـن)ع( بـه قیـاس دانسـته و برپایـه 
یـخ فقـه آمـده اسـت، ایشـان را جـزو عمـل کنندگان بـه اجتهاد الرأی به شـمار آورده اسـت، او  مرتبـط بـا تار
بـرای نمونـه بـه مـواردی همچـون" قیاس حد شـارب خمر بـر قاذف، قیاس قتل بر سـرقت، قیاس مجازات 

کرده است. کافر" توسط امیرالمومنین)ع( اشاره  غلو بر مجازات 

یـــخ  ـــا تار کنـــون در مباحـــث مرتبـــط ب ـــا  ـــده ایـــن نوشـــتار اهمیـــت دارد و ت ـــرای نگارن آنچـــه بیـــش از هرچیـــز ب
ـــخ قیـــاس فقهـــی در امامیـــه7 و دیگـــری، عوامـــل  ی ـــی تار ـــرار نگرفته،یکـــی بازخوان ـــورد توجـــه ق فقـــه شـــیعه م

کلـــی فقـــه مکـــه توســـط شـــیعیان اســـت.9 ـــه طـــور  ـــر تصفیـــه میـــراث فقهـــی امیرالمومنیـــن)ع(8و ب ـــر ب موث

|حمیدرضا تمدن  

گرفته  که برخی عوامل و پیش فرضها موجب شـده اسـت تا برخی روایات موجود در منابع شـیعی نیز نادیده   7. اینگونه به نظر می رسـد 
گانه  شود. روایات ذیل بخشی از این قبیل گزارش ها و احادیث)با مایه های قیاس گرایی( هستند که شایسته است در فرصتی جدا

به آنها پرداخته شود:
اٍد َعْن  ُحَسْیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َحّمَ

ْ
َباٍن َعِن َال

َ
َحَسِن ْبِن أ

ْ
ُحَسْیِن ْبِن َال

ْ
ِبیِه َعِن َال

َ
ٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحّمَ

َ
ی َعْن أ

َ
َدُه َاهلُل َتَعال ّیَ

َ
ْیُخ أ ْخَبَرِني َالّشَ

َ
َو أ  -

 َما 
َ

ْیِه َو آِلـِه َفَقال
َ
ی اهلُل َعل

َّ
ِبـّيِ َصل ْصَحاَب َالّنَ

َ
ـاِب أ َخّطَ

ْ
« :َجَمـَع ُعَمُر ْبُن َال

َ
ـاَلُم َقـال ْیـِه َالّسَ

َ
ِبـي َجْعَفـٍر َعل

َ
َراَرَة َعـْن أ ْبِعـّيِ ْبـِن َعْبـِد َاهلِل َعـْن ُز ِر

ْیِه 
َ
ِخَتاَناِن َفَقْد َوَجَب َعل

ْ
َتَقی َال

ْ
ُمَهاِجُروَن ِإَذا ِال

ْ
 َال

َ
َماِء َو َقال

ْ
َماُء ِمَن َال

ْ
ْنَصاُر َال

َ ْ
ِت َاأل

َ
 َفَقال

ُ
 ُیْنِزل

َ
ُه َفُیَخاِلُطَها َو ال

َ
ْهل

َ
ِتي أ

ْ
ُجِل َیأ وَن ِفي َالّرَ

ُ
َتُقول


ً
ْیِهَصاعا

َ
ُتوِجُبوَنَعل

َ
ْجَمَوال لّرَ

َ
ا َو

َ
َحّد

ْ
ل
َ
ْیِها

َ
ُتوِجُبوَنَعل

َ
اَلُم«أ لّسَ

َ
ْیِها

َ
َعل َعِلّيٌ

َ
َقال

َ
َحَسِن ف

ْ
َبا َال

َ
 َیا أ

ُ
اَلُم َما َتُقول ْیِه َالّسَ

َ
 ُعَمُر ِلَعِلّيٍ َعل

َ
ُغْسلُ َفَقال

ْ
َال

ْنَصـاُر«. )تهذیب األحکام، 
َ ْ
ِت َاأل

َ
ُمَهاِجـُروَن َو َدُعوا َما َقال

ْ
 َال

َ
 َمـا َقال

ُ
َقْول

ْ
 ُعَمُر َال

َ
« َفَقـال ُغْسـلُ

ْ
ل
َ
ْیـِها

َ
َقـْدَوَجـَبَعل

َ
ِخَتاَنـاِنف

ْ
ل
َ
َتَقـیا

ْ
ِمـْنَمـاٍءِإَذاِال

ج1، ص119( 

َ

:ِإّن
ُ

ـاَلُم َکاَن َیُقول ْیِه َالّسَ
َ
 ِإّنَ َعِلّیًا َعل

َ
 َقـال

َ
ـاَلُم َقال ْیِه َالّسَ

َ
ِبي َجْعَفٍر َعل

َ
َراَرَة َعْن أ ـِد ْبـِن ِعیَسـی َعـْن ُیوُنـَس َعـْن ُز َعِلـّيُ ْبـُن ِإْبَراِهیـَم َعـْن ُمَحّمَ  -

ُمْفَتِري. )الکافی، ج7، ص215(
ْ
ل
َ
ا

َ
اْجِلُدوُهَحّد

َ
َتَرىف

ْ
ىِاف

َ
ِإَذاَهذ ىَو

َ
ِإَذاَسِکَرَهذ َخْمَرَسِکَرَو

ْ
ل
َ
ِإَذاَشِرَبا ُجلَ لّرَ

َ
ا

ْهَنا ِفي  ُت ِفَداَك ُفّقِ
ْ
ـاَلُم ُجِعل ْیِه َالّسَ

َ
َحَسـِن ُموَسـی َعل

ْ
ِبي َال

َ
ُت أِل

ْ
 :ُقل

َ
ِد ْبِن َحِکیٍم َقال ِبي ُعَمْیٍر َعْن ُمَحّمَ

َ
ِبیِه َعِن ِاْبِن أ

َ
َعِلّيُ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ  -

ُة َو َیْحُضُرُه َجَواُبَها 
َ
ل

َ
َمْسأ

ْ
 َصاِحَبُه َتْحُضُرُه َال

ٌ
 َرُجل

ُ
ل

َ
َمْجِلِس َما َیْسأ

ْ
َتُکوُن ِفي َال

َ
ا ل َجَماَعَة ِمّنَ

ْ
ی ِإّنَ َال اِس َحّتَ ْغَناَنا َاهلُل ِبُکْم َعِن َالّنَ

َ
یِن َو أ َالّدِ

ْشَیاِء ِلَما 
َ ْ
ْوَفِق َاأل

َ
ْحَسِن َما َیْحُضُرَنا َو أ

َ
ی أ

َ
 َعْن آَباِئَك َشْيٌء َفَنَظْرَنا ِإل

َ
ِتَنا ِفیِه َعْنَك َو ال

ْ
ْم َیأ

َ
ْيُء ل ْیَنا َالّشَ

َ
َرَد َعل َما َو ْیَنا ِبُکْم َفُرّبَ

َ
ِفیَما َمّنَ َاهلُل َعل

 
َ

 َقال
ُ

َکاَن َیُقول َبا َحِنیَفَة 
َ
َعَن َاهلُل أ

َ
 ل

َ
 ُثّمَ َقال

َ
َك َیا ِاْبَن َحِکیٍم َقال

َ
َك َمْن َهل

َ
 َهْیَهاَت َهْیَهاَت ِفي َذِلَك َو َاهلِل َهل

َ
 ِبِه َفَقال

ُ
ُخذ

ْ
َجاَءَنا َعْنُکْم َفَنأ

ِقَیاِس .)الکافی، ج1، ص56(
ْ
ل
َ
َصِليِفيا ْنُیَرّخِ

َ
أ

َّ
َرْدُتِإال

َ
هلِلَماأ

َ
ا َحَکِم َو

ْ
ُد ْبُن َحِکیٍم ِلِهَشاِم ْبِن َال  ُمَحّمَ

َ
ُت :' َقال

ْ
َعِلّيٌ َو ُقل

کـه بدانیـم میـزان منقـوالت »فقهـی« از امیرالمؤمنیـن در نگاشـته های اهـل سـّنت بسـیار   8. ایـن پرسـش آنـگاه جّدی تـر مطـرح می شـود 
است.) برای یافتن روایات فقهی امام علی)ع( در منابع اهل سّنت ن.ک: محمد رواس قلعه جی، موسوعة فقه اإلمام علی؛ محمد 
طـه البالیسـانی، فقـه اإلمـام علـی . قـرار داشـتن حضـرت در معـرض قضـا و اسـتفتاء بـه عنـوان یـک فقیـه شـناخته شـده و مـورد قبـول 
یت می کند .همچنین اینگونه  پیامبر)ص( و سپس بزرگان صحابه نیز این انتظار که روایات فقهی منقول از ایشان اندک نباشد را تقو
گـون تـالش بـر آن بـوده که منشـأ فقه خـود را بـه امیرالمومنین برسـانند. برای مشـاهده  بـه نظـر می رسـد کـه از سـوی بـزرگان مذاهـب گونا

کتچی، امام علی)ع( و فقه اسالمی .( کسانی همچون ابوحنیفه ن.ک: پا برخی از این تالش ها از سوی 
گون اهل سـّنت ماننـد »»مصّنف عبدالرزاق   حـال آن کـه ایـن میـزان از سـال 94ق بـه بعـد در فقـه امامیـه به حّداقل می رسـد .در آثار گونا
صنعانـی«، »مصّنـف ابـن ابـی شـیبه«، »سـنن أبی داود« و...روایاتی از علـی)ع( وجود دارد.)همچنین برخی بالغات به نقل از ایشـان 
ین نوشـته هایی که در آنها به اختالف فقیهانی همچون ابن مسـعود یا بعدها ابوحنیفه با حضرت اشـاره  وجود دارد( عالوه بر آن عناو

شده بیانگر جایگاه فقهی و مرجعیت علمی ایشان است.) رساله هایی مانند »اختالف علی و ابن مسعود« یا »ما خالف فیه
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 ابوحنیفة علیًا و عبداهلل« از این قبیل هستند.( شاید سّر این مطلب را بتوان در چند امر پی گرفت:
یـخ شـکل گیری مذاهـب و همچنیـن مرزبندی های میان آنها باید مـورد توّجه قرار گیرد. در ایـن مقام به دنبال  الـف: ارتبـاط مسـأله بـا تار
یابـی اقـوال موجـود در ایـن زمینه)ماننـد اختالفـات فـان اس و مادلونگ در این باره( نیسـتیم ولی اینگونه به نظر می رسـد که در این  ارز
ران امـام باقـر)ع( به بعد این مرزبندی ها پررنگ تر شـده و کسـب  ران امامـان)ع( درگیـر پایـه گـذاری بنیان هـای تشـّیع بوده انـد و از دو دو
یـخ فقه اسـالمی،  یـت از طریـق بیـان تفاوت هـا اّتفـاق می افتـد.) بـرای مشـاهده اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه ن.ک: مهـروش، تار هو
یج آداب نماز، حج و مناسکی مستقل-  کوشش می کرد با ترو ص  :341»فراتر از تبیین نظام اعتقادی شیعه، در احکام نیز امام)ع( 
گردان آمـوزش می دادند و اندکی  یتـی متمایـز بخشـد. ایـن آیین ها و احکام را به شـا یـش آموختـه بودنـد -شـیعیان را هو کـه از پـدران خو
بعـد میـان عمـوم شـیعیان منتشـر می کردنـد. بـرای نمونـه شـیعیان تـا مّدت هـا بعـد شـیوه نمـاز خـود را بـر پایه »کتـاب الصـالة« حریز بن 

بردارنده روایاتی از امام)ع( درباره شیوه مطلوب نماز بود«. گردان امام)ع( استوار می کردند. این اثر در عبداهلل سجستانی از شا
 : Koglberg, Muhammadیـت شـیعی ن.ک گیـری اندیشـه و هو همچنیـن بـرای یافتـن اطالعاتـی دربـاره نقـش امـام باقـر)ع( در شـکل 
النی،نخسـتین اندیشـه های شـیعی)تعالیم امـام محمـد باقـر( و امامـان عمـاًل درگیر اسـتحکام   b. Ali Al-Bakir, 1993, p.398و ال
یت بخشی به آن می شوند .تا پیش از این به سببی که بیانش گذشت آموزه های فقهی امام علی)ع( تأثیر قابل  پایه های مذهب و هو
توّجهـی در محافـل فقهـی سـّنی بـر جـای گذاشـت و بـه دلیـل گسـتردگی طیـف نقل کننـدگان گاه روایاتی که از ایشـان گزارش می شـد 
یم و قضاوت در این زمینه دشـوار  ران اطالعـات قابـل توجهی در اختیـار ندار متناقـض بـود. دربـاره تمایـز فقـه شـیعی و سـنی در ایـن دو

به نظر می رسد.
ران قـوام یافتن مذهب  ران امـام باقـر)ع( و امـام صـادق)ع( فقـه شـیعه وارد مرحلـه جدیـدی می شـود و ایـن هم زمـان اسـت بـا دو ب: از دو
تشّیع در مقابل اهل سّنت و مطرح شدن آن به عنوان یک مکتب فکری و نه جریانی صرفا سیاسی. روایتی از امام صادق)ع( به این 
یش پیـروی عموم بودند اّما پـدرم چنان کرد  حقیقـت اینگونـه اشـاره کـرده اسـت: »تـا پیـش از پـدرم شـیعیان در افـکار و آداب دینی خو
کـه در نهایـت عمـوم مسـلمانان بـه لحـاظ فکـری به تشـّیع وابسـته شـدند.) کلینـی، الکافـی، ج2، ص20: » ...وکانت الشـیعة قبل أن 
بین لهم مناسـك حجهم وحاللهم  کان أبو جعفر ففتح لهم و یکون أبو جعفر وهم ال یعرفون مناسـك حجهم وحاللهم وحرامهم حتی 

کانوا یحتاجون إلی الناس ..( وحرامهم حتی صار الناس یحتاجون إلیهم من بعد ما 
که تا  رت وجود امام، علم امام، عصمت و...  کثرت نقل ها از علی)ع( و عدم تبیین مسـائلی همچون ضرو ران به سـبب  ج: در این دو
گسترده مورد پذیرش قرار نداشت و یا اساسا مطرح نشده بود، شیعیان در  پیش از عصر صادقین)ع( هنوز میان شیعیان به صورت 

مواجهه با روایات فقهی علوی، دو مسیر را در پیش روی خود می دیدند:
یابی موردی تک تک احادیث پیشین 1. ارز

کردن به احادیث فقهی امام باقر و امام صادق)ع( 2. بسنده 
ر تنقیح شـده و همچنین شـاید بررسـی آن  ران به مرو اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه بـا توّجـه بـه آن کـه معیارهـای نقد حدیـث پس از این دو
حجم از احادیث عمال ممکن نبود شیعیان مسیر دوم را برگزیدند و احتماال اندیشه هایی مانند »وحدت خلقت و آموزه های امامان« 
یه، کمال الدین، صص 15- کلینی، الکافی، ج1، ص68، ابن بابو نیز پشتوانه ای برای این انتخاب بوده است.) برای نمونه ن.ک: 

.« یا »َخلُقنا واحد  14 و روایاتی از این دست: »حدیثی حدیث أبی و حدیث أبی حدیث جّدی...و حدیث رسول اهلل قول اهلل عّزو جلّ
بردارنده آموزه ها و تعالیم ائمه پیشین هم هست. دلیل این پاالیش  نا واحد«(  بدین معنا که روایات این امامان در

ّ
کل و علمنا واحد و 

ران فقه شیعه به  که از این دو را می توان ناهمسو بودن آموزه های نقل شده با تعالیم امامان جدید دانست .به هر حال به نظر می رسد 
سمت تمایز از فقه اهل سنت پیش رفته است.

ت آن می توان 
ّ
لت می کنند که البته درباره عل همچنین شواهد دیگری بر رخ دادن یک گسست فرهنگی از میراث پیشین در تشّیع دال

یخ آن نوشـته نشـده ولی اّطالعات قابل توّجهی  گمانه زنی های متفاوتی داشـت. برای نمونه یکی از آثاری که گرچه در زمینه فقه و تار
رانـی نزدیک به  یـخ یعقوبـی اسـت. احمـد بـن واضـح یعقوبـی کـه در اواسـط قرن سـوم هجـری و دو از ایـن جهـت بـه دسـت می دهـد تار
گفتـه نـام »ابوحمـزه ثمالـی« را نیـز در شـمار  کـه دربـاره »ابوالعّبـاس سـّفاح« سـخن  یخـش آنـگاه  کتـاب تار یسـته در  صادقیـن)ع( می ز

کرده است.)ن.ک: ج2، ص363(  ران ذکر  فقیهان برجسته آن دو
یم. به نظر  زه او را به عنوان یک فقیه نمی شناسـیم و اّطالعات قابل توجهی درباره فقه وی در دسـت ندار که ما امرو این در حالی اسـت 
ران به بعد شاهد فقیهانی  ران امامان پیشین است بی ارتباط نباشد.از این دو ت این امر با این که وی حامل آموزه های دو

ّ
می رسد عل

رزند.  که دیگر به طور خاص نسبت به نقل احادیث صادقین)ع( اهتمام می و همچون زرارة ابن أعین و ابوبصیر هستیم 
  'Abd Allah b. 'Abbas and« یلفرد مادلونگ و زابینه اشـمیتکه با عنوان . 9 برای آشـنایی بیشـتر با این مسـأله، ترجمه مقاله مشـترک و

Shi'ite law« سودمند به نظر می رسد. 
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قرآنی با ترجمۀ پارسی کهن، فراهم آمدۀ امیری ترک در 605 هجری: 
لُچق سلطانی

ُ
غ جانداربک ق

ُ
ْتل

ُ
غ ق

ُ
ُال

که در سال 605 هجری قمری به فرمان امیری  کتابخانۀ آستان قدس رضوی، نسخه ای از قرآن یافتم  در 
کنون تنها هفت پارۀ  از سـلجوقیان در خراسـان فراهم آمده اسـت. این قرآن در ده پاره تدوین یافته، اما تا
یخ دار بودن،  آن را در کتابخانـه یافتـه ام )شـماره هـای 11296 تـا 11302(. ایـن ترجمـۀ فارسـی به جهـت تار
یـخ زبـان فارسـی بـه شـمار می آید، اما گویا هیچ یک از این هفـت جزء قرآنی در تألیف  منبعـی مهـم در تار
کتـاب فرهنگنامـۀ قرآنـی )زیـر نظـر دکتـر جعفر یاحقی( و فرهنگنامۀ بزرگ قرآنی )زیـر نظر دکتر علی رواقی( 

مورد توجه و فیش برداری نبوده است. 
یحـان در پنـج سـطر، همـراه بـا ترجمـه ای فارسـی در میـان  در هـر صفحـۀ ایـن جـزوات، متـن قـرآن بـا قلـم ر
کاتب بدون  که  کتابت شـده اسـت. در پایان سـه پاره از این قرآن ها، انجامه ای باقی مانده اسـت  سـطور 
کتابت اشاره می کند.  کتابت نسخه در رمضان سال 605 هجری، و نیز فرِد آِمر به  یخ  ذکر نام خود، به تار
یخ مناصب اداری در  یخ سلجوقیان و نیز تار ی اطالعاتی مهم از تار این انجامۀ بسیار کهن می تواند حاو

ایران قرن ششم هجری باشد. متن انجامه چنین است:
ید  »تمـام شـد ایـن مصحـف بعـون و توفیـق | حـق تعالـی بجهـت أمیـر سپهسـاالر أجل کبیـر مو
الملـوک  اختیـار  والمسـلمین   | اإلسـالم  نصیـر  والدیـن  الدولـة  أسـد1  غـازی  منصـور  مظفـر   |
ـغ جانداربـک ُقلُچـق سـلطانی | أعـز اهلل 

ُ
ـغ ُقْتل

ُ
والسـالطین پهلـوان الشـرق | افتخـار األمـراء ُال

یخ شهر اهلل المبارک رمضان سنة | خمس وستمائة« أنصاره بتار

تقریبـًا تمـام ایـن انجامـه ذکـر القـاب و اوصـاف سـرمایه گـذار و آِمر بـه کتابت این مصحف ده پاره اسـت. 

1ـ در یک انجامه اسعد، و در دیگری اسد ذکر شده است.
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ی را نمـی یابیـم. نـام ایـن فـرد در انجامه های  یـخ بـه دسـت آمـده از قـرون کهـن، نـام و بـا ایـن همـه، در توار
ـغ جانداربـک 

ُ
ـغ ُقْتل

ُ
ایـن جـزوات قرآنـی، پـس از ذکـر القـاب متعـدد وبلنـد مرتبـه چنیـن آمـده اسـت: »ُال

ی در حکومت  ی و منصب نظامـی و ُقلُچـق سـلطانی.« اجـزای مختلـف ایـن نـام، همگـی بر ترک بـودن و
ـغ« یـا اولـوغ بـه معنـای بـزرگ و توانـا در ترکـی قدیـم، از دیربـاز بـه عنـوان لقـب و 

ُ
ل
ُ
سـلجوقیان اشـاره دارد. »ا

غ« نیز به معنای نیکبخت، شادمان و خوش یمن، از 
ُ
بخشی از نام ها به زبان فارسی راه یافته است. »ُقتل

مادۀ قوت )= تأیید آسـمانی و الهی، اقبال، بخت خوش، و سـعادت( + پسـوند نسـبت و دارندگی »لوغ« 
غ« نام اصلی این امیر سلجوقی است.

ُ
است. در واقع »قُتل

اما »جاندار« و »جانداربک« به دارندۀ منصبی  نظامی  و مأمور حفظ  جان  امیران  و خلفا اطالق می شده 
ی  در دوره هـای  مختلـف  گاه  معـادل  بـوده  اسـت  بـا َحَرس ، اسـلحه دار، حاجب ،  اسـت. جانـدار و نهـاد و
دژخیـم ، پـرده دار، همیشـه  کشـیک ، کشـیکچی  و بریـگاد مرکـزی . در اینجـا  برخی توضیحـات مندرج در 
مقالـۀ »جانـدار« در دانشـنامۀ جهـان اسـالم )جلـد نهـم، تهـران، 1393( را ذکـر می کنـم:  دربـارۀ  ایـن  عنوان  
اختـالف  نظـر وجـود دارد. برخـی  آن  را فارسـی  و مرّکـب  از دو جـزء »جـان « و »دار« دانسـته  و عـده ای  جان  را 
یشـۀ  اوسـتایی  و به  معنای  سـالح ، و عده ای  دیگر به  معنای  روح  و زندگی  دانسـته  و جاندار را  گرفته  از ر بر 
کاربرد واژۀ  جاندار به  سدۀ  پنجم  باز می گردد.  کرده اند. نخستین  شواهد  سالحدار یا محافظ  جان  معنی  
کـه  شـاید بتـوان  او را با سـالحدار  کـرده  اسـت   بیهقـی  از غالمـی  شمشـیردار در دیـوان  بـا عنـوان  جانـدار یـاد 
کرد. خواجه  نظام الملک  نیز وجود جانداران  را برای  پادشـاه  امری  ضروری  دانسـته  اسـت . عنوان   مقایسـه  
جاندار در عصر سـالجقۀ  بزرگ  به  نگهبانان  سـلطنتی  اطالق  می شـد )دائرة المعارف اسـالم ، چاپ  دوم ، 
کشـور و حتـی  بـر تخـت   کـه  در امـور سیاسـی   گاه  چنـان  اقتـدار می یافتنـد  ذیـل  مـاّده ( و فرماندهـان  آنـان  
نشـاندن  شـاه  نیـز نقـش  داشـتند و بـه  حکمرانـی  بـر والیات  بـزرگ  انتصـاب  می یافتند. به  نوشـتۀ  لمتون ، در 
گـرگان   ـغ  جانداربـک  بـه  شـحنگی  ترکمنـان  

ُ
دورۀ  سـلطان  سـنجر )511 ـ552( فـردی  بـه  نـام  ایناْنـچ  ُبلـگا ُال

منصوب  شد و از جمله  وظایف  او تقسیم  آب  و مراتع  میان  رهبران  ترکمن  بود. برای متن کامل این فرمان 
نامه، مقالۀ زیر را از دیوید دوران ـ گوِئدی ببینید:
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David Durand-Guédy, “The Türkmen–Saljūq relationship in twelfth-century Iran: new el-
ements based on a contrastive analysis of three Inšā documents,” Eurasian Studies 9/i-ii 
(2011), p. 11-66.

غ، دارندۀ یکی از مناصب مهم نظامی یعنی »جاندار« بوده است. دو کلمۀ بعدی نشان 
ُ
غ ُقتل

ُ
بنابراین، ُال

گر متن انجامه را درسـت خوانده باشـم، بعد  کدام نقطه بوده اسـت. ا ی جاندار یا فرمانداِر  که و می دهد 
از کلمۀ جانداربک، نوشته شده است: »ُقلُچقسلطانی«. درواقع او محافظ یا جانداِر »ُقلُچق سلطانی« 
بوده است. ُقلُچق یا قلُجق می تواند اشاره به یکی از نواحی اطراف شیروان کنونی باشد، و می تواند اشاره 

غ نگهبان و محافط او بوده است.
ُ
غ ُقتل

ُ
که ُال به فردی یا منصبی خاص باشد 
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