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بیست وچهارمین  قالب  در  حاضر  نوشتار  در  نویسنده 
سلسله یادداشت های با عنوان نسخه خوانی، متن چند 
سند را بررسی کرده است. عناوین این یادداشت ها عبارتند 

از:

تشیع از قم تا سبزوار در سال 700 هجری

آیا ابن سینبا امامی مذهب بود؟

یک سند از پشت یک نسخه خطی

یک نمونه حکم قضایی از دوره قاجار

پرداخت مخارج دوره آبستنبی

یادداشت هایی در باره چهار  زلزله در پشت یک نسخه

در نجف اشرف خوش گذشته است!

تخریب میخانه شیراز 

| رسول جعفریان

نسخه خوانی )24(



Manuscripts (24)
Rasul Jafarian

In the present article, the author has reviewed 

the text of several documents as the twen-

ty-fifth part of the notes published under the 

title of manuscripts. The titles of these notes 

are:

Shiism from Qom to Sabzevar in the year 700 

AH

Was Ibn Sina an Imami?

A document from behind a manuscript

An example of a court sentence from the Qajar 

period

Payment of pregnancy expenses

Notes on four earthquakes on the back of a 

manuscript

Having a good time in Najaf Ashraf!

Destruction of Shiraz pub

 قراءات يف املخطوطات )24(
يان رسول جعفر

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

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

ّية. 1 - التشّيع من قم إىل سبزوار يف السنة 700 اهلجر
2 - هل كان ابن سينا إمامّي املذهب ؟

3 - إحدى الوثائق يف خلفّية إحدى النسخ اخلّطّية.
4 - منوذج ألحد األحكام القضائّية من العهد القاجاري.

يف فترة احلمل. 5 - دفع مصار
بعة زالزل يف خلفّية إحدى النسخ. 6 - خواطر عن أر

7 - إقامة ممتعة يف النجف األشرف.
يب مّخارة شيراز. 8 - ختر
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تشیع از قم تا سبزوار در سال ۷۰۰ هجری
یخ انـد، و در همیـن زمینه  ی آنهـا، همیشـه سـند مهمـی بـرای تار نسـخه هـای خطـی و یادداشـت هـای رو
یخ، راهنمای خوبی  کامی شیعه، در ادوار مختلف تار یخ تشیع، نسخه های فقهی و  برای شناخت تار
هستند. یکی از این آثار، کتاب جامع الوفاق و الخاف از یک قمی االصل است که در سبزوار زاده شده 
کـرده، و کتابـش را در فقـه خـاف و وفـاق، مبتنـی بـر غنیة النزوع ابن زهره، در رجب سـال 698 در  و رشـد 

کرده است.  شهر مشهد تألیف 

کـه کاتـب آورده، »... بـدر االسـام و المسـلمین علـی بن محمد بن محمـد قمی اصا،  نـام مولـف چنـان 
کـه در آغاز کتاب  کـه عجالتا شـناخته شـده نیسـت، امـا چنان  السـبزواری مولـدا و منشـئًا« اسـت، نامـی 
گذشته بوده است. ]صفحه اول نسخه افتاده است[. علی القاعده،  آمده، وقت تالیف سنش از هفتاد 
فقیهـی از خاندانـی قمـی بـوده کـه بسـا پـدر یـا جـدش یـا بـه همـراه مـادرش، به سـبزوار رفتـه و ایـن کتاب را 

البته در مشهد نوشته است. 

که از  کتاب مهم فقهی »غنیة النزوع« از یک عالم شیعی حلبی نوشته شده، اثری  اثر  مزبور بر محور یک 
که شـیعیان حلب و عراقی و ایرانی با  آثار فقهی قابل اعتماد برای شـیعیان بوده اسـت. دو سـه قرنی بود 
کتابخانه مرکزی با شـماره 6702، دو سـال بعد  هم در ارتباط بودند. تنها نسـخه برجای مانده این اثر در 
کاتب این اثر، حسن بن محمد بن عبدالعزیز ایامی ]یا  کتابت شده است.  از تألیف یعنی در سال 700 
کـه آن را در روز چهارشـنبه وقـت نمـاز عصر، 20 جمادی االولی سـال 700 به  الراباطـی[ ]! بـا تردیـد[ اسـت 
اتمـام رسـانده اسـت. ظاهـرا عبـارت در اینجـا تمـام شـده و دیگری در اینجـا افزوده: »این اثـر برای مولفش 
کرده  یعنی همان علی بن محمد بن محمد القمی« نوشته شده که ضمن آن با القابی بلند او را ستایش 
اسـت: »الجـل صاحـب الکتـاب، االمام الهمـام، العالم العامل، الفاضل الکامل، ملـک الزهاد و العباد، 
قـدوة االولیـاء و االوتـاد، نجـم الملـة و الدیـن، بدر االسـام و المسـلمین علی بن محمد بـن محمد القمی 
... تحریرا فی الثالث من ذی القعده سنة سبعمائه«.  و افزوده شده است 

ً
اصا السبزواری مولدا و منشأ

که این سـطور اخیر، توسـط »محب صاحب الکتاب« محمد بن علیشـاه نوشـته شـده است. این هم نام 
یم.  که در اختیار دار سومی است 

کـه پرتـوی بـر عنـوان »تشـیع از قـم تـا سـبزوار در حوالـی سـال 700« مـی  یـم  یـخ دار تـا اینجـا، چنـد اسـم و تار
کتاب در سال 1421 قمری، توسط آقای حسنی بیرجندی منتشر شده و متن آن در سی دی  اندازد. این 
جامـع فقـه آمـده اسـت. ممکـن اسـت در خوانـش برخی از این کلمات، تسـامحی رخ داده باشـد. تصویر 
کتاب، می توان به فهرسـت میکروفیلمها 312/1 و فهرسـت دانشـگاه:  گذارم. در باره این  صفحه را می 

کرد. 356/16 مراجعه 
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آیا ابن سینا امامی مذهب بود؟ )۴ مهر 1۳۹۷(
یـخ تشـیع در ایـران را می نوشـتم، کتـاب »توفیق  سـالها پیـش یـا دقیقـا وقتـی در سـال 1366 تحریـر اول تار
التطبیـق فـی اثبـات أّن شـیخ الرئیـس مـن االمامیـة االثنـی عشـریه« از علی بـن فضل اهّلل گیانـی )زاهدی 
که ظاهرا خطاست( را دیدم. ]شاید  کتاب توفیق التطبیق این اسم  را »القونی« خوانده  فومنی ]مصحح 

گیانی هم مربوط و بسا از نسل همو یا طیفی از وابستگان او باشد[.  این نسبت با شیخ زاهد 

کـه در اثبـات امامـی بـودن ابـن سـینا نوشـته شـده، بـه گفته  ایـن کتـاب یـا رسـاله بلنـد امـا منحصـر بـه فـرد 
یخ آخر  که در سـال 1062 در مجلسـی در شـیراز برگزار شـده، و تار مولف آن، در پی بحثی نگاشـته شـده 

کتابت[ سال 1070 را نشان می دهد.  رساله ]تألیف نهایی یا 

کنگره ای برای ابن سـینا در بغداد برگزار می شـده، یک دانشـمند مصری به نام  که در سـال 1952  زمانی 
گرد مصطفی عبدالرازق و اسـتاد فلسـفه در دانشـگاه قاهره[ مقاله خود را در  محمد مصطفی حلمی ]شـا
ی در جریان این کار، با نام این کتاب آشـنا شـده و دو نسخه از آن  باره ابن سـینا و شـیعه نوشـته اسـت. و
را بـه دسـت مـی آورد، و سـپس کتـاب را بـا یـک مقدمـه تصحیـح و در 244 صفحه منتشـر مـی کند ]متن 
کتاب تا صفحه 97 و ادامه تعلیقات مصحح اسـت[ )دار احیاء الکتب العربیه عیسـی البابی الحلبی 
کرده  کتاب را به استادش مصطفی عبدالرزاق اهداء  و شرکاء، الطبعة االولی 1373ق / 1954(. او این 
که به احترام عبدالرازق قرار بوده منتشر شود ]آیا آثار  کتاب، از یک سری آثاری است  کتاب اولین  و این 

دیگری منتشر شده است یا نه، خبر ندارم[.

حلمـی در مقدمـه ضمـن تحلیـل محتـوای کتـاب، مـی گوید که اطاعاتـی در باره مولف بدسـت نیاورده 
یـدی بودنـد و زمـان شـاه  کـه آن نواحـی، مردمـان ز گیانـی او دارد و ایـن  ی اشـاره ای بـه نسـبت  اسـت. و
کتاب  عباس امامی شدند، و البته در طرف الهیجان بیشتر امامی بودند. ضمنا با استفاده از محتوای 
که  کتابش نشـان می دهد  کاما برخوردار بوده و  که او از میراث فلسـفی، شـرعی و عقلی  کند  کید می  تأ

کافی دارد. مقصودش همین سنت فلسفی ایران و طبعا شیراز است.  بر اندیشه های فلسفی تسلط 

حلمـی در حـد معلومـات خـود، احتمالـی هـم مـی دهـد کـه کتابی با عنوان شـرح قانـون از جیانی نامی، 
کـه نسـخه ای در دار الکتـب المصریـه بـه شـماره 1123 دارد. هرچـه هسـت،  کتابـی  مربـوط بـه او باشـد، 
که مجلسی در  گردد  که خود مولف نوشته، ابتدایش به سال 1062 بر می  کتاب، آن چنان  یخ نگاش  تار
کتابش را در سال 1070 نوشته است ]و اتممنا هذه الرسالة فی  شیراز بوده، و در این باره بحث شده و او 
بلـدة دار الفضـل شـیراز»تمت بعـون اهّلل تعالـی فـی الیـوم الخامـس عشـر مـن شـهر جمادی االولی فی سـنة 
ی باید پس از آن  سـبعین بعـد االلـف مـن الهجـره النبویـه صلی اهّلل علیه و آله و سـلم[؛ طبعا باید وفـات و
کـه گیـب در جایـی نوشـته و ایشـان بـه آن ارجـاع داده اسـت. تعلیقـات خود حلمـی هم بر  باشـد نـه 1018 

کتاب است. کتاب بسیار مفصل و ناظر به فصل های مختلف 
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که از علمای مکتب شیراز و از عالمان  که این شخص،  حاال ما بر اساس فهارس نسخ خطی می دانیم 
قرن یازدهم هجری است، چندین رساله و کتاب در چارچوب همان مکتب فلسفی رایج عصر دارد که 
نسخه های آنها برجای مانده است: اثبات وحدة الواجب، ارادة اهّلل، رساله در معنای اولوا العزم، بطان 
کتاب  الخاء، توفق التطبیق، جواب پرسش در باره پیامبران، حل اعضاالت فصل »ابطال التکافؤ«» از 

کربا«. ]دنا: 981/11[.  کمونه، سیر و سلوک، شرح بیت »کورکورانه مرو در  شفا، رد شبهه ابن 

کـه از کتـاب توفیـق التطبیـق هم که حلمی فقط دو رسـاله داشـته، جمعا هشـت نسـخه برجای  بیفزاییـم 
مانده است ]دنا: 425/3[. 

به نظرم نوع نگاه گیانی، سبک ورود و خروج او در این بحث، و این که اثر یک کار پژوهشی در باره ابن سینا از 
یک نگاه خاص است، صرف نظر از این که استداللهای او کافی 
باشد یا نه، اثرش او را ممتاز می کند. ما اغلب جای این سبک و 
نگاه را در نوشـته های فلسـفی کم داریم. ممکن اسـت در باره این 
که بنده از آن بی اطاعم، اما چون  شـخص پژوهشـی شـده باشـد 
مدیـون ایـن کتـاب و نسـخه چاپـی آن از سـی سـال قبل بـودم، این 
یادداشت را نوشتم. در معجم المتکلمین )139/4( فقط از همان 
معلومات حلمی در مقدمه توفیق التطبیق اسـتفاده شـده اسـت. 
چنـان کـه نویسـنده فاسـفة الشـیعه هـم بـه جـز آن کتـاب، منبعی 
دیگـر ندیـده بـوده اسـت. بسـا در کارهـای کـه در بـاره مکتب شـیراز 

صورت گرفته، بتوان از پژوهش بهتری سراغ گرفت.

یک سند از پشت یک نسخه خطی
ک فـــدا جعلـــُت  االعظـــم   مـــوالی 
رســـاند مـــی  اعلـــی  اجـــل  اقـــدس  عـــرض  ذروه  بـــه 

کـه ایـن اقـل السـادات، مردمـی هسـتم فقیـر و صاحـب چنـد نفـر 
اوالد مـی باشـم، و عـاوه مقـروض هـم می باشـم. چنـدی قبل به 
خدمـت سـرکار عـرض نمـودم و وعـده فرمـوده بودیـد، و التفاتـی 
گـر اذن بدهید می خواهم مرخص شـوم.  نفرمودیـد. حـال دیگـر ا
کـه بسـیار بجـا خواهـد  گـر بنـای التفاتـی هسـت بفرماییـد  حـال ا
بود. هرگاه در سیادت یا در فقر داعی تامل داشته باشید، به هر 
که بفرمایید به ثبوت سـرکار برسـانم. الباقی عمرکم طویل  قسـم 

و ..کم دلیل. و السام.
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یک نمونه حکم قضایی از دوره قاجار
چگونگـی بررسـی هـای قضایـی و صـدور حکـم در دوره قاجـار و پیـش از آن، بدلیـل عـدم وجـود اسـناد 
که در این زمینه یافت شـود جالب خواهد بود. این مسـاله به  کافی، اغلب مبهم اسـت و هر نوع سـندی 

خصـوص در حقـوق جـزا مهـم بـوده و ایـن 
کـه چه روالـی برای چگونگی صدور حکم 
کوتاه  و اجرای آن بوده جالب است. سند 
زیـر نمونـه ای از این اسـناد اسـت: )پشـت 

نسخه شماره 6658 دانشگاه(

شـریعت  خداونـدگار  اختیـار  صاحـب 
مدار!

گوشـه  کـه بـه دمـاغ و ابـرو و  دیـه جنایاتـی 
چشـم و زیـر چشـم راسـت رسـیده اسـت 
قـدر  فرمودنـد،  ماحظـه  و  الطلبـه،  باقـل 
بـه  عریضـه  صـدر  در  را  یـک  هـر  ی  دیـه 
خـط مبـارک و بـه مهـر شـریف خـود مزیـن 
بفرمایید که بعد از تعیین شخص جانی،  
حکـم  عالـی،  مازمـان  طرفیـن  حضـور  و 
اهّلل جـاری بفرماییـد. الباقـی امرکـم العالی 

مطاع 

 هو
مـی  شـتر  نفـر  چهـار  الاقـل  جراحـات  دیـه 
شـود، و دیـه سـرخی پـای چشـم الاقل یک 

اشرفی و نصف اشرفی می شود
محل مهر: صراط علی حق نمسکه
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سند طالق
برگی است که در آن چند گواهی در باره طاق ثبت شده است. به نظر می رسد، شخصی زنش را طاق 
داده و بعدا این زن، طاق را منکر شده، یا داستانی مشابه این، و شوهر به دنبال جمع آوری شاهد بوده 

که حتما طاق داده است. متن این است و تصویر هم دنباله اش خواهد آمد:

به عرض اقدس عالی می رساند
در خصـوص ... اقـل میـرزا باقـر خلـف مرحـوم آقـا عبدالجبـار  یـزدی؟ حاضـر شـدم در منـزل جنابعالی، و 
زوجـه خـود را  صبیـه آقـا صـادق چـرخ کار، مطلقـه نمـودم بـه سـه طـاق بشـرایط مقـرر مشـخص، چنانچه 
مراتـب مسـطوره حـق و صـدق اسـت دو کلمـه در  صـدر ورقـه مرقـوم فرمـوده و بـه خاتـم شـریف خـود مزّین 

فرمایید تا عند الحاجه حجت بوده باشد تحریر فی شهر ذی الحجه الحرام 1332 
اجریت صیغة الطاق محمد صادق 

بلی مراتب مسطوره در متن حق و صدق است. در چهار پنج ماه قبل از این مشار الیها را مطلقه نموده 
به سه طاق در طهر غیر مواقعه او اقرار خود شما و خود مشار الیها و این اقل استماع نمودم صیغه طاق 

را . مهر: عبده محمد حسین

کـه در مجلـس طـاق حاضـر نبـودم، امـا یـک روز با آقـا میرزا محمد باقـر و جناب مسـتطاب آقا میرزا  احقـر 
کرده اند و عمل صداقه  که مرا مطلقه  محمد ابراهیم با هم آمدند بنده منزل و مسمات مزبوره اقرار نمود 

اش را ختم نمود و اهّلل العالم 
مراتب مسطوره صدق است و این اقل هم استماع نمودم.

سند یک ازدواج موقت از سال 12۳2 از شهر یزد
الزوج: عالی حضرت رفیع منزلت شرافت منقبت میرزا محمد خلف مرحوم میرزا حسین 

الزوجه: عصمت پناه بکر بالغه عاقله بگم جانی خانم  ابنة محمد یزدی 
الصداق: مبلغ یکصد دینار فلوس نقد رایج المعامله دار العباده یزد 

کامل شمسی متوالی االیام و اللیالی  المدة: از حال تحریر لغایت مدت سه ماه 
ثثین و  تحریـرا فـی عصـر یـوم الجمعـه رابـع فـی شـهر ربیـع االخـر مطابـق ثامن اسـفند مـاه 1232 اثنیـن و ثا

مأتین بعد االلف
وقع العقد بایجاب منی

مهر ]اللهم صل علی محمد و آل محمد[
القابل

مهر ]افوض امری الی اهّلل عبده محمد(
من الشاهدین: ابن عبداهّلل، محمد علی
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پرداخت مخارج دوره آبستنی
یـخ روز هجدهـم شـهر محـرم الحـرام 1234 قـرار داد شـد روزی 75 دینـار  تار
کـور  بـه محمـد  کـور،  آبسـتنی دختـر محمـد  کـرد  بابـت خـرج  از  غـام رضـا 
کـرد شـش ماهـه او را که عبـارت از  کاسـازی نمایـد الـی وضـع حمـل، و خـرج 
یـک تومـان و 7500 بـوده باشـد حوالـه بـه اینجانـب نموده از بابـت مواجب او 

یخ المقدم. کور نمایم، تحریرا فی تار کار سازی محمد 

یادداشت هایی در باره چهار  زلزله در پشت یک نسخه
چهـار یادداشـت در پشـت یـک نسـخه  ]6554 دانشـگاه[ در بـاره سـه زلزلـه 
در قوچـان، طـی سـالهای 1267،  1310 و 1312 ق و یـک زلزلـه در نیشـابور 
ی یـک  در سـال 1338 آمـده کـه جالـب و بـه ایـن شـرح اسـت. همـه اینهـا رو

صفحه آمده است.

روز  از  نیـم  و  سـاعت  دو  المرجـب  رجـب  شـهر  پانزدهـم  شـنبه  روز  در   ]1[
کثر خوانه ها ]کـذا[ و دکان ها را  کـه ا گذشـته، زلزلـه عظیمـی آمـد در قوچـان، 
یخ خراب شدن قوچان: قوچان شد خراب. همچنین  خراب کرد 1267. تار

زلزله بود در قوچان تا مدت یکماهی

]2[ در شـب هشـتم جمادی االولی دو سـاعت از سـر شـب گذشته، زلزله عظیمی در قوچان واقع شد که 
یاد بقتل رسیدند 1310 الهی هیچ دیده نبیند. مردم ز

گذشته،  کمتر از زهر ]ظهر[  یم در بیستم رجب المرجب در روز پنج شنبه یک ساعت  ]3[ زلزله سال دو
کـه هیـچ آبـادی در قوچان نماند تا حتـا گنبد مطهر حضرت سـلطان ابراهیم کوبیده اند  چنـان زلزلـه شـد 

1312

]4[ در شـب دوشـنبه اول شـهر رجب المرجب اول اذان سـحر در نیشـابور زلزله آمده غریب وه وه، شـدت 
تکان اطاق !.... بحمد اهّلل ... شد 1338

گذشته است! در نجف اشرف خوش 
در یوم شنبه سوم ذی القعدة الحرام 1315 ]ق[  صبح، این فقیر با آقای ملک محمد خان و میرزا محمد 
کردند، و سـرکار خان نایب با سـرکار محمد حسـن خان  که حجاج حرکت  علی و غام خان بعد از این 
کنار آب  کجاوه نشسته رفتند، برگشتیم به قهوه خانه بیرون شهر. عجب بیدستان و نهر آبی داشت،  در 

کند. )یا(علی )مهر( کلمه تحریر شد. انشاء اهّلل دل همگی را خداوند خوش  محض یادگار این چند 
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تخریب میخانه شیراز 
گفته: کابر آنجا ، این رباعی  کرد. زنی از زنهای ا شیخ جعفر مرحوم، میخانه شیراز را خراب 

می ُخم  خامی،  ره  از  بشکســــــــت  شد عیش و نشــــــــاط باده خواران همه طیشیخی 

گــــــــر، وای به ما گــــــــر ، وای به ویاز بهــــــــر خدا شکســــــــت ا یا شکســــــــت ا از بهــــــــر ر


