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خدابنده
سخنان قصار سلطان محمد
(سلطنت  716 - 703هجری)
ســلطان محمــد خدابنــده ،از ســاطین قدرتمنــد دولــت ایلخانــی اســت بــا وزیری بزرگ بــه نام رشــیدالدین
فضلاهلل؛ سلطانی که مذهب تشیع را برگزید و برای نشر آن تالش کرد و رسالهای هم در امامت و غدیر نوشت
کــه ســالها پیش منتشــر شــده اســت .از وی آثــار تاریخی بزرگــی همچون محــراب الجایتو در مســجد جامع
اصفهان و نیز آثار ارزشمند دیگری بر جایمانده که معروفترین آنها بنای استوار گنبد سلطانیه است.
یک نکته متفاوت درباره وی ،احترام شــگفتی اســت که رشیدالدین فضلاهلل به او میگذارد و بارها کلمات
قصاری از او نقل میکند و از آنها اظهار شگفتی مینماید .گویی الجایتو چنین حسی داشت که مطالبی به
او الهــام میشــود .البتــه بنده این اظهارنظر را جایی ندیدهام ،اما در کل کلماتــی که بیان میکند ،ب ه گونهای
خاص ،رنگ و بوی الهامی دارد.
الجایتو بر اســاس این کلمات ،برداشــتهای خاص خود را از مفاهیم دینی دارد و به این افاضات شــناخته
شــده بــوده اســت .همیشــه دلم میخواســت هــر آنچه این طــرف و آن طــرف از وی به صــورت کلمات قصار
باقیمانده گردآوری کرده و اساس این مسئله را در وجود او درآورم.
در آثــار بعــدی و حتــی در دوره صفــوی ،در برخــی از مــوارد ،کلمــات قصــار او را نقــل میکردند .نمونــه زیر در
البهالی یک کشکول از منشآت و اشعار شاعران (ش  4177دانشگاه) آمده است.
تفســیر وی از مفاهیم اخالقی جالب اســت ،اما جالبتر از آن ،تفســیری است که از نماز ،روزه ،زکات و حج
دارد .ایــن تفســیر بــر این اســاس اســت که هدف هر یــک از این عبــادات را بیان میکنــد و آنگاه میگوید :هر
کسی در تحقق آن اهداف کوشش کند ،گویی مشغول انجام همان عبادت است ،نماز برای یاد حق است،
«پس هر که پیوسته با یاد حق است ،به معنی ،همیشه در نماز است».
خداونــدا! عظمــت و پادشــاهی تراســت و خدابنــده از همــه بندگان تــو کمترّ ،اما چــون تو کاله ّ
عزت بر ســر او
نهادی ،او که باشد که بدان التفات نکند.
پادشاهی کسی را سزد که آزادمردان را به نیکی بنده تواند کرد ،و بندگان را به کرم آزاد.
و جامهای که هرگز کهنه نشود نام نیک است ،و آرایشی که بر مرد و زن نیک نماید.
راستی شربتی که هر که بیاشامد ،هرگز نمیرد ،علم ،خداشناسی و خودشناسی است.
عالمترین مردم آن که علم ،او را از ناکردنی باز دارد ،و عاقلترین آن که بر قهر شهوت و غضب قادر باشد.
شهرت ،شرابی خوش است ،لیکن هر که بسیار خورد ،زود هال ک شود.
عشق بال و زحمتی است که مردم از آن نگریزند ،و بهزور در آن ویزند.
علم توانگری است که خداوند آن ،به هیچ حال درویش نگردد و هیچ جا غریب نباشد،
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و جهل درویشی که صاحب آن اگرچه مال بسیار دارد ،درویش است و در شهر خود غریب.
غرض از نماز ،یادکردن خدای است،
و غرض از روزه قهرکردن بر غضب و شهوت،
و فایده زکات آن که دوستی مال از دل بیرون کنند و درویشان فرومانده را بنوازند.
و فایده حج آن که در ســفر از دیدن عجایب و غرایب ،بســیار[ی] قدرت آفریدگار معلوم کنند ،و با اهل علم
و معرفت صحبت دارند ،و آداب و اخالص کسب کنند.
پس هر که پیوسته با یاد حق است ،به معنی ،همیشه در نماز است.
و آن که بر شهوت و غضب مقهور است ،به معنی ،پیوسته در روزه است.
و هــر کــه محبــت مــال از دل بیــرون کنــد ،و دوســتان را نــوازد و حاجــت مــردم بــر آرد ،بــه معنــی ،پیوســته در
زکاتدادن است.
و هر که اکثر اوقات در عجایب آسمان و زمین فکر کند و در کمال قدرت حق ّ
عز و عال تأمل نماید ،و با اهل
علم و معرفت صحبت دارد ،و اکتساب اخالق و آداب کند ،پیوسته در حجگذاردن است.

غارت کتابخانهای در اصفهان توسط منوچهر خان
گرجی و یافتشدن آن کتابها پس از شصت سال
با یاد از مرحوم سیدمصلحالدین مهدوی
ســالها پیش ،زمانهایی که اصفهان میرفتم ،گاهی همراه دوســتم جناب دکتر موســی نجفی و گاهی تنها
به دیدن مرحوم ســیدمصلحالدین مهدوی میرفتم که خانهاش در خیابان امام خمینی (انوشــیروان ســابق)
بــود .ایشــان همراه همســر و دخترشــان در این خانــه زندگی میکردند .عالقــه من از زمان نشــر کتاب خاندان
شیخاالسالم اصفهان به ایشان بود .آثار دیگر ایشان درباره خاندان آقا نجفی و نیز شرح حال حجتاالسالم
بانــی مســجد ســید و همیــن طــور کتاب قدیمشــان تذکرة القبــور ،همــه و همه مفید بــود .زمانی هم با ایشــان
یشــان تشــدید شد و با این حال گهگاه
مصاحبهای کردم که در مجلهای در قم منتشــر شــد .این اواخر بیمار 
توفیــق دیدار ایشــان را داشــتم تــا آنکه به رحمت خــدا رفتند .تعداد قابل مالحظهای نســخ خطــی خانوادگی
داشتند که آنها را وقف کرده و اکنون در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان است.
اما اتفاق جالبی که افتاد و نشــان از بیخبری من از خاندان ایشــان داشــت ،آشنایی با اثری از برادر ایشان با
نام معزالدین مهدوی بود به نام داســتانهایی از پنجاه ســال .ایشان کارمند عالیرتبه آموزش و پروش بوده و
در شهرهای مختلف خدمت کرده و داستانهای بسیاری زیبایی را از آن سالها در این کتاب آورده که به
نظرم بسیار مفید است و ایشان هم در پردازش آنها استادانه عمل کرده است.
برخی از این داســتانها را که نشــان از تدین ،روشــنی فکر و تیزبینی ایشــان است ،در سال گذشته در همین
کانال گذاشــتم .امروز پشــت یک نســخه خطی یادداشتی از ایشان دیدم که نکته تازهای درباره شناخت این
خانواده بود ،اما خود این حکایت هم جالب است.
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بر اســاس این یادداشــت ،منزل یکی از اجداد ایشــان توســط منوچهرخان
گرجی در ســال  1262غارت و کتابها به دارالحکومه شــهر برده میشــود.
ســالها بعد در ســال 1327ق وقتی ایل بختیاری در مشــروطه به اصفهان
آمــد و عالیقاپــو غــارت شــد ،کتابها در آنجا بود و به دســت آنهــا افتاد و
در میدان شاه حراج کردند .پدر ایشان ،یعنی شهابالدین ،تعداد هفتاد
نســخه را خریــداری کــرده و به گفته ســیدمعزالدین ،این نســخهها در این
زمان ،یعنی سال 1353ش که این یادداشت را نوشته ،در اختیار برادرش
بوده است.
علیالقاعده اینها همان نسخی است که اکنون در کتابخانه ابن مسکویه
اســت ،هــر چنــد نســخهای کــه ایــن یادداشــت در آن نوشــته شــده ،آنجــا
نیست .خوشبختانه آنچنانکه خودش میگوید ،داستان غارت کتابخانه
جــدش را در کتــاب خاطراتش ،یعنی همان داســتانهایی از پنجاه ســال
نوشته است و میتوان تفصیل ماجرا را در آن دید.
اما یادداشت ایشان:
ایــن فهرســت کتاب بــه خط مرحوم سیدمحمدحســن مجتهــد اصفهانی
نبیــره مؤلــف اســت ،و جــد بزرگــوار نویســنده ایــن یادداشــت :معزالدیــن
مهــدوی ابــن مرحــوم سیدشــهابالدین بــن سیدمحمدحســن اصفهانی
ابــن ســیدمحمدتقی مســتجابالدعوه ابــن ســید محمــد ســعید ابــن
محمدصــادق ابــن ابوالقاســم بن محمدباقــر بن محمدصــادق مؤلف این
کتاب ابن ابی القاسم بن محمدباقر الموسوی است.
به ظن متآخم بعلم ،این کتاب جزء اموال مرحوم سیدحســن مجتهد اصفهانی بوده اســت که منوچهر خان
معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان در سال  1262خانه او را شبانه به غارت برد.
در سال 1327ق در قضایای مشروطیت عمارت عالی قاپ به وسیله ایل بختیاری به غارت رفت ،و بعضی
از کتــب مرحــوم سیدحســن مجتهــد اصفهانی جــزء اموال غارتی بــود که بختیــاری در میدان شــاه اصفهان
ً
فروختنــد و پــدر بزرگــوار بنــده (مرحوم سیدشــهابالدین) بعضی از آن کتــب را خریداری فرمــود و فعال بیش
ً
از هشــتاد جلــد آن کــه غالبــا تصنیــف و تألیف او اســت نزد بــرادر فاضل ارجمنــد بنده (ســیدمصلحالدین
مهدوی) در اصفهان موجود است.
به تاریخ  16تیرماه  1354برابر  16جمادی الثانیه  1394قمری
شــرح غارت منزل مرحوم ســید محمدحســن مجتهد را در کتاب «داستانهایی از پنجاه سال» نوشتهام و به
چاپ رسیده است ،مفصل است .و انا االحقر معزالدین الموسوی المهدوی االصفهانی/4/1353 16 .
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ّ
چشم غلهدار کو ر
یادداشــت پســر سررشــتهدار کل مملکت خراسان در ســال 1308ق درباره باران آمدن و ارزانی نرخ غله و ....
ایــن یادداشــت را روی صفحــهای ســفید از نســخهای از (تعدادی از) رســائل اخوان الصفا کــه کتابت آن که
ً
احتماال حادی عشر رجب [ 604یا  ]607است نوشته است.
بسم اهلل الرحمن الرحیم
نوشــته میشــود شب پنجشــنبه بیست و هشتم ماه شــعبان المعظم .تخمینا دو ساعت از شب گذشته بود
در ســنه هزار و ســیصد و هشــت نوشــته شــد که از اول ماه مبارک رمضان تا آخر ان شــاء اهلل مطر زیاده از حد
ّ
میآید و چون باران بیاید نرخ ارزان میشــود .چشــم غلهدار کور که نفروختند ،و بعد نوشته میشود که خدایا
یکصــد هــزار تومــان به ّ
عز و جالل به اینجانب بنده روســیاه عطا فرمایی چه میشــود ،نه کفر نعمت میکنم
و نــه کار دیگــر .خدایــا مــا را بــه کرم خــودت ببخش .از دســت ما بنده روســیاه چیــزی نمیآید به تاریخ شــهر
فوقّ .
حرره محمد آقا ولد میرزا ســید حســین سررشــتهدار کل مملکت خراســان .و این چند جمله بر ســبیل
یادداشت قلمی شد.
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سالطین مغول مدافع حکمت
در دیــار ایــران فلســفه همیشــه مدافعــان قاطعی داشــته اســت ،حتی در بدترین شــرایط .شــاید بیســت ســال
قبــل مقالهای بر اســاس کتاب تتمیم امل االمل نوشــتم؛ اثــری از میان قرن دوازدهم هجــری که زمان اوجگیری
اخباریگری در ایران است و نشان دادم که فلسفه همچنان نیرومند بوده و حجم قابلتوجهی از آثار تألیفشده
در این دوره در همین گرایش فلسفه و کالم فلسفی است؛ میراثی دنبال مکتب خواجه نصیر و عالمه حلی و
مکتب شــیراز و بعدش هم آنچه حکمت متعالیهاش مینامند که ترکیبی از مشــاء و اشــراق با صورت جدید
ً
است .همین مالصدرا که گاه ناله میکند  -و درست معلوم نیست مقصودش دقیقا چیست و کیست  -در
دورهای میزید که فلســفه و عرفان فلســفی از نوع نگره شــیخ بهایی و عجایب غرایب میرداماد و عرفان روایی
مجلسی اول ،زیر چتر حمایت شاه صفی (م  )1052و قبلش شاهعباس (م  )1038هستند .حتی عباس دوم
( )1077هم سخت نسبت به این جماعت حامی بود  ...و قس علی هذا فعلل و تفعلل  ...تا امروز .
عجیــب اســت کــه حاال هم در قم ،فلســفه مدافعان قاطعی دارد یا دســتکم ،هر چند شــیوه فکــری  -به جز
تصوف که صورت حزبی و بازاری آن ممنوع است  -محتوایش موجود و همه خواهان دارد .اگر سیدیهای
تولیدی مرکز نور مال ک باشــد ،خواهیم دید که ســبکهای مختلف فکری که متعارض هم هســتند و اگر هر
کدام بخواهند محقق شوند ،الزمه وجودیشان نفی دیگری است مورد حمایتاند؛ فلسفه ،عرفان ،حدیث
و همه چیز .بنابراین اینکه کســی بگوید در ایران فلســفه طرفدار نداشــته ،حرفش چندان پذیرفتنی نیســت.
ً
اساســا جنــس فکر در ایران عرفانی و فلســفی بوده اســت ،امــا میتوان گفت جنگ و جدال میان شــیوههای
مختلــف فکــری و هوادارانشــان بــوده و جای دیگری هم شــرح دادم که ایــن جدال تا چه انــدازه در کندکردن
جریان فکر علمی در ایران و نرسیدن به یک پارادایم سامانیافته که الزم پیشرفت است مؤثر بوده است.
اما امروز در متنی کهن ،عبارت زیر را یافتم که نشان از آن دارد که سالطین مغول هم سخت مدافع حکمت
بودهاند ،عبارتی رسا و بسیار گویا:
در تاریــخ ســنه  686ســت و ثمانیــن و ســتمائه ،ارغون بــن اباقا بن هوال گو بــن تولی خان بن
چنگیز خان شــاه بود در ملک ایران ،عشــقی تمام داشــت در علم حکمت ،چنان عشــقی
داشــت بــا اهــل این طایفه که هر کــس بیامدی و گفتی که من چیزی میدانــم در این کار ،یا
عشقی دارم ،هزار دینار و دو هزار دینار بدادی وی را و گفتی برو مشغول شو .باشد که باشد.
بیت:
اندریــــــــــن بحــــــــــر بیکرانه چــــــــــو غوک

دســــــــــت و پایی بزن چــــــــــه دانی بوک

چنان عاشــق ایــن طایفه دیــدم وی را
کــه چنــد نوبت عــزم آن کردم کــه بروم
پیــش وی ،و این علم را در میان نهم،
ولیکــن وصیــت حکمــاء مــرا دامنگیر
شــد که میفرماید :ایاک و الســلطان و
انت و السلطان.
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حسین:
یک وقفنامه از شاه سلطان
کتابی که برای خودش کنار گذاشت
هر چه نســخه از کتابخانه کاخ گلســتان میبینم ،حســرت میخورم که چطور دســت غالب پژوهشــگران از
ایــن کتابخانــه و ســرمایههای بــزرگ آن که حاصل تالش د ههــا کتابدار با هزینههای گزاف ســلطنتی در دوره
صفوی و قاجار است کوتاه مانده است .به نظرم در زمینه کتاب  -فارغ از کار ارشاد که با هزار مشکل ،قدمی
برداشته  -و کتابخانه و دانشگاه و فرهنگ ،وضع این دولت ،تفاوت محسوسی با دولت قبل نداشت ،بلکه
شاید بتوان گفت بدتر بود.
امروز در فهرست کتابخانه گلستان معرفی نسخهای از ترجمه منظوم چهل کلمه جامی کتابت  988را دیدم
که پشــت آن وقفنامهای از ســوی شاه سلطان حسین به خط آقاجمال خوانساری آمده است .اطالعات آن
برای شــناخت کتابخانه ســلطنتی و دیدگاه شــاه سلطان حســین جالب اســت :عبارت فهرستنویس [اگر
این فهرست را آن زمان ننوشته بودند ،معلوم نبود این کتابخانه هنوز هم فهرست داشته باشد) این است:
نسخه از موقوفات شاه سلطان حسين صفوی است كه به سال  1107از عرض كتابخانه گذشته و وقفنامه به
خط آقاجمال خوانساری در پشت صفحه اول هست و به مهر شاه سلطان حسين و آقا جمال ممهور است .
بعضی عبارات كه در ضمن يک صفحه وقفنامه است نقل میشود:
 ...اعليحضرت  -شــاه ســلطان حســين الحسيني الموســوی بهادر خان  ...اين كتاب مســتطاب را  ...وقف
مخلد و حبس موبد فرمودند بر كافه شيعيان و عامه اهل ايمان كه به مطالبه آن يا استكتاب از آن منتفع گردند
و توليت آن را تعويض فرمودند به ذات اقدس و نفس انفس خود  -و بعد از آن بهر كه از سلسله عليه صفويه ...
سرير آرای كشور سلطانی  ...بوده باشد  ...مقرر آنكه كتابدار سر كار خاصه شريفه آن را با ساير كتب مختلفه كه
وقف نمودهاند در مكانی معين ضبط نموده سررشته جدا بر آن نگاه دارد و داخل ساير كتب كتابخانه مباركه
نكند  ...و كتب الداعي لدوام الدوله االبديه القاهره ابن حسين جمالالدين محمد الخوانساری . »...

مدرسه خراب قزوین!
آوردهانــد کــه محمــد جوینــی که وزیر ملک ایــران بود ،در عصر اباقاخان ،ســالی به قزوین رســید ،در مدرســه
شهرســتان رفت تا عزالدین کرخی را ببیند که ّ
مدرس آن مدرســه بود .دید که مدرســه ســخت خراب اســت
و بــا خواجــه گفتــه بودند که موالنا اوقاف مدرســه را با خمــر و زمر [نی زدن] میخورد ،و تلــف میکند ،و موالنا
دانسته [بود]اند.
خواجه در اثنای سخن از موالنا پرسید که این مدرسه ،چرا چنین خرابست؟
تا موالنا چه عذر خواهد آورد ،کاغذی برگرفت و این بیت را به ارتجال نوشت:
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ویرانی این مدرســــــــــهی بیاســــــــــباب

نه از بـ ـ ـ ـ ــاد و هوا بود نـ ـ ـ ـ ــه از آتش و آب

بس جرعــــــــــه که ریختیم بــــــــــر دیوارش

شد مسـ ـ ـ ـ ــت بهتدریج و بیفتاد خراب
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مسکون
مساحت ربع
(اندازهگیری محیط زمین در زمان مأمون عباسی)
در یک اثر جغرافیایی که به نام دســتور اعظم میرزا حبیباهلل در ســال  1062نوشــته شده (نسخه مجلس ،ش
 )4918در اینباره آمده است:
جمعــی از حکمــای اســامی در زمــان مأمــون بــه جهت تحقیق مســاحت
ٌ
ارض بــه طلــب زمیــن همــوار کــه آن را مســاحت معتد به باشــد ،اشــتغال
نمودند تا در نواحی موصل ،زمینی یافتند که مناسب مطلوب بود[ .بدان]
بریــه [دشــت] ســنجار گوینــد .پــس در موضعــی از آن بــه آالت صحیحــه
ارتفاع قطب معدل النهار معلوم کردند و خالد بن عبدالملک مرورودی با
جمعی به جانب شمال متوجه شدند و بر خطت نصفالنهار چندان سیر
نمودند که یک درجه ارتفاع قطب زیادت شد و علی بن عیسی اصطرالبی
بــا جمــع دیگر به جانب جنوب متوجه شــد و هم بر خط نصفالنهار ســیر
مینمودند تا ارتفاع قطب یک درجه کمتر شــد .و چون آن هر دو مســاحت
ً
نمودند ،هر یک نوزده فرســخ بود تقریبا .پس معلوم شــد ایشــان را که مقدار
یــک درجــه از محیطــه عظیمــه ارضیــه نــوزده فرســخ [اســت] چــه نســبت
درجــات دوایــر عظیمــه ارضیــه به نســبت درجــات عظیمه فلکیه اســت.
قدمــای حکمــا که به تحقیق ایــن امر به مثل وجه مذکور اشــتغال نمودند،
مقــدار یــک درجــه عظیمه ارضیه را بیســت و دو فرســخ [و] تســع فرســخی
یافتهاند .و اکثر اهل هیأت قول قدما را معتبر دارند ،چه تحقیقات ایشــان
در اغلــب بــه صــواب نزدیکتر اســت .پس بنا بر قــول ایشــان میگوییم که
چــون بیســت و دو فرســخ و تســع فرســخی در ســیصد و شــصت کــه عدد
اجزاء دایره اســت ضرب کنند ،هشت هزار فرسخ حاصل آید و این مقدار
محیطه عظیمه است که بر سطح کره ارض باشد.
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مردم خوشصورت اصفهانّ ،اما ...
بنــده از ایــن دایــره نــگاه تنگ و محــدود جغرافیایی مســلمانان طــی قرون هفتم تا ســیزدهم هجــری تعجب
ً
میکنــم .مســلمانها پیــش از آن آثــار جغرافــی خوبــی نوشــتند ،امــا در ایــن دوره ،تقریبــا هم ـهاش تکــراری و
مــالآور اســت .مثلاینکه با خودشــان عهد کردهاند چشــمان خود را به بیرون ببندنــد و فقط همانها را که
کتابهای قبلی نوشــتهاند ،تکرار کنند .کتاب جغرافی که محاســبه محیط زمین را در باال از آن نقل کردم،
در سال  1062در ایران و به نظرم در اصفهان نوشته شده .حاال ببینید درباره اصفهان چه نوشته است:
«شــهر بــزرگ اســت .آب و هــوای نیــک دارد ،و بیمــاری کم باشــد .خوبصــورت! و خوشذهن! آنجا بســیار
باشند ،و سیب تا یک سال در آنجا تازه بماند ،و گندم در آنجا شپشه نخورد .و سیب آنجا بوی بسیار ندارد،
ولیکــن چــون از آنجــا بیــرون آرند ،بوی بســیار دهد ،بــه مرتبهای اگر در قافله باشــد ،مردم قافلــه همه رایحهی
آن استشــمام نمایند! شــعرا و علما و ارباب فضل از آنجا بســیار بودهاند .لیکن مردم آنجا را به بخل نســبت
کردهاند .و در آنجا مســجدی ایســت که هر کس در آن مســجد ســوگند بهدروغ خورد ،عضوی!! از اعضای او
خلل پیدا میکند»!
همین .این تمام آن چیزی است که این شخص درباره شهری که پیش چشم او بوده نوشته و غالب آنها هم
تکراری و از متون قبلی است.
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موضع مجلسی اول درباره نقل قصههای رستم و
اسفندیار
از زمانــی کــه بــه تاریخ اســام عالقمند شــدم ،بــه بحث قصهخوانــی توجه میکــردم و بعدها کتابــی با عنوان
«قصهخوانان در تاریخ اســام و ایران» نوشــتم که فکر کنم ســال  74منتشــر شد .چند سال بعد با اصالحات
ً
و اضافــت منتشــر کــردم .اخیرا هم ناشــری بر آن شــد تا چاپ مجــددی از آن با اضافات بکند کــه مطالبی بر
آن افــزودم و دادم کــه هنــوز خبری از آن نیســت .امروز به مناســبت داشــتم لوامع صاحبقرانــی مالمحمدتقی
مجلســی (م )1070را میدیدم .حدیثی را از خصال شــیخ صدوق آورده بود که وقتی دیدید روز جمعه ،پیری
نشســته و احادیــث جاهلیــت را نقــل میکند ،با ســنگریزه بزنیدش [تا بــرود] .زمان صفوی بر ســر قصههای
قدیمــی ماننــد ابومســلمنامهها ،خیلی بحث شــد که شــرحش را در آن کتاب آوردهام .اینجــا مالمحمدتقی،
داســتانهای رســتم و اســفندیار را مصداق همین احادیث الجاهلیه دانســته اســت .این بحث ضمن بیان
اعمــال روز جمعــه و نمــاز جمعــه آمــده اســت( .لوامــع ،ج  ،4ص  )551وی در جای دیگری هم در شــرح آیه
«و اذا ســمعوا اللغو أعرضوا عنه» نوشــتهاند و یکی از مصادیق آن را شــنیدن اخبار رســتم و اســفندیار دانســته
است ،هر چند بر آن است که به طور قطعی نمیشود آن را حرام دانست :و اكثر ّ
مفسرين لغو را تعميم كردهاند
به باطل ،و از آن جمله اخبار دروغ مثل قصه حمزه و رســتم و اســفنديار و امثال اينهاســت ،و شــكى نيســت
كه شــنيدن هيچ يک از اينها خوب نيســت و در حرمتش جزم مشــگل است ،و احتياط در دين ترک شنيدن
ّ
هر چيزيســت كه فايده اخروى بر آن مترتب نشــود( .لوامع )809 /8 :مجلســی یعنی آخوند مالمحمدتقی در
مــاذ االخیــار فــی فهــم تهذیب االخبــار ( )336/10مانند همیــن مطلــب را آورده و دلیلــش را پرداختن به آن
داستانها و اعراض از خواندن قرآن دانسته است .در روضة المتقین ( 590/2و  )133/10هم همین مطالب
آمده اســت .بخشــی از ریشــه این ماجرا به قصه نضر بن حارث برمیگردد که وقتی پیامبر(ص) قرآن را آورد،
او قصههــای ایرانــی را در مقابــل آن میخوانــد و میگفــت :اگــر محمد قصههای عــاد و ثمــود را میگوید ،فأنا
احدثکم بحدیث رستم و اسفندیار و اال کاسرة( .نهایة االرب .)150/4 ،درواقع ارائه این داستانها ،به نوعی
در بحث تحدی و ارائه مطلبی شــبیه قرآن هم مطرح میشــد (بنگرید :الخرائج و الجرائح .)1009/3 ،به نظر
میرســد بــاب ایــن بحث باز اســت و خود مجلســی اول هم ،جزم بــه حرمت آن نکرده ،اما توجه به این بســتر
تاریخی برای صدور چنین رأیی جالب و سودمند خواهد بود.

در روزگار صفوی ،سکنه هنود و ماوراءالنهری مدینه به
شیعیان آزار میرساندند
به نظرم این کتاب «لوامع صاحبقرانی» (شرح فارسی کتاب من الیحضر صدوق از مالمحمدتقی مجلسی)
که یک بار ،چندین ســال پیش مقالهای درباره اجتماعیات آن از دوره صفوی نوشــتم ،اثر مهمی اســت .من
ســبک بیــان مرحــوم آخوند یعنی مالمحمدتقی مجلســی را در شــرح اخبــار و احادیث میپســندم .جدای از
افکار و اندیشــههای خاص خودش که کمتر روی آنها کار شــده ،گاهی اطالعات اجتماعی جالبی در میانه
بحث فقهی یا اخالقی میدهد.
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از جمله در کتاب حج ( ،)493/8وقتی بحث از زیارت قبر حضرت رسول(ص) دارد ،از آداب زیارت آنجا
نوشــته و درباره طرز زیارت حضرت از ســوی سیدالساجدین مینویســد« :بعد از آن پشت مىدادند بر سنگ
ســبزى كه عرضش باريكســت از پهلوى قبر كه مجموع خانه [رســول] اســت كه آن را به منزله قبر كردهاند»،
آنگاه حضرت زیارت میخواندند.
بعــد مجلســی مینویســد« :الحــال ،محجــری دیگر ســاختهاند که فاصله اســت ،ا گــر تکیه بر محجــر کند بد
نیســت ،ولیکن چون ترک ادب اســت ،و ضرر نیز میرســاند ،اگر میل کند به جانب مســجد و رو به قبله کند
بهتر است».
مقصودش این است که زائر ،تکیه به ضریح حضرت ،رو به قبله نکند ،بلکه اندکی داخل مسجد شده کنار
بایستد و زیارت بخواند.
امــا دربــاره اینکــه چرا اصل مســئله ،تأ کید روی این رویه بود که تکیه به قبر داده و رو به قبله باشــد ،میگوید:
«غرض این است که (به خدا بگوید) اعتماد در جمیع امور بر تو دارم و مانند غالیان مشرک نیستم و محبت
و اطاعــت آن حضــرت را بــه فرمــان تــو کــردهام و اســتقبال قبله را به فرمــان تو بــه جــا آوردهام ،و در جمیع امور
مطلــوب تویــی و بــس» .ایــن توضیحــات ادامه مییابد که شــیرین و دقیق و بــرای مردم امروز ما هم ســودمند
اســت( .اشــاره به اتفاقی که اوایل رمضان امســال در ارتباط با برخی از بنرهای شــهر قم که بهتر اســت چیزی
ننویسم).
در اینجا نکتهای را از برخورد مردم مدینه با شیعیان عجم میگوید که مناسبت با همین حالت دارد .مطلب
این است که میگوید اآلن ایستادن آنجا ،جلوی قبر رسول ،رو به قبله و در حالی که تکیه به قبر داده باشی،
مشکل شده است ،علت هم سختگیری سکنه هندی و ماوراءالنهری در مدینه است.
در اینباره مجلســی نوشــته است :به تشام مالعين ســكنه آن روضه مقدسه از هنود و ماوراءالنهری ،توقف از
َ
جهت زيارت نيز مشــگل شــده اســت ،اگر دورت َرک باشــد بهتر اســت .و الحال اين معنى از شعار شيعه شده
ً
است كه از باالى سر ،زيارت آن حضرت كنند ،و عامه [طبعا به خطا] چنين مىفهمند كه شيعيان از باالى
سر زيارت مىكنند تا زيارت شيخين نكنند! و از اين جهت آزار بسيار به شيعيان مىرسانند».
ىكــردم ،چنانکه در احاديث بســيار نيز وارد شــده
آنگاه میافزایــد :ايــن شكســته ،دورتــر مىرفتــم و زيارت م 
است.
بد نیســت بیفزایم که مجلســی اول ،در جای دیگری از قدرت شــاه عباس در ترســاندن مخالفان یاد کرده از
زمانی ســخن میگوید که اقدام او ســبب شــده اســت تا حاجیان شــیعه در طول چهل ســال گذشته ،از برکه
عقیق محرم شــوند ،آنگاه میافزاید :عمده این اســت که به برکت پادشــاه جنتمکان علییین آشــیان شــاه
عبــاس طــاب ثــراه ،عامــه از او بســیار خائف بودند ،و الحال نیز چنین اســت ،و تقیه کم شــده اســت و همه
عامه میدانند که عجم شیعهاند مگر ماوراءالنهری و هندی ،اما به همین راضیاند که لعن نکنند( .لوامع،
)454/7
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وقتی مالمحمدتقی مجلسی اخبار شاه عباس و کشتن
فرزندش را در یک کتاب قدیمی مییابد
در کتاب مهدیان دروغین ،بهتفصیل درباره تطبیقی که مرحوم مجلسی نسبت به صفویه انجام داده و شاه
اســماعیل را مصــداق برخــی از روایات دانســته ســخن گفتــم( .ص  )165اصل آن مطالب در رســاله رجعت
ایشــان اســت که مکرر چاپ شــده ،اما در برخی دیگر از آثار وی هم مطالبی در این زمینه آمده اســت .البته
همــان موقــع ،یعنــی در عصــر مجلســی پدر و پســر ،یــک روحانــی دیگر به نــام میرلوحــی ســبزواری  -جد این
میرلوحیهای حاالی اصفهان ما  -علیه وی نوشت و استداللهای او را نقد کرد.
 ...اما امشب نکته جالبی دیدم و آن اینکه پدر او ،یعنی مرحوم آخوند مالمحمدتقی مجلسی هم در اینباره
ً
مطلب نوشــته و تحویل دربار صفوی داده اســت .این خبر برایم کامال تازگی داشــت و نمیدانم چرا این را در
مهدیان دروغین نیاوردهام.
وی ابتــدا ایــن حدیــث را از امــام جعفــر صادق(علیــه الســام) نقل کــرده که حضــرت فرمودند« :هــر كه والى
مســلمانان باشــد ،و عادل باشــد ،و در خانه خود را بگشــايد كه مظلومان دستشــان به او رســد ،و موانع را دور
كند كه دادخواهان را بيند ،و بغور مردم رســد ،بر حق ســبحانه و تعالى واجبســت كه در روز قيامت ترس را از
او بردارد و او را داخل بهشت كند».
ســپس میگویــد :ســاطین صفویــه از این دســت هســتند و در اینباره میافزایــد« :و از اين بــاب نيز احاديث
بســيار وارد شــده اســت و بعضــى از آنهــا خواهــد آمد و چون ايــن معنى مجرب بنــده بود و اين اخبــار معتبره
ً
بــود .بنابرایــن ذكــر شــد كه بر مؤمنان الزم اســت كه هميشــه پادشــاهان خــود را دعــاى خير كننــد ،خصوصا
پادشــاهان صفويــه كــه حقوق ايشــان تالى حقوق سيدالمرســلين و حضــرات ائمه معصوميــن  -صلوات اهلل
عليهم  -اســت ،چنانكه حقســبحانه و تعالى فرموده است كه شما همه در كنار جهنم بوديد حق سبحانه
و تعالى شــما را به بركت رســول و اهلبیت او از جهنم نجات داد و ظاهر اســت كه اكثر عالميان كافر بودند و
به بركت ايشان عالمى مؤمن و مسلمان شدند ادام اهلل بقائهم إلى قيام صاحب الزمان بل إلى قيام القيمة».
علمای عهد صفوی از این بابت که ســاطین صفویه تشــیع را ترویج کرده و آنان را از تقیه هزارســاله درآورده
بودند سپاسگزار بودند .خوب هر کس دیگری هم جای آنها بود ،اهمیت این نکته را درمییافت.
مرحوم آخوند ســپس از روایاتی ســخن به میان میآورد که رســول(ص) فرمود در عصر غیبت ،یکی از فرزندان
مــن خروج خواهد کرد .مالمحمدتقی مجلســی مینویســد« :چنانكه در كتابــى از كتب غيبت كه بعضى از
علما در غيبت حضرت صاحباالمر تصنيف كردهاند و اين كتاب قديمى اســت كه شــايد هفتصد ســال
باشد كه نوشته شده باشد ،چنانکه از تاريخش ظاهر مىشود كه حديثى از حضرت امیرالمؤمنین(صلوات
اهلل عليه) در آن كتاب هســت كه حضرت خبر داده اســت كه يكى از فرزندان من خروج خواهد كرد و عالم
به سبب او هدايت يابند».
از این شــگفتتر اینکه ایشــان مدعی میشــود که در اخبار آن کتاب ،حتی از اینکه شــاه عباس که فرزندش
صفی میرزا را میکشــد ،و صفی دوم  -که نوه شــاه عباس و پســر همان صفی میرزاست  -جای او را میگیرد،
ل فرزندان او حتى كشــتن شــاه عباس پســرش را و
در آن کتاب یا روایت ســخن به میان آمده اســت« :و احوا 
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پادشــاهى شــاه صفى و پادشــاهى شــاه صاحــب قــران ادام اهلل تعالى ظالله إلى يــوم القيام همــه از آن كتاب
ظاهر مىشود».
تمــکان علیین آشــیان ،شــاه صفی
بعــد هــم میگویــد کــه خــودش در اینبــاره رســاله نوشــته و بــه شــاه جن 
(ســلطنت از  1038تــا  )1052یعنــی نوه شــاه عباس داده اســت« :و من رســاله نوشــتم و آن حديــث را تفصيل
دادم و به خدمت شــاه جنتمکان عليين آشــيان شــاه صفى عليه الرحمة و الرضوان گذارنيدم و در خزينه
خواهد بود( .لوامع صاحبقرانی :ج )494 ،2
ً
شــما خواهید گفت که آیا واقعا مرحوم آخوند مالمحمدتقی این قدر ســاده بوده اســت؟ بنده عرض میکنم
خیر ،این طور نیست .آنها در آن شرایط بهتر از این نمیتوانستند بیندیشند .فضای آن روزگار اقتضای چنین
وضعی را داشــت و مرتب از طرف خطبا و شــعرا و درباریان و ادیبان و همه و همه تکرار میشــد .همین حاال
هم شاهد این قبیل مطالب هستیم .دیشب دوستی میگفت که در همین جنگ عراق ،وقتی اطراف بصره
ّ
بودیم ،من حدیثی را که درباره ابله در آخرالزمان وارد شــده و فتح آن میخواندم .بعدها مراجعه کردم ،دیدم
ً
اصلی ندارد .به دوســتم که یک بار خواند اعتراض کردم که این اصلی ندارد ،گفت چه اشــکالی دارد ،فعال
کــه تأثیــر دارد .همیــن دوســت میگفت ،زمانی هــم درباره هفتادودو تــن و ماجرای حزب جمهــوری روایتی را
یســوزد .چندین بار این را در ســخنرانی
مــیآوردم کــه درباره کشتهشــدن هفتادودو تن بود و اینکه ســر آنها م 
گفتم .بعدها با مراجعه دقیق دریافتم که این مربوط به کوفه پیشبینیشــده اســت  . ...از قضا این دوســت
مــا هــم از عقالســت ،اما وقتی فضای فکــری در یک دوره چنین باشــد ،به طور عادی این باورهــا وجود دارد.
ً
ممکن اســت اســتثناهایی باشــند ،اما عامه مردم و بزرگتر از آنها هم ،در همین مسیر حرکت میکنند .اصال
بســیاری از قضاوتهای تاریخی محصول شــرایط اســت ،بســیار بیش از آنکه مســتند به منابع متقن باشد.
ً
اصال مگر منابع متقن داریم؟

شکستهشدن بت هندیها به امر مجلسی در اصفهان
کاش یــک دانشــجویی درباره هندیهای مقیــم اصفهان در دوره اخیر صفوی مطلبی مینوشــت .اینها برای
ً
کار و عمدتــا تجــارت بــه اصفهــان و کاشــان میآمدند و مــدام بین هند و ایــران از راه جنــوب دریایی و حتی
خشکی در رفتوآمد بودند .نکات پراکندهای را دیدهام .در گوشه و کنار و در برخی از مقاالت کتاب روزگار
صفــوی آوردهام ،امــا یــک مطلب را امشــب دیدم که فکر کنم ندیده بودم و یا اگر هــم دیده بودم فراموش کرده
بودم.
ســیدنعمتاهلل جزایــری (م )1112از شــا گردان دلباختــه عالمــه مجلســی (م )1110اســت .مــردی دانشــمند،
اجتماعــی ،فرهیختــه ،بــا عالیق عرفانی ،محدث و حتی شــوخ و طناز که زهر الربیــع را هم دارد .کتابهای

فراوانی دارد که برخی از آنها تا آنجا که میدانم هنوز هم منتشــر نشــده اســت .یکی از آثارش مســکن الشجون
فی حکم الفرار من الطاعون است که زمانی مقالهای درباره اجتماعیات آن نوشتم .اثری لطیف و جالب که
اخباری هم از پارهای از نقاط عربنشین در جزایر و هویزه و اینها دارد.
امشــب مقامــات النجــاة او را میدیدم .جایی نکت ـهای درباره بتپرســتان میگوید و اینکه بتها را واســطه
خود و خداوند میدانند و برای تقرب به خدا به آنها تمسک میکنند .آنگاه مثال جالبی میزند و میگوید:
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در دهه نود بعد از هزار [عشــر التســعین از  1090تا  ]1100ســلطان وقت [شــاه ســلیمان] امور مســلمین و احکام
شــرع را در اختیار «شــیخنا باقرالعلوم» ،یعنی عالمه محمدباقر مجلســی  -ابقاه اهلل تعالی  -در شــهر اصفهان
که پایتخت بود قرار داد .ایشان هم چنانکه سزاوار بود ،به اجرای احکام شرع پرداخت.
یــک بــار بــرای او نقــل کردنــد کــه کفار هنــدی مقیــم اصفهان بتــی دارند کــه آن را پنهانــی عبــادت میکنند.
مجلســی کســی را فرســتاد آن را آوردند و شکســتند .این در حالی بود که آنان حاضر بودند پول ســنگینی به
سلطان بدهند تا بتشان شکسته نشده و به هند برده شود ،اما موردقبول قرار نگرفت .وقتی بت شکسته شد،
خادم آن چیزی به گلوی خود بست و خود را از فراق آن کشت.
سیدنعمتاهلل در پایان مینویسد« :و هذا یطنه انه العشق الحقیقی و کذا الحال فی جمیع طوایف العالم».
این
هم عالقهاش به بت را عشق حقیقی میدانست و در همه طوایف عالم چنین است .نکته مهمی است که
ســید بــه آن توجــه کرده و قــرآن هم میفرمایــد« :کل حزب بما لدیهم فرحــون» .گاهی فکر میکنــم این یکی از
نغزترین آیات قرآنی است.

یک خبر شگفت و ادبیات عجایب نگاری
از کتــاب مقامــات النجــاة ســیدنعمتاهلل جزایــری یاد کردم که این روزها مشــغول مرور آن هســتم .به بحث
عجایب و غرایب رسیدم .داستانهایی که عجیب است و باور کردنش مشکل! او اول یکی از این عجایب
را از زمان مأمون نقل میکند ،بعد خاطرهای که خود در اوایل طلبگی شنیده آورده است:
«حکایة اخری مثلها فی الغرابه»! میگوید من اوایل جوانی به کشــتی ســوار شــدم تا برای تحصیل جایی برم.
مردمانی که داخل کشــتی بودند داســتانهایی میگفتند .یکی از آنها گفت :یک بار من در دریا بودم .مردی
از کســانی که داخل کشــتی بود ،لب کشــتی آمد تا آبی را در دریا بریزد .پایش لیز خورد و در دریا افتاد .کســی
بــه آب پریــد تــا او را نجــات دهد .داخل آب رفت و او را از آب بیرون کشــید .او را گرفتند و لباســش را کندند
تا خشــک شــود .وقتی روز روشــن شــد ،دیدند این شــخص دیگری است .از این امر شــگفتزده شدند .به او
گفتند :تو کیســتی؟ گفت ما گروهی بودیم که دو روز قبل کشــتیمان شکست .من به تختهپارهای آویختم تا
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امشب که دیگر قوتی و حواسی نداشتم تا االن که خود را برابر شما میبینم .فزادوا فی العجب!
حــاال کــه ایــن داســتان را نقل کردم بد نیســت توضیحی درباره ادبیــات عجایب و غرایب در تمدن اســامی
بگویم:
در بحثهــای مربــوط به تاریخ علم در دنیای اســام ،همیشــه درباره فکر «عجایب» صحبــت کردهام .البته
شهــای منحصربهفردی
عناوینــی چــون «عجایــب المخلوقات» آثــار مهمی در تاریخ علم هســتند؛ زیرا گزار 
درباره باورهای رایج در میان علما و عوام درباره طبیعت و اجتماع در خود جایدادهاند.
اما اینکه چرا این تعبیر عجایب را به کار میبرند ،نشــأتگرفته از این باور اســت که بخش مهمی از تحوالت
و پدیدههای این عالم ،عجایب و غرایب اســت .فهرســت این عجایبنامهها نوشــته شده و شمار فراوانی از
آنها را میشناســیم .این عجایب در حوزه جغرافیا ،حیوانشناســی ،آب و دریا و رودخانه و کوه و بســیاری از
پدیدههای دیگر است.
آنچــه در اینجــا مهــم اســت نــگاه به عالــم و پدید ههــای آن به عنــوان «عجایب» اســت .مواردی که شــگفت
ً
هســتند ،یعنــی کامال غیرعادی و غیرقابل دســترس هســتند .پدیدههایی که با عقل عــادی جور درنمیآید،
بهســادگی انتظارش را نمیبریم ،آن قدر عجیب اســت که ماهیتش قابل تشــخیص نیست .این موارد بسیار
جذاب هســتند و در دنیای جهل ،به جای حل مســئله ،نوع دیگری آرامش به مخاطبان میدادند .برخی از
آنها آن قدر عجیب هستند که عقل هیچ کسی باور نمیکند ،اما زیر سایه نفوذ آن قرار دارد.
ً
این عجایب در همه رشــتههای به ظاهر علمی وجود داشــتند ،اما وقتی به طلســمات میرســید ،اوضاع کال
زیر ســیطره آن بود .کســی رمز و راز آن را درک نمیکرد ،اما شــگفت که نســبت به کسانی که این قبیل کارها را
میکردند ،فکر میکردند آنها میفهمند .حاال دنیا زیرورو شــده و ته این مســائل درآمده ،اما هنوز هم کســانی
عاشق عجایب و طلسمات هستند؛ نه در ایران یا بالد عقبمانده ،بلکه حتی در دنیای متجدد .به هر حال
داستان عجایبنامهها و بینش و بصیرتی که از این زاویه در تمدن مسلمانی بوده ،همچنان قابلپیگیری و
عوارض آن در حوزه معرفتشناسی بسیار مهم است.

برگی از پیشینه تصحیح متن
بحث تصحیح متن بحث جدیدی نیســت ،بلکه قدمای از علمای اصیل ،در استنســاخ آثار دقت به خرج
داده و تالش میکردند تا بر اســاس نســخههای کهن و صحیح ،نســخهای دقیق برای خود فراهم آورند .اینکه
آنــان مطابــق چه اصولــی تصحیح میکردند و چــه نکاتی را در اینبــاره مراعات مینمودنــد ،از انجامه برخی
از نســخهها بــه دســت میآیــد .در اینجا یک نمونه جالــب تقدیم میکنم که کاتب با دقت شــرح میدهد که
چگونه متن خود را فراهم آورده و از چه نسخهها و با چه اصولی آن را کتابت کرده است.
نســخهای از تهذیب االحکام شــیخ طوسی (مجلس ،)5026 :در سال  1077توسط محمدحسین بن محب
علی فراهم آمده و او در پایان کتاب ،گزارش اســتفاده و مقابله نســخه خود را با نســخ معتبر چنین شرح داده
است:
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من این نســخه را استنســاخ کرده و آن را با نســخه معتبری که موالنا محمدتقی «مجلســی» فراهم آورده بود،
مقابله کردم.
نســخه مالمحمد تقی مجلســی از روی نســخهای که به خط شیخ حســین بن عبدالصمد ،پدر شیخ بهایی
بوده ،کتابت شــده اســت[ .این نسخه بعدها در اختیار شــیخ بهایی بوده و مجلسی اول که شاگرد وی بوده
از آن استفاده کرده است].
نســخه شــیخ حســین پدر شیخ بهایی ،از روی نســخهای از تهذیب االحکام استنساخ شده که به خط خود
شیخ طوسی بوده و او [یعنی شیخ حسین] آن را بر شهید ثانی خوانده است .به هر حال ،نسخه شیخ حسین
بن عبدالصمد ،نسخهای است که مالمحمدتقی مجلسی ،نسخهاش را با آن مطابقت داده است.
مالمحمدتقی مجلسی بار دیگر نسخه خود را با دو نسخه دیگر تطبیق داده است :نخست نسخه موالاحمد
«مقدس» اردبیلی و دیگری با نسخه موالعبداهلل شوشتری.
کاتب ما میگوید :اکنون آنچه در متن نســخه ما آمده ،موافق با نســخه متعلق به شــیخ بهایی به خط پدرش
شیخ حسین بن عبدالصمد است .و آنچه در حاشیه آمده ،مطابق دو نسخه آن دو استاد فاضل ،یعنی مال
احمد اردبیلی و تستری است.
بدین ترتیب او گزارش نسخهها و کار خود را در تهیه این نسخه شرح داده و ما را در جریان روش کار عالمان
ّ
مصحح قرار داده است .تصویر این صفحه را پایین مالحظه فرمایید.
در این زمینه ،یعنی ارائه یک متن
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روی سنگی که از زیر نهری در شوشتر در سال 1102
درآمد چه نوشته شده بود؟
در دنیای ما آدمها مســائل شــگفت فراوان اســت و بخشــی از آن را اهل تاریخ هم در منابع مشاهده میکنند.
اینکه چه کســی اینها را قبول میکند یا نمیکند ،به خودشــان مربوط اســت .گاهی آدمهای علمی و بســیار
دقیق ،این قبیل مســائل را بهراحتی میپذیرند .در همان حال هســتند افراد بســیار عادی که حاضر به قبول
این اتفاقات غیرعادی نیستند .برخی هم در میانه ایستاده در صدد توجیه برمیآیند یا سعی میکنند وجهی
بــرای عادیکــردن آن بگوینــد یــا امــوری شــبیه به این .بــه هر حال در یــک جامعــه ایمانی ،به نظــرم این قبیل
مســائل ،بســتگی به ذهن افراد یا ایمانشــان یا چیزهایی شبیه اینها دارد .بیش از این شما را برای نمونهای که
میخواهم نقل کنم ،معطل نکنم:
امــروز بــاز از زبــان یــک مــرد دانشــی با دههــا عنوان کتــاب کــه البته عارفمســلک هم هســت و از ایــن قبیل
حکایات زیاد نقل میکند ،داســتانی از این دســت یافتم .توجه داریم که در سیصد سال قبل ،افراد راحتتر
میتوانســتند ایــن مســائل غیرعــادی را بــاور کنــد؛ چون هنوز ذهن آنها دس ـتکاری نشــده بود! این شــخص
ســیدنعمتاهلل جزایری اســت .وی در کتاب مقامات النجاة که به نوعی در عرفان هم هســت و گفتهاند که
استادش عالمه مجلسی او را از ادامه تألیف آن منع کرد [ ...البته به عربی] چنین نوشته است:
اآلن کــه ســال تألیــف ایــن کتاب اســت ،یعنــی  1102از یک نهری در شــهر شوشــتر که نامش داریان هســت،
صخــره کوچــک زردرنگی از زیر آب درآوردند که بر حســب اندازهگیری من در همــان روزی که این کلمات را
مینوشــتم ،هشــت انگشت بسته! «ثمانیة اصابع مجموعة» بود .روی آن به خطی به همان رنگ نوشته شده
بود:
بســم اهلل الرحمــن الرحیــم ال الــه اال اهلل ،محمــد رســول اهلل ،علی ول ـیاهلل ،لما قتل الحســین بن علــی بن ابی
طالب بارض کربال ،کتب دمه باذن اهلل و رسوله بارض حصی« :و سیعلم الذین ظلموا ّ
أی منقلب ینقلبون».
به نام خداوند بخشنده مهربان ،جز خدای یکتا خدایی نیست ،و محمد رسول اوست ،و علی ولی او .وقتی
حسین در زمین کربال شهید شد ،به اذن خدا و رسول ،خون او در روی سنگریزهها چنین نوشت :و سیعلم
الذین . ...
سیدنعمتاهلل سپس نوشته است :پیش از این در همین کتاب ،نمونه دیگری هم داشتیم که البته آن یکی
به نظم نوشته شده بود .این امر «بعید» نیست «و هو غیر بعید» .این را به خاطر افراد شکاک میگوید .بعد هم
به عنوان شاهد اشاره روایتی دارد که روز شهادت امام حسین(ع) در عراق و شام و بیتالمقدس ،هر سنگی
را برمیداشتند ،زیر آن خون بود و آسمان هم سرخرنگ . ...
از این ماجرا که بگذریم ،من از اینکه ســیدنعمتاهلل اتفاقات روزگارش را در میان آثارش مینویســد ،خوشــم
میآیــد .اگــر همــه آنچــه وی درباره خــودش ،شوشــتر ،اصفهان ،اســتادش مجلســی و دیگران و دیگــر چیزها
گفتــه گــردآوری شــود ،یــک تاریــخ اجتماعی خوب درمیآید .خاطرم هســت ســی ســال قبل در نشــر دانش،
مقالهای از یک فرنگی درباره زندگی طلبگی در دوره صفوی ترجمه شــد که بر اســاس یادداش ـتهای همین
سیدنعمتاهلل بود . ...
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وقتی شاه اسماعیل بر تبریز تسلط یافت ...
این عبارت حسن روملو را در احسن تواریخ به خاطر دارید .آنجا که از زمان پس از تسلط کامل شاه اسماعیل
بر تبریز و تأســیس یک دولت امامی ســخن میگوید و اینکه از آثار فقه شــیعه امامی ،کتابی در دســت نبود تا
بــر اســاس آن حکــم و قضاوت کننــد؛ عاقبت یکیک جلد از قواعــد عالمه حلی را یافتند و بر همان اســاس
کار را شروع کردند:
«در آن اوان مردمان از مسائل مذهب حق جعفرى و قواعد و قوانين ملت ائمه اثنىعشرى اطالعى نداشتند؛
زيرا كه از كتب فقه اماميه چيزى در ميان نبود ،و جلد اول از كتاب قواعد اسالم كه از جمله تصانيف سلطان
ّ
ّ
المتبحرين شــيخ جمال الدين مطهر حلى اســت كه شــريعت پناه قاضى نصر اهّلل زيتونى داشت ،از
العلماء
ّ
ب اثنىعشــرى ارتفاع
روى آن تعليم و تعلم مســائل دينى مىنمودند .تا آنکه روز به روز آفتاب حقيقت مذه 
پذيرفــت و اطــراف و اكنــاف عالم از اشــراق لوامع طريق
تحقيق از مشار ق ّ
منور گرديد».
امروز نسخهای از شرایع االسالم محقق حلی را دیدم که
یــک یــزدی در ســال  935در شــهر کاشــان کتابت کرده
اســت .پنج ســال پس از مرگ شاه اســماعیل؛ یعنی این
زمان بعد از بیس ـتوپنج ســال ،حرکت علمی شیعه در
ایران گسترش یافته است.
نــام ایــن کاتــب یــزدی برایــم جالب بــود« :شــاه علی بن
محمــد یــزدی الشــیعی» .تعبیــر «شــاه» کــه از بقایــای
اســامی صوفیه اســت که روی این شخص گذاشتهاند،
اما پســوند شــیعی بــرای یک یــزدی ،در حالی که بیشــتر
یهــا تــا زمان آمــدن صفویه ،شــافعی مذهــب بودند
یزد 
جالب اســت .البد پدر این شــخص که میتواند حوالی
 900بوده باشــد ،به خاطر تشــیع میان اهل سنت ،ملقب
به شیعی شده یا زودتر از دیگران شیعه شده و به این نام نامیده شده است.
این شاه علی که علیالقاعده طلبه شده به کاشان آمده که از مراکز شیعه بوده است .این زمان هنوز محقق
کرکی (م  )940زنده بوده و گاهی کاشــان میآمده اســت .دو فرزند ذکورش هم در کاشــان ماندند و از علمای
این شهر بودند.
هیچ! مقصودم این بود که این هم یک تالشی است برای مستندکردن یک گزارش به یک نکته که در انجامه
یک نسخه خطی از شرایع آمده است.
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قضاوت درباره باستانشناسان فرنگی در  115سال پیش
به نظرم هنوز ما گرفتار یک تعارض مهم در درون خود هســتیم .مقصودم در مقابل غرب اســت .وجه علمی
آن و وجه اســتعماری آن .این دومی ســبب شــده است تا ما نســبت به مورد اول هم شک کنیم .این شک به
شــکلهای مختلف خود را نشــان داده است .شکل ســادهاش انکار علمیت آنها که آن اوایل و تا دهها سال
بــر ایــن روال میرفتیــم و هنــوز هم بقایای آن هســت .شــکل دیگــرش اینکه علم غربــی ،وجهی از اســتعمار و
ً
فلســفه غربی اســت که اساســش تعدی و تجاوز و تهاجم است و شــکل دیگر اینکه اصال این تمدن نیست،
بلکــه انحطــاط و وحشــیگری اســت و  ...و توجیهــات دیگــر .خــوب در عمل همه مــا پیشــرفتی میدیدیم و
نمیتوانســتیم انکار کنیم که هیچ ،مرحله به مرحله اقتباس هم میکردیم .البته با احتیاط .چند ســال طول
میکشــید تــا وجهــی از آن را بپذیریــم و جلــو بریم .تازه دوبــاره ممکن بود شــک کنیم و برگردیم ســر جای اول.
اکنون میخواهم یکی از آن صحنهها را بیان کنم.
نخســتین باستانشناســان غربی بیش از دو قرن پیش بهتدریج به ســمت مصر و سپس عراق و ایران آمدند و
شروع به حفاری در مناطق باستانی این مناطق کردند .درباره این تالشها صدها کتاب و هزاران مقاله نشر
شده و جنبههای مختلف علمی آن شرح داده شده است .این افراد در میان بومیان و افراد محلی دست به
ً
کارهایی میزدند که تقریبا برای آنها نامفهوم بود .حتی ســاطین و امیران هم معنای آن را در آغاز بهدرســتی
درک نمیکردنــد .در کنــار کشــفیات علمــی و تمدنــی آثــار فراوانی از خــا ک درمیآمد که بخشــی از آنها طبق
قرارداد با حکومتها و برخی به صورت دزدی به اروپا منتقل میشد.
بــه نظــرم یــک قــرن بلکه بیشــتر طول کشــید ما مفهــوم ایــن کار را بهدرســتی درک کنیــم .این توهین نیســت.
هرکســی کــه مفهــوم علــم و تمدن را میدانــد ،میفهمد که درک یک پدیــده تازه چه اندازه زمانبر اســت .بعد
هم که ما متوجه این ماجرا و اهمیت آن در شــناخت ملل قدیم شــدیم ،در برخورد با آنها به وجه اســتعماری
و دزدیشــان پرداختیم .گاهی هم میگفتیم علم ما را دزدیدهاند .حاال هم که اســناد آنها را منتشــر میکنیم،
روی این امور که بسیاری هم درست است تمرکز میکنیم .جالب است که هنوز هم اگر کسی این توضیح را
ببیند بسا با همان اندیشهها به این خیال بیفتد که ببینید چه مطالبی گفته میشود!
امــا مــن دلــم میخواهــد بدانــم ،آن زمان مردم مــا درباره اینها چــه میاندیشــیدند .در اینباره متنی را از ســال
1322ق ،یعنی دو ســال پیش از مشــروطه یافتم که جالب بود .نویســنده که فردی داناســت ،به تصوراتی که
ً
میان مردم درباره این کاوشها بوده میپردازد و طبعا موضع خودش هم جالب است .عبارت او گویاست:
بابل را از هم شــکافته ،اســاس تاریخی پنجهزارســاله را
خداونــدا! تــو عالــم و دانــا و بینایی که آلمانیان تلهای ِ
درآورده ،حروف سنگهای شکسته را با هم وصل نموده ،میخوانند که حکمای سیاسی آن زمان چه نوشتهاند

از بــرای اصــاح مملکــت و عــزت ملــت و دوام ســلطنت ،و یــا علمــای صناعت و زراعــت چه تدبیــر زندگی و
اســباب دفاع ســاختهاند ،و فرانســاو یها در خرابههاش ششــتر [شوشــتر] در میان وحش و وحشــیان ،زمینها
را زیــر بــاال میکننــد که از خزف شکســته صنعت آموزند ،و از اســباب دفاعشــان حکمــت؛ و بدانند که علت
تاریخی چند هزارســاله دوام و اســتقالل و شــوکت پادشاهان فرس قدیم چه بوده است .و اما وحشیان بیعلم،
آنها را دیوانه شمارند ،یا جادوگر ،و عقالی اقلیم اروپا آنها را حکمای طالب حکمت ،و الحکمة ضالة المؤمن
فویل للغافلین .خدایا از اهل شرف و ابنای وطن! کسی از این صفحات اوراق مسطح واضح روشن ،کلمهای
حکمــت خواهنــد یافــت یــا نه؟ صاحب ایــن خطوط و نقــوش را دیوانه خوانند یــا هوشــیار؟ در وادی جهل گم
شدهاند یا در روشنی نور حکمت به راه راست روان؟ و ما توفیقی اال باهلل ،لیس لالنسان اال ما سعی .
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