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رسول جعفریان

چکیــده: نویســنده در نوشــتار حاضــر در قالــب دهمیــن سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخه 
خوانــی، متــن چنــد نســخه را مــورد مداقــه قــرار داده اســت. ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:

ــن 	  ــر ب ــن ح ــوان صح کاری ای ــی  کاش ــخ  ــاده تاری ــوان م ــه عن ــعاری ب ــت و اش ــن یادداش مت
یزیــد ریاحــی از ســال 1330 توســط یکــی از رجــال دوره اخیــر قاجــاری بــا نــام شــجاع 

الســلطان همدانــی
گفتگــوی مرحــوم بابــا قاســم خــادم باشــی، خــادم مســجد جامــع عباســی اصفهــان بــا 	 

خداونــد در صحــرای محشــر
گاهی هایی درباره امامزاده قاسم تجریش	  نسخه خطی حاوی اطالعات و آ
متن نوعی وقف نامه در یک مهر	 
اشارت یک شاعر صوفی به حضور سپاه روس در ایران	 
جنگ اخباری اصولی در شعر صدرالممالک اردبیلی	 
اشعار صدرالممالک	 
پاسخ میرزای شیرازی به پرسشی درباره صحن حضرت عبدالعظیم حسنی؟ع؟	 

کلیدواژه: نسخه خوانی، نسخه خطی، خوانش متون.

 Skimming Manuscripts (10)
By: Rasool Ja’fariān

Abstract: In the form of the ninth article of a series 
of publications titled “Skimming Manuscripts”, the 
author has scrutinized the texts of several manu-
scripts. These texts are as follow:
The text of a note and some poems written by one 
of the recent Qajar period figures called Shojā’ os-
Soltān Hamedāni in 1330. It is considered to be a 
chronogram of tiling of the porch of Hor bin Yazid 
Riyāhi.
The late Bābā Qāsem Khādembāshi’s, the servant of 
Imam Mosque in Isfahan, talking to God in Gather-
ing desert (Sahra-ye Mahshar).
A manuscript which contains some information 
about Imamzāde Qāsem in Tajrish
The text of a kind of waqfnāme on a stamp.
A Sufi poet’s referring to the presence of Russian 
army in Iran.
The struggle between the Akhbaris and the Usulis in 
Sadr ol-Mamālek Ardebīli’s poem.
Sadr ol-Mamālek Ardebīli’s poems.
Mirzā-ye Shīrāzi’s answer to a question regarding 
Hazrat-e Abdolazīm Hasani’s porch.

Key words: Skimming manuscripts, manuscript, 
reading texts.

 قراءات يف املخطوطات )10(

يان رسول جعفر

يقــّدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل -  الذي ميّثل احللقة العاشــرة من سلســلة 
مقاالته عن املخطوطات  - نصوَص عدٍد من النسخ مع مالحظاته النقدّية 

علهيا.

والنصوص هي:

يخ تغليف أرضّية صحن مرقد احلّر بن  1 - نصوص خواطٍر وأشعار توّثق تار
ياحي بالكايش يف ســنة 1330، وهي ألحد رجال الفترة األخيرة من  يد الر يز

العصر القاجاري باسم شجاع السلطان مهداين.
2 - مناجاة املرحوم بابا قاســم خادم بايش، خادم املســجد اجلامع العّبايس 

يف أصفهان مع اهّلل  تعاىل يف صحراء املحشر.
3 - نسخة خّطّية حتتوي عىل معلومات وحقائق عن السّيد قاسم -  أحد 

يش. أحفاد األمّئة علهيم السالم  - املدفون يف جتر
4 - نّص وثيقة وقفّية موجودة يف أحد األختام.

5 - إشارة أحد الشعراء الصوفّيني إىل تواجد اجليش الرويس يف إيران.
صولّيني يف شعر صدر املمالك األردبييل.

ُ
ّيني واأل 6 - انعكاس صراع األخبار

7 - أشعار صدر املمالك.
8 - جواب امليرزا الشيرازي عىل أحد االستفسارات عن صحن السّيد عبد 

العظمي احلسين عليه السالم.

املفردات األساسّية: مطالعة املخطوطات، املخطوطة، قراءة النصوص.
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کاری کاشی مادهتاریخیبرای
ایوانصحنحرشهیدازسال1330

ی برگــی از یــک نســخه خطــی )ش 4817 دانشــگاه تهــران(، اشــعاری  رو

یاحی توســط یکی  یــخ کاشــی کاری حرم حــر بن یزیــد ر بــه عنــوان مــاده تار

از رجــال دوره اخیــر قاجاری با نام شــجاع الســلطان همدانی آمده اســت. 

یخ آن سال 1330 قمری است. تخلص شاعر هم سراج است. تار

 متن آن یادداشت و اشعار این است:

یخ ایوان عرش بنیان حضرت حر شــهید رضوان اهلل علیه حســب  ماده تار

کرم آقای شــجاع السلطان همدانی - دام اجالله  الفرمایش حضرت اجل ا

العالی:

مجید خدای  از  شــــــــــد  موفق  شــــــــــکر   هزار 

یب بخشــــــــــی ایوان صحن حر شــــــــــهید به ز

عالی قـدر آسـتان  فلـک  خـان   جنـاب 

فریـد رتبـه  بـه  جهـان  کانـدر  السـطان  شـجاع 

 بــــــــــه کاشــــــــــی کاری ایوان عــــــــــرش بنیانش

رفیق او شــــــــــده توفیق و یار بخت ســــــــــپید

حســین کلیــددار  کــرم  ا خواهــش  و  او   بــه 

کلیــد گنــج علــم خــدا را بــه دســت داشــت  کــه 

راه عطا در جــــــــــزای این خدمت ز   خــــــــــدا 

مشــــــــــید قصـــــــــــر  بخلد  برایش  نمــــــــــود  بنا 

به نصب کاشی فیروزه یافت رنگ جدیدهزار و سیصد و سی سال چون از هجرت

یخـش چنـان سـؤال نمـود و چنین جواب شـنیدز پیرعقـل چـو سـراج خواسـت تار

یخـی به حـق عـزت ایـوان و صحـن حـر شـهیدبگفـت بهتـر از ایـن شـعر نیسـت تار

)1330(  

 رسول جعفریان
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گفتگویخادمجامععباسیاصفهان
باخداونددرصحرایمحشر

کــه اشــعاری از شــاعران صفــوی و قاجــاری داشــت. چهــار صفحــه آن شــامل یک  ُجنگــی را مــرور می کــردم 

مثنوی، این عنوان را داشــت: »ِمن کالم مرحوم بابا قاســم خادم باشــی مســجد جامع عباسی«. اینکه مسجد 

جامع عباســی ]واقع در میدان نقش جهان[ که زمانی مســجد شــاه می  گفتند و حاال مسجد امام می  خوانند، 

خادم باشــی داشــته و ملقب به این لقب بوده، توجهم را جلب کرد. جســتجوی مختصری نشــان داد که این 

شــخص شــاعر بوده و مثنوی زیر از اوســت. شرح حالش در آتشــکده آذر چنین آمده است: خادم، باباقاسم. 

از اهل اصفهان اســت و همشــیره زاده میرنجات، مدتی در مســجد جامع عباسی خادم باشی بود. صحبتش 

گرچه  مکــرر اتفــاق افتــاد، مردی نیک نهاد و خوش اعتقاد بود. شــعر بســیاری گفته، صاحب دیوان اســت، ا

یخ مهارت تمام داشت و در اواخر زمان نادری در اصفهان وفات یافت.  شعر را خوب نمی  گفت، اما در فن تار

یخ وفات او این است: »گفت خادم بجنت آمد باز«. تار

این یک شعر از او دیده و نوشته شد:

به این پیری بکوی می  فروشم خانه بایستیبه من دشـوار شـد آخر ره میخانه پیمودن 

داســتان مثنــوی زیر را قدیم شــنیده بودم؛ اینکه یــک اصفهانی زرنگ، در صحرای محشــر، این چنین با خدا 

که این شــاعر، یعنــی خادم باشــی جامع عباســی، این حکایــت را به نظم  کنــون دیدم  کــرده اســت! ا برخــورد 

درآورده اســت. وقتی او را برابر میزان و حســاب قرار داده و نشــانش می  دهند که گناهانش ســنگین است، در 

ی منکــر همه گناهانش می  شــود. یک نکته  کنون چه دفاعــی از خود داری، و کــه ا برابــر ایــن پرســش خداوند 

ی دشــمنی داشــته اند و حتی پیش از خلقتش هم او  ی می  گوید آنها با و ئکه علیه اوســت، اما و شــهادت مال

که شــهادت می  دهند، آنها را هم متهم  کرده اند! بنابراین حرف آنها را قبول ندارد. اعضایش  گناه  را متهم به 

کنون تالفی می  کنند. به نظــر این بنده، »نامه عمل« هم اعتباری  کــه چــون اجازه گناه به آنها نداده، ا می  کنــد 

کاغذ در شــرع اعتباری ندارد! بدین ترتیب همه شــهادت ها را رد می  کند. آن وقت خداوند خود  ندارد؛ چون 

گواه  شــهادت داد. در ایــن وقــت، بنــده می  گویــد: علم تو را قبــول دارم، اما خــودت گفته ای که هر ســخنی با 

گر کســی را مثــل و مانند خــود بیــاوری، در آن صورت، ســخنت اثبات  دو شــاهد عــادل قابــل قبــول اســت. ا

خواهــد شــد. در این وقت خداوند، او را به خاطر نکته ســنجی اش و اینکه بــه وحدانیت خداوند اعتقاد دارد 

بخشــید. خــادم در اینجــا از عرفــان ســتایش می  کنــد و آن را راه خالصــی می  داند. این متن در جنگ شــماره 

4808 دانشگاه تهران آمده است.
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کالم مرحوم بابا قاسم خادم باشی مسجد جامع عباسی ِمن 

آزاده ای یــــــــــش  درو ز  داده ای شــــــــــنیدم  کــــــــــف  ز  دل  فنــــــــــا  و  فقــــــــــر  به    

فرزانــــــــــه ای ایجــــــــــاد  اقلیــــــــــم    ولــــــــــی عاشــــــــــق و مســــــــــت و دیوانه ای در 

صحیح قولش  و  صــــــــــدق  همه  فصیح حدیثش  زبانــــــــــش  و  ملیــــــــــح  بیانــــــــــش    

نــــــــــام مــــــــــی معرفــــــــــت دایــــــــــم او را بــــــــــه جام آزاده  و  درد  صــــــــــد  گرفتــــــــــار    

 کــــــــــه باشــــــــــد در آن روز قاضــــــــــی ِالــــــــــه کــــــــــه روز جــــــــــزا در صــــــــــف حشـــــــــــرگاه

شــــــــــعار  عرفان  رنــــــــــد  پرگنــــــــــه  گیــــــــــرودار یکــــــــــی  مجمــــــــــع  آن  در  آیــــــــــد  در    

اضطــــــــــراب از  فــــــــــارغ  و    بــــــــــه جــــــــــرأت خرامد به پای حســــــــــاب دلیرانــــــــــه 

کار  قانــــــــــون  به  ئــــــــــک  مال قصــــــــــدش   نواخــــــــــوان شــــــــــوند از یمیــــــــــن و یســــــــــار به 

او گواهــــــــــی دهنــــــــــد از معاصــــــــــی بــــــــــه او بــــــــــه  خالصــــــــــی  راه  ببندنــــــــــد    

پرگناه نامــــــــــه  کــــــــــف  بــــــــــه  که باشــــــــــد ســــــــــراپا چو بختش ســــــــــیاه دهنــــــــــدش    

ناخوشــــــــــی  هر  ز  شرمســــــــــاری  خجالت کشــــــــــی کشــــــــــد  از  عــــــــــدل  ی  تــــــــــرازو   

عدل دربــــــــــار  ز  آن گــــــــــه  آیــــــــــد  بــــــــــازار عدل خطاب  روز  کنــــــــــون  آمــــــــــد  کــــــــــه    

گو به این فعل زشــــــــــت   جهنــــــــــم ســــــــــرایت بــــــــــود یا بهشــــــــــت؟ تــــــــــو ای بنده خود 

گذشــــــــــتند و طی شــــــــــد حساب بگــــــــــو در جواب گواهان  گرت هســــــــــت عذری    

کار گفتــــــــــی تو عدلیســــــــــت  که  کــــــــــی از عدل ایــــــــــن حکم شــــــــــد برقرار بگویــــــــــد    

گــــــــــواه را  مّدعــــــــــی  کســــــــــی    شــــــــــود قــــــــــول او حّجــــــــــت رســــــــــم و راه گــــــــــذارد 

نشــــــــــان  بودی  مــــــــــا داده  به  کــــــــــه باشــــــــــد همان تو شــــــــــرعی  کنــــــــــون نیــــــــــز باید    

ئــــــــــک بــــــــــه مــــــــــا از ازل دشــــــــــمن اند   به مــــــــــا پیــــــــــش از ایجاد تهمــــــــــت زنند مال

اســــــــــت ایــــــــــن ادعا بنده ات صادق  کــــــــــه قرآن بــــــــــه این مّدعا ناطق اســــــــــت  در    

کاتبــــــــــان عمــــــــــل کــــــــــه دارنــــــــــد بــــــــــا مــــــــــا عنــــــــــاد از ازل خصوصــــــــــًا همیــــــــــن    

کار مــــــــــا مــــــــــا بــــــــــه دنیــــــــــا چــــــــــو بودنــــــــــد در  کــــــــــردار  و  رفتــــــــــار  بــــــــــه  مــــــــــالزم    

رنجیده اند ز مــــــــــا غیــــــــــر اخــــــــــالق خــــــــــود دیده اند نیســــــــــت،  جنســــــــــیتی  چو    

دروغ شــــــــــهادت  این  می دهنــــــــــد  فــــــــــروغ کنون  عــــــــــداوت  چــــــــــراغ  نــــــــــدارد    

کار! کــــــــــه کاغــــــــــذ ندارد بــــــــــه شــــــــــرع اعتبار هــــــــــم از نامــــــــــۀ جرمــــــــــم آید چــــــــــه    

دهند شــــــــــهادت  اعضــــــــــا  گر  دیده اند بگویــــــــــد  خــــــــــود  که  جرمی  اثبــــــــــات  در    

بوالفضول بنــــــــــده  ای  هســــــــــت  گــــــــــر    در آن جــــــــــرح و تعدیــــــــــل و رد و قبــــــــــول و 

دیده اند ســــــــــتم  اعضــــــــــا  گوید  مــــــــــن  کــــــــــه محکــــــــــوم حکمم بســــــــــی بوده اند ز    

کار شــــــــــر بــــــــــه دنیــــــــــا رســــــــــاندم به هر یــــــــــک ضرر   چــــــــــو از فعل نیــــــــــک و چو از 

دشــــــــــمن اند من  به  گر  عجب  گواهی دهند نباشــــــــــد  که در حقــــــــــم این ســــــــــان    

ذوالمنــــــــــن  داور  از  آیــــــــــد  ســــــــــخن؟ نــــــــــدا  آیا  من  علــــــــــم  به  داری   کــــــــــه 

کــــــــــرده ای را  آنچه  شــــــــــاهدم  مــــــــــن  پــــــــــرده ای چو  پوشــــــــــیده ام  گرچــــــــــه  آن  در    

بگو  داری  انــــــــــکار  گــــــــــر  علمــــــــــم  که ســــــــــازم عیــــــــــان جمله را مــــــــــو به مو بــــــــــه    

تــــــــــو علــــــــــم  منکــــــــــر  نَیــــــــــم  گاهــــــــــم از علــــــــــم و از حلــــــــــم تو بگویــــــــــم  کــــــــــه آ   
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واحــــــــــدی! تــــــــــو هرچنــــــــــد بر جــــــــــرم من شــــــــــاهدی عــــــــــادل  شــــــــــاهد  ولــــــــــی    

گــــــــــواه  در  فرمــــــــــوده ای  یــــــــــن 
َ
عدل گناه؟ تــــــــــو  کــــــــــی  ثابت شــــــــــود  به یک عدل    

رواســــــــــت بیاری  هم  خــــــــــودی  چون  گر  بازخواســــــــــت ا کنی  مثوبم!  از  دور  کــــــــــه    

کــــــــــه نبود تــــــــــرا ِشــــــــــبه و ِمثــــــــــل و قرین ولــــــــــی می  دهم من شــــــــــهادت بــــــــــه این   

کم شــــــــــود مّدعی ضعیفــــــــــی چــــــــــو ســــــــــازد بگو بــــــــــا قوی  کــــــــــه حا   چه باشــــــــــد 

کرمیــــــــــن بیــــــــــارد چــــــــــو آن بنــــــــــده ُعــــــــــذر چنین اال کــــــــــرم  ا از  مــــــــــژده   رســــــــــد 

نکته ســــــــــنج عــــــــــارف  َمحرم  گنج کــــــــــه ای  تــــــــــو  ضمیر  معنــــــــــی  درهــــــــــای  به    

وحدتم بــــــــــر  تــــــــــو  کــــــــــردی  اقــــــــــرار  رحمتم چو  و  بخشــــــــــش  قابــــــــــل  شــــــــــدی    

شــــــــــد ســــــــــنجیده  تو  نکته های  شــــــــــد همــــــــــه  پســــــــــندیده  گفتگویت  همــــــــــه    

زشــــــــــت فعل  از  عذرت  همیــــــــــن  مزد  بهشــــــــــتبه  خلود  مســــــــــتحق  شــــــــــدی    

خرام  جّنت  به  ف 
ّ
بی تکل مقامکنون  کن  عیــــــــــن  حور  با  روضــــــــــه  آن  در    

مســــــــــتقیم چنین  ذهنی  چــــــــــو  داری  جحیم که  عــــــــــذاب  تــــــــــو  بر  حرامســــــــــت    

روســــــــــیاه عاقل  ای  »خــــــــــادم«  هــــــــــم  کــــــــــه در جهل شــــــــــد نقد عمــــــــــرت تباه تو    

گنــــــــــه معرفت پیشــــــــــه کن  کن بــــــــــه عــــــــــذر  اندیشــــــــــه  عذری  و  زن  عرفــــــــــان  به    

آزادی ات که شــــــــــاید ز عرفان رســــــــــد شــــــــــادی ات عــــــــــذر  معرفــــــــــت  شــــــــــود    

شــــــــــگرف بــــــــــارگاه  آن  در  گرچــــــــــه  حرف ا یــــــــــارای  و  حــــــــــد  کســــــــــی  ندارد    

کند تقاضــــــــــا  ایــــــــــن  کــــــــــرم،  گــــــــــر الهامــــــــــش ایــــــــــن عذر القــــــــــا کند ولیکــــــــــن    

کــــــــــرم ایــــــــــن نباشــــــــــد عجب طلب بلــــــــــی از  بهانــــــــــه  خــــــــــود  کــــــــــرم  آیــــــــــد   که 

غــــــــــالم مــــــــــن  تــــــــــرا  ای  جام بیــــــــــا ســــــــــاقیا  بــــــــــه  کن  می  معرفــــــــــت  از  دمــــــــــی    

زنم  عرفــــــــــان  به  گردم  مســــــــــت  چون  زنــــــــــم که  ایمــــــــــان  ز  دم  و  کافــــــــــر  شــــــــــوم    

هادیم کشــــــــــتی  گــــــــــم  بلکــــــــــه  آزادیــــــــــم شــــــــــود  گرفتــــــــــاری  در  بــــــــــود    
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گاهیهاییدربارهامامزادهقاسمتجریش آ
دریکنسخهخطی

کهــن ایــن منطقه اســت که دربــاره آن در  امامــزاده قاســم در تجریــش یکــی از امامزاده هــای شــناخته شــده و 

کتاب ها و همین طور برخی از وبســایت ها مقاالتی نوشــته شــده اســت. مقاله مســتقلی هم در مجله فرهنگ 

که مقاله مزبور از رساله  گفتنی است  که در سال 1392 منتشر شده است.  مردم درباره امامزاده قاسم هست 

حاضر استفاده نکرده است.

گویا  که  ی هشــت صفحه، شــامل یک ســتایش نامه منظوم از امامزاده قاســم است  و اما رســاله کوچکی حاو

کتیبه های آن امامزاده است. ی دیوارهای اطراف بوده است. عالوه بر آن شامل  برای نوشتن رو

که انتشــار مجدد آن بر  یاد نبود  کنــون خبــری از اینکه این متن چاپ شــده یا خیر ندارم، امــا آن قدرها ز مــن تا

اساس این نسخه ضرری داشته باشد.

اما اشعار از شاعری با تخلص آزاد است این شعر بلند را در ستایش امامزاده قاسم سروده و از ابیات اخیر آن 

معلوم می  شــود که مربوط به ســال 1303 و دوره ای اســت که تعمیراتی از ســوی ناصرالدین شاه صورت گرفته 

کوچک او علی اصغر  که از او در این اشعار یاد شده و حتی نام  کار در اختیار امین السلطان بوده  است. این 

یخ بنای جدید است. هم آمده است. بیت اخیر آن ماده تار

عــالوه بــر ایــن، شــاعر چندین کتیبــه باقی مانده در امامــزاده تا آن زمان را در ادامه این اشــعار آورده اســت. در 

که قابل  یخ هایی آمده  ی دو لنگه در و صندوق امامزاده بوده اســامی افرادی چند و نیز تار که رو این مطالب 

توجه است.

بر اســاس یکی از این کتیبه ها، کســی که فرمان ســاختن این در را در قرن هشتم هجری داده »حسن بن علی 

یخ  که آن را ساخته »محمود بن علی نجار لباسانی - لواسانی« است. تار کسی  عبدالقادر دربندی« است و 

کتیبه سال 727 است. ساخته شدِن در بر اساس همین 

ی  کــه در معرفی صاحب قبر بر اســاس شــناختی اســت که آن زمــان درباره و ی صنــدوق هــم آمــده  کتیبــه رو

وجود داشــته اســت: »اسداهلل الغالب علی بن ابی طالب علیه السالم هذا المرقد الشریف والمقبر المنیف، 

صلوات اهلل علی مشــّرفها، و هو ســلطان المقّربین و برهان المتقین و ســاللة ائمة المعصومین - صلوات اهلل 

علیهم اجمعین - قاسم بن حسن بن امیرالمومنین، و یعسوب الدین، وابن عّم رسول رب العالمین«.

که بانی آن بوده چنین اســت: تمام شــد این  کســی  یخ 963 را از دوره طهماســب دارد و نام  این صندوق تار

مرقــد منّور معطر به ســعی مشــکور و اهتمام موفــور حضرت عالیجاه حکومت و رفعت دســتگاه کمال الدین 

شــلبیک ]کذا[ ابن جناب مغفرت پناه شــاه قلی بیگ شار و شــیخلو ذوالقدر، تحریرا فی شهر جمادی االخرة 

سنه ثلث سّتین و تسعماه 963.

کار ســاخت صندوق را قطب الدین ســیف و نجار  ی صندوق، »اهلل ویردی« اســت و  کاتب این نوشــته بر رو

معصوم بن سکند لباسانی انجام داده اند.

یم. یخ در این مجموعه دار بدین ترتیب ما تعدادی اسم و تار
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گویــا بــه  در پایــان »محمدباقرخــان ولــد حاجــی محمدباقــر خــان بیگلربیگــی قاجــار« نامــه ای بــدون نقطــه 

گر می  خواهند این اشــعار در دیواره های امامزاده نوشــته شــود، فرمانــی در این باب  امین الســلطان نوشــته تــا ا

گذاشته ام. که عالمت سؤال  کنند. قسمتی از نامه بدون نقطه ابهام دارد  صادر 

یخ این امامزاده جالب و اشعار نیز از نقطه نظر ادبی  در هر حال این رساله چهار صفحه ای برای شناخت تار

جالب است.

]متن اشعار[

گفـت نکته هـا بـه پنهانـی فانی دوش خـوش سروشـم  ســــــــــراچه  زین  تیره  شــــــــــده  دلت   کای 

یا، همچــــــــــو بط زنی غوطه کــــــــــی اندرین در  شــــــــــاهباز الهوتــــــــــی، در فضای جســــــــــمانی  تا 

جان سراسر  شــــــــــوی  تا  ارکان،  چهار  از  ی دلبر جانی  بگذر   وانگهــــــــــی عیــــــــــان بینــــــــــی، رو

شهدی بســــــــــته  پای  مهدی،  این  در   طفلی و ســــــــــبک عهدی، ز امر و نهی رحمانی بی خبر 

کن  
ّ

ظلمانی خیــــــــــز و ســــــــــاغر ال را پــــــــــر ز مــــــــــی  ز اال ســــــــــرای  زین  گه،  آ تمام  شــــــــــوی   تا 

قرآنی  سـاده بـاش در طاعـت، خالـص آی در خدمت ســــــــــواد  این  ســــــــــودت،  دهد  کی   ورنه 

گویی، نی بــــــــــه راه حق پویی  آه از این ســــــــــیه رویی، داد از این مســــــــــلمانی  نــــــــــی کالم حق 

گاهی که یابــــــــــی آ به آســــــــــانی می نمایمــــــــــت راهــــــــــی تا  نهد  رو  مشــــــــــکل ها،  جمله  تو   بر 

که صاحب دردی  یــــــــــا  ار مردی،  ک احمــــــــــد را می نمــــــــــا ثناخوانــــــــــی در محّبت   آل پــــــــــا

پیغمبر نور چشــــــــــم  کوثر،  ســــــــــاقی   قاســــــــــم نکومنظــــــــــر، ِشــــــــــبل شــــــــــیر یزدانی ســــــــــبط 

نمودســــــــــتی ازل  از  را،  او  ارشــــــــــد  کردگار ســــــــــبحانی  بــــــــــاب   قاســــــــــم بهشــــــــــت و نار، 

کرده اســــــــــت جبرییل دربانی جــــــــــّد اطهــــــــــر او را، ز امــــــــــر داور بی چــــــــــون   از ابد همــــــــــی 

پیشانی این شهی است کز رفعت، انس و جن پی عّزت  می نهند  درگاهش،  به  شــــــــــب  و   روز 

گه هیجا، شــــــــــیر حق بــــــــــود حّقا  بـوده، چـون علـی عمرانـی آنکــــــــــه در   صـف شـکن همـی 

 در زمـان همـی می تاخـت، رو بـه ملـک ویرانـی  رو چو بر عدو می ساخت، هر که بود جان می باخت 

که از دل و وز جان، دســــــــــت زد ورا دامان  ارزانی  هر  بهر اوست  یدان،  بهشــــــــــت جاو  خوش 

یش ســــــــــر بتافــــــــــت وز رایش 
ّ

کــــــــــه از توال پشیمانی وآن  او، می خورد  اســــــــــرار  کشــــــــــف   روز 

گنبد اعالش   یافـت خـوب و خـوش تعمیر، زاهتمام سـلطانی  دور مرقــــــــــد واالش، صحــــــــــن و 

کاه  جهانبانی راد ناصرالدین شــــــــــاه، صاحــــــــــب کاله و  کنــــــــــد  او  باشــــــــــد  جهان  تا   آنکه 

افســـــــــــر آسمان  شــــــــــاه  فّر،  ســــــــــکندر  سلیمانی داور  شــــــــــوکت  یکســــــــــر،  خالقش   داده 

کند سرســــــــــبز، همچو ابر نیســــــــــانی بخشــــــــــش و عطای او مهــــــــــر و لطف های او ک را   خا

انجام محاســــــــــن  وز  اتمــــــــــام،  درســــــــــتی   شه امین ســــــــــلطان را، ســــــــــاخت بهر او بانی  از 

بین  بــــــــــا تمکین نیک علــــــــــّی اصغر  امیر  ســــــــــخندانی آن  پایه  مدحش  درخور   نیســــــــــت 

ایــــــــــران داور  نــــــــــزد  دوران،  یگانــــــــــه  دیوانی  وان  امــــــــــور  در  دســــــــــتور  اولین   باشــــــــــد 
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پریشــــــــــانی بهر دولت و ملت، هرکه هســــــــــت در عسرت  از  رای، جمع  ز حســــــــــن  او   کرده 

 ایــــــــــن ز لطف شاهنشــــــــــه، وآن ز فضل رّبانی  آخــــــــــرت و دنیــــــــــا را، هــــــــــر دو را شــــــــــده دارا 

یخش، گفت این ســــــــــخن آزاد 1303 بهر ســــــــــال تار ثانی  کعبه  ســــــــــعی  ابراهیم،  آل   داری 

که داخل روضه منوره و مرقد مطهر می شوی این شعر مسطور است: در باالی دری 
ننهد  در  بدین  به ادب دســــــــــت  کو  کسی  به زمین ســــــــــر بنهد هر  پای درآید  از   بی شــــــــــک 

کتیبه ها[. ]متن 

در پایین نوشته شده است:
باب همــــــــــه  در  امیــــــــــد  دارم  تــــــــــو  االبــــــــــواب بــــــــــه  مفّتــــــــــح  یــــــــــا   افتتــــــــــح 

در باالی تای ]= لنگه[ دیگر مسطور است:

فرماینده هذا الباب: حسن بن علی عبدالقادر دربندی

در پایین مسطور شده است:

یخ سنه سبع و عشرین و سبعماه 727« »عمل محمود بن علی نجار لباسانی، به تار

کاری نوشته شده این است: آنچه در باالی صندوق مبارک به منّبت 

اســداهلل الغالــب علی بــن ابی طالب علیه الســالم: هذا المرقد الشــریف والمقبر المنیــف، صلوات اهلل علی 

مشــّرفها، و هو ســلطان المقّربین و برهان المتقین و ساللة ائمة المعصومین - صلوات اهلل علیهم اجمعین - 

قاسم بن حسن بن امیرالمؤمنین، و یعسوب الدین، وابن عّم رسول رب العالمین.

در پایین صندوق مسطور است:

هو العلّی الکبیر، تمام شد این مرقد منّور معطر به سعی مشکور و اهتمام موفور حضرت عالیجاه حکومت و 

کمال الدین شلبیک ابن جناب مغفرت پناه شاه قلی بیگ شار و شیخلو ذوالقدر. رفعت دستگاه 

تحریرا فی شهر جمادی االخرة سنه ثلث سّتین و تسعماه 963.

کتبه اهلل ویردی

تمام شد این مرقد به عمل قطب الدین سیف و نجار معصوم بن سکندر لباسانی.

هو الودود
کرام، و مصدر امور ملک الملوک اســالم، همواره دعاء ســحرگاه اهل دل او را مســرور و ِاله احد  ســرور صدور 

مکاره دهر را دور دارد.

کرده، دائمًا  کامکار  کامل  کار ملک عادل  کمال، و مدار امر و  کردگار، سرکار را اّول سلسله اهل  که  الحمدهلل 

ســرگرم اســاس عــدل و داد، و اهــل ممالک اســالم را درصدد وصول ســود و حصول مراد هر امصــار و محل در 

ئم را در ممالک دائــر کرده، هر کس را که در  ســّر و عمــد امــدح ]؟[ و محامد واال ســائر، و احکام ملک مهر عال

ِگــرد آمــده، امطار مراحم و اســرار مکارم ســرکار اعــال، درد او را دوا، و مهــام او را روا کرده، مرا  ــرد 
َ
دل درد و در روگ

َکرم کردگار مددکار که همه ســال و ماه،  م رســم و محروم وصول در درگاه سماآســا کرده، مگر 
ُ
گ دهر َکم اســم و 

گردد. گو را حاصل   مکّرر واصل و علّو محل دعا
ّ

در درگاه معال

گردد. که مدح ولد امام همام، در دور محل معهود مسطور  گردد  گر صالح دارد حکم صادر  ا

کتبه العبد المذنب محمدباقرخان ولد حاجی محمدباقر خان بیگلربیگی قاجار
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مهریبرایوقف

که نوعی وقف نامه را در یک مهر جای داده اســت. نظایر  که پایین آمده، جالب اســت؛ از این جهت  مهری 

این باز هم هست. متن این مهر این است:

وقف نمودم قربة الی اهلل تعالی و طلبا لمرضاته شمس الدین الشهیر بمطبوع این جلد کتاب را با چند جلد دیگر 

بر طلبه علوم دینیه سکنه مدینه کرمان به موجب وقف نامچه معتبره علیحده وقفا موبدا مخلدا. سنه 1120.

یخ آخر آن به دســت می  آید این مهر از ســال 1120 اســت و صدسال بعد از این، بلکه بیشتر این  چنان که از تار

چاپ به ایران آمده اســت. چطور به ذهن اینها نرســیده که هر صفحه یک کتاب را می  شــود به همین شــکل 

کرد و نوعی چاپ دستی را الاقل رواج داد؟ کاغذ زد و بعد صحافی  ی صدها  ی چوب درآورد و رو رو

اشارتیکشاعرصوفی
بهحضورسپاهروسدرایران

کــه در قالب مثنــوی و با  مجموعــه شــعری بــا عنوان مشــرب عشــاق الهی از ســال 1235ق در دســت اســت 

یخــی دارد، از آن جملــه از برخی از  شــعری نه چنــدان قــوی مباحثــی را مطرح کرده اســت. گاهی اشــارات تار

چهره های سیاســی یاد می  کند )فهرست دانشــگاه، ص 3638، ذیل نسخه شماره 4693(. اشارتی به فقها 

ی را متوجه نشدم. این قدر هست که نقد  و جنگ های ایران و روســیه دارد. حقیقت، معنای دقیق ســخن و

کــه در جنگ میــان صوفیه و فقیهــان آن دوره، عادی جریان داشــت، اما  فقهاســت؛ از آن نقدهــای آتشــینی 

یه جای تعجب دارد. عجالتًا ایــن ابیات را می  آورم،  وصل کردن فقها به آمدن ســپاه روســیه و اشــاره بــه قاجار

کسی بیاید. این ابیات در صفحه 61 - 64 این نسخه آمده است: کار  شاید به 

ایرانیــــــــــان ز  گفــــــــــت   بــــــــــا یکــــــــــی از عــــــــــارف ایمانیــــــــــان ملحدکــــــــــی 
ایران زمین بــــــــــه  روس  ســــــــــپه  غمین کــــــــــی  فقیهــــــــــان  گردنــــــــــد  و   آیــــــــــد 
 کز ســــــــــخن خام و نســــــــــخته خموش گفت بــــــــــه او عارف بــــــــــا عقل و هوش
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اســــــــــت حق  اهل  ز  که  هــــــــــر  فقها  اســــــــــت کز  ز پی رونق  نه   او پی حــــــــــق، 
طلب در پی دنیاســــــــــت همــــــــــه دین طلب این  خــــــــــود  آمده  لبش  به   جان 
کــــــــــز عقل و رای یه،  کــــــــــه ز قاجار گرای زان   هســــــــــت بســــــــــی داور دانــــــــــش 
یــــــــــا و حیل ر یل بــــــــــا همــــــــــه تزویــــــــــر و  و  جوانمــــــــــرد  و  دلــــــــــدار   پهلــــــــــو 
پیشــــــــــه ای  هــــــــــر  ز  گاه  آ و  تیشــــــــــه ای عــــــــــارف  یشــــــــــه زده  ر بــــــــــن هر   در 
نهاد در  شــــــــــان  داشــــــــــته  اعتقاد  معرفتــــــــــی  نبــــــــــی  بــــــــــه  و  خــــــــــدا  به   هم 
گــــــــــروه شــــــــــکوه در زمــــــــــن دولتشــــــــــان ایــــــــــن  و  فر  چه  مکــــــــــر،  از   یافتــــــــــه 
محتشــــــــــم ایــــــــــن بــــــــــه لبــــــــــاس فقهــــــــــا محترم حکما  لبــــــــــاس  بــــــــــه   آن 
کایشــــــــــان نجوی  جمله ســــــــــگ جیفه خور جیفه جوی در زمــــــــــن روســــــــــیه 
تاش  هر یک از ایشــــــــــان بــــــــــه تالش معاش خواجه  و  ُهــــــــــش  و  فــــــــــر  با   داور 
دون دنیــــــــــای  همه  باطــــــــــن  و  جنون ظاهر  ایشــــــــــان  بــــــــــر  اندر   معرفــــــــــت 
 هرکه خبیث اسـت و خسـیس آن رئیس در بــــــــــر آن قــــــــــوم خبیث خســــــــــیس
ربا خــــــــــوارگان و  ربــــــــــا هســــــــــت  بیچــــــــــارگان دور  و  بیــــــــــدل  ما  بــــــــــه   وای 

جنگاخباری-اصولی
درشعرصدرالممالکاردبیلی)م1271ق(

یادی  ی ز گرفته و هــر بار نیرو یخ تفکر شــیعی باال  جــدال اخباری گــری و اصول گرایــی در چندین نوبت در تار

از عالمان و فقیهان صرف مبارزه فکری با گروه مقابل شــده اســت. این جدال، در درون خود، ســبب برآمدن 

افــکار و آثــار و آراء جدیــدی هم شــده و مکاتب تازه ای را به خصوص در فقه شــیعه پدید آورده اســت. بخش 

که در دوره صفویه در این باره شده  کارهایی  مهمی از این جدال در نیمه دوم قرن دوازدهم هجری، عطف به 
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گرفت. موقعیت جغرافیایی این جدال،  بود )و آن هم از محمدامین اســترآبادی م 1036 آغاز شــده بود( باال 

هم در عراق و هم در ایران بود.

در حاشــیه جدال اخباری گری و اصول گرایی، جنگ صوفیان و فقیهان نیز در جریان بود و به واقع، فقیهان، 

گاه در تقابل با شماری از فالسفه  که جبهه سومی هم  همزمان می  بایست در دو جبهه نبرد می  کردند. بماند 

برای فقیهان وجود داشــت و این عالوه بر جریان های ترکیبی از اخباری گری و صوفی گری با تمایالت تازه ای 

کــه فرد اخیــر جدای از  کــه تحــت عنــوان شــیخیه و بابیــه و حتی جریــان میرزامحمــد اخبــاری پدید آمد  بــود 

کرد. تمایالت اخباری، خود یک جریان فکری مستقلی را تأسیس 

یادی همچنــان به صورت  داســتان ایــن جدال هــای فکری در قرن ســیزدهم، بســیار طوالنی اســت و منابــع ز

مخطوط وجود دارد که می  تواند روشــنگر این منازعات فکری باشــد. این جدال ها وقتی با سیاســت شــاهان 

قاجار یا برخی از امرای مهم و قدرتمند آنها ترکیب می  شد، می  توانست موجد مسائل تازه ای باشد که خود آن 

حکایتی اســت. برخی از شــاهان قاجاری و شــاهزادگان، مدافع صوفیه، برخی همراه با اخباری ها و شماری 

که این جریان غالب بود، به دلیل نفوذ فقیهان در جامع، با آنان همراهی می  کردند.

که غالب در فقه خود را نشــان می  داد و زمینه نوعی نشــاط و تنوع فکری  مهم ترین ویژگی فقیهان، اجتهاد بود 

کــرده بــود. برخــی از بزرگ تریــن فقیهان قــرن ســیزدهم، میــرزای قمی، کاشــف الغطاء،  را در ایــن حــوزه فراهــم 

سیدمحمد مجاهد، سیدعلی طباطبائی و عالمان دیگری بودند که به نوعی با مسائل ایران هم مرتبط بودند.

گاه تا تهران و  در همین دوره شماری از سران صوفیه در غرب ایران، دارای نفوذی فوق العاده بوده و این نفوذ 

دربار محمدشــاه هم کشــیده می  شد. پیش از آن در عهد فتحعلی شاه و فرزندش نایب السلطنه عباس میرزا 

ی، منبع ایــن جدال ها، صرف نظر از آن مقدار که چاپ شــده، همچنان  نیــز ایــن نفوذ دیده می  شــد. به هر رو

که از همیــن چاپی ها هم درســت اســتفاده نشــده و کمتر بــرای روشــن کردن این  خطــی اســت، امــا شــگفت 

منازعات از آنها بهره برده شده است.

گــذرم به دیــوان صدرالممالــک اردبیلی افتاد که دل بســته صوفیه بوده و شــرح حال و مســائلی از  ایــن روزهــا 

که به داستان اخباری  زندگی اش در منابع مختلف آمده است. دیوان او مشتمل بر بخشی از مطالبی است 

- اصولــی مربــوط بــوده و اشــعاری مفصل علیــه اجتهــاد دارد. صدرالممالــک در اصفهان به جرگــه صوفیان 

پیوســت و تابعیت از حســینعلی شــاه )م 1234( را پذیرفت. پس از آن مدتی عباس میرزا او را به عنوان معلم 

ی اســتوار بود، امــا امیرکبیر او را به عــراق عرب تبعید  فرزنــدش گماشــت. در دوره محمدشــاه نیــز موقعیــت و

کرد. این وضعیت ادامه داشــت تا اینکه ناصرالدین شــاه به ســلطنت رسید و او اجازه بازگشت یافت، اما در 

نیمه راه به سال 1271ق درگذشت.

ی او مانده  کــه او نپذیرفته، اما این لقــب رو ی بوده  ی به دلیل پیشــنهاد صدارت به و عنــوان »صــدر« بــرای و

است. به رغم اینکه او پیش از این طعن می شد، پس از پیشنهاد صدارت و توجهی که عباس میرزا به او کرد، 

در تبریز مورد احترام واقع شد و او به شوخی می  گفت یکی از مطهرات در اسالم، همین »صدارت« است!

دیوان صدرالممالک اردبیلی به ســال 1352ش با مقدمه جواد نوربخش منتشــر شده و آنچه مورد نظر است، 
ی غالبًا بســان دواوین دیگر مشــایخ  ی علیــه »اجتهاد« دارد. اشــعار موجــود در دیوان و کــه و اشــعاری اســت 

صوفیــه، به مســائل شــیعی و همین طــور جنبه های خاص فرقه ای و مســائل تربیتی به روش صوفیان ســروده 

شده است، اما این بخش به طور خاص درباره اجتهاد و نفی آن است.
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دلیل ارائه آن در اینجا بیشــتر از آن رو اســت که با ادبیات این دوره آشــنا شــده و توجه داشته باشیم که گاه در 

میــان دواوین، ازاین دســت مطالب نیز وجود دارد که می  تواند در شــناخت جریان هــای فکری این دوره به ما 

کند. کمک 

از نظــر محتــوا به رغــم آنکه ســبک بحث شــاعرانه اســت، اما کوشــیده اســت تا »اجتهــاد« را عامــل اصلی در 

انحــراف امــت دانســته و بــر پایــه آنچه اغلب اهــل ســنت، در توجیه خطاهای صــدر اول مطــرح می  کنند که 

کرده  که زمینه آن انحرافات را فراهم  که اساســًا این مفتوح بودن باب اجتهاد اســت  »اجتهد و اخطأ« بگوید 

ی در این اشــعار، تغییر در آراء مجتهدان نســبت به یک مســئله را مورد تمســخر قرار داده و حیرت و  اســت. و

که در آن می  دهند مورد طعنه قرار داده است. همچنین در بخشی  بهت زدگی آنها را در صدور فتوا و تغییری 

کــه در مکتب اصولی هــای این دوره، متأثــر از مکتب  دیگــر، طــرح بحــث انســداد باب علــم و عمل به ظن را 

وحید بهبهانی سخت رایج شده بود، مورد حمله قرار داده است.

که به دنبال انقالب معرفتی وحید بهبهانی  کار مجتهدان در این دوره  که پیشرفت  مسلمًا امروز ما می  دانیم 

یخ ایران از مشروطه تا انقالب اسالمی بوده است. پیش آمد، عامل مهمی در تحوالت فکری دوره اخیر در تار

کنــار آمده و بــه نقد مکتــب اصولی و  در ایــن میــان ایــن نکتــه جالــب اســت که یک صوفــی بــا اخباری گری 

که  که ممکن اســت در این میانه باشــد، مهم آن اســت  مبانی آن پرداخته اســت. عالوه بر قرابت های فکری 

در صحنــه عمــل، مجتهــدان، هم زمان بــا اخباری ها و صوفیان مبــارزه می  کردند و این خود بــه خود آنها را به 

همدیگر نزدیک می  کرد.

اشعار صدرالممالک
در بیان اجتهاد بی عصمت و کالم معجز نظام امیرالمؤمنین)علیه السالم( که در نهج البالغه ایراد فرموده اند:

خدا  راه  در  آنکــــــــــه  اســــــــــت  جدا اجتهاد  هم  از  می کنــــــــــد  باطــــــــــل  و   حّق 
عمر  و  بوبکــــــــــر  آنکه  اســــــــــت  خیرالبشـــــــــــر اجتهاد  مســــــــــند   می نشــــــــــاند 
کند  شــــــــــورا  او  آنکه  اســــــــــت  کند  اجتهاد   در ســــــــــقیفه حکــــــــــم عاشــــــــــورا 
آورد  عثمــــــــــان  آنکه  اســــــــــت  آورد  اجتهاد  بهمــــــــــان  گاه  و  فــــــــــالن   گــــــــــه 
گویــــــــــد ای امیر  گیر  اجتهاد اســــــــــت آنکه  آرام  خــــــــــدا  شــــــــــیر  ای   حیــــــــــدر! 
باش خامــــــــــوش  برو  خــــــــــود  کنام  باش  در  گــــــــــوش  ســــــــــراپا  و  فروبند   لب 

مــــــــــزن  دم  خدایــــــــــی  از  و  خــــــــــدا  مزن  از  هــــــــــم  بر  نبــــــــــی  دین  و  ــــــــــت 
ّ
 مل

امیرالمؤمنین  هســــــــــتم  مگــــــــــو  راه دین تــــــــــو   آنچه می کــــــــــردی مکــــــــــن در 
مطلقم  تــــــــــو مگو من بــــــــــر حقم مــــــــــن با حقم وصــــــــــی  مــــــــــن  که  مگــــــــــو   تو 
کالم ناطقم  کــــــــــه مــــــــــن  صادقم تــــــــــو مگــــــــــو  گویــــــــــم  هرچه  مــــــــــن  مگو   تو 
َام  َاتممــــــــــُت  آیــــــــــه  مــــــــــن  مگو  امم  تــــــــــو  هــــــــــر  بــــــــــرای  حقــــــــــم   نعمــــــــــت 
که من یــــــــــا  باب علمم  مــــــــــن  مؤتمــــــــــن تو مگو  نبــــــــــّی  نفــــــــــس   بــــــــــوده ام 

مگو  مــــــــــردم  با  هیچ  فضایــــــــــل  انــــــــــدر غدیر خــــــــــم مگو  زین  بــــــــــود   آنچه 
مگو ملت  و  مذهــــــــــب  از  مگو  الغــــــــــرض  عصمت  وصی  در  باشــــــــــد   شرط 

خدا  شــــــــــیر  ایا  این  اســــــــــت   اجتهــــــــــاد مــــــــــا جدا عصمــــــــــت جدا  اجتهاد 
گویــــــــــد انبیا   از کجــــــــــا معصــــــــــوم باشــــــــــند از کجا  اجتهــــــــــاد اســــــــــت آنکه 
گــــــــــردد منتظم  اجتهاد اســــــــــت آنکه تــــــــــا حیدر علم کار  تــــــــــا  زنــــــــــد   بــــــــــر 
پــــــــــور هند برای  بنــــــــــدد   پرچــــــــــم او بگــــــــــذرد از هند و ســــــــــند یک علــــــــــم 
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انــــــــــدر راه دین و مارقین  اجتهاد اســــــــــت آنکه  قاســــــــــطین   شــــــــــد دلیــــــــــل 
المؤمنین  اّم  آنکــــــــــه  اســــــــــت  دین  اجتهاد  یــــــــــج  ترو پی  آیــــــــــد  جهــــــــــاد   در 
می دهد کارش  اســــــــــباب  و   چسـت و چابـک بـر جمـل محمـل نهـد  لشــــــــــکر 
زن شــــــــــیر  ای  شــــــــــو  مردانه   حمله کن بر شــــــــــیر حق شمشــــــــــیر زن  گویدش 
حسن یا  گوید  آنکه  اســــــــــت  کردنــــــــــت ای مؤتمن  اجتهاد   صلــــــــــح بایــــــــــد 

حسین  یا  گوید  آنکه  اســــــــــت  عین  اجتهاد  نــــــــــور  ای  تو  قتــــــــــل  آمد   واجب 
جنــــــــــان جوانــــــــــان  شهنشــــــــــاه  جان  ای  جــــــــــان  ای  دادنت  بباید   ســــــــــر 
کنـد جـاری  خـون  آنکـه  اسـت  کنـد  اجتهـاد  خون خـواری  آنکـه  اسـت   اجتهـاد 
زمان آخــــــــــر  تا  آنکه  اســــــــــت   خــــــــــون بگریانــــــــــد زمین و آســــــــــمان  اجتهاد 
آنکـه هفتـاد و سـه قسـم اســــــــــم  اجتهـاد اسـت  به  کند هر یک   اّمت احمــــــــــد 
اعتقاد در  یکدگــــــــــر  اجتهاد  جملــــــــــه ضــــــــــّد  یــــــــــک  هر  برهان  و   حّجــــــــــت 
بود بــــــــــا من  که حق  گویــــــــــد  ابد  هر یکی  تا  تناقــــــــــض  این  تعــــــــــارض   این 
فــــــــــزون آن  فــــــــــروع  در  و  اصــــــــــول  ذوفنــــــــــون  در  اجتهــــــــــاد  آن  از  چــــــــــه   از 

اجتهـاد  اسـت  قسـم  چـه  نمی  دانـم   چشـم بند اسـت و طلسـم است اجتهاد  مـن 
باطــــــــــل ای ولد و  اســــــــــت  گهــــــــــی باطل بود فارق حّق  گهــــــــــی حّق و   خود 
ســــــــــیر به  خود  ندارد  میزانــــــــــی  غیر آنکه  میــــــــــزان  شــــــــــود  چون  ندانم   من 

در ادامــه اشــعاری نقــد نظریــات مجتهــدان اصولــی در باب انســداد باب علــم و عمل به ظــن دارد که تحت 

عنوان »اشاره به معتقدین انسداد باب علم و وجوب عمل به ظن ایشان« چنین می  سراید:

شــــــــــد  بســــــــــته  علمم  باب  چون  او  بد  گویــــــــــد  نیســــــــــت  هــــــــــم  خــــــــــدا  تکالیــــــــــف   از 
کــــــــــرده ام بابــــــــــی  فتــــــــــح  مظّنــــــــــه  آورده ام از  اجتهــــــــــاد  را  او   اســــــــــم 
مانــــــــــده ای ظــــــــــّن الیغنــــــــــی مــــــــــن الحــــــــــق خوانده ای باطــــــــــل  ظــــــــــّن  انــــــــــدر   بــــــــــاز 

غوی  ای  نباشــــــــــد  حــــــــــّق  باطــــــــــل  ی ظــــــــــّن   کعبــــــــــه در بطحــــــــــا، تــــــــــو صحــــــــــرا می  رو
گیــــــــــا  و  بــــــــــی آب  صحــــــــــرای  ی  بیــــــــــا مــــــــــی رو می  گویــــــــــی  نیــــــــــز  را   دیگــــــــــران 
طلــــــــــب در  پریشــــــــــان  جمــــــــــع   انــــــــــدر آن صحــــــــــرای پرخــــــــــوف و تعــــــــــب  می بــــــــــری 

همــــــــــه  آن  کعبــــــــــه  جویــــــــــای   گــــــــــرد تــــــــــو جمــــــــــع آمــــــــــده همچــــــــــون رمه طالــــــــــب 
بری حجشــــــــــان  کنــــــــــی  قــــــــــالووزی  رهبــــــــــری تــــــــــا  می  نیایــــــــــد  تــــــــــو  از   لیــــــــــک 
ســــــــــلیم  مــــــــــرد  ای  راه  هــــــــــر  و علیم رهبــــــــــر  اســــــــــت  و خبیــــــــــر  اســــــــــت   راه دان 
ی  می  رو ظــــــــــن  با  کــــــــــه  می  دانی  تــــــــــو  ی  خود   نی چــــــــــو مــــــــــردان بلکه چــــــــــون زن می  رو
شــــــــــاخ انــــــــــدر آن صحــــــــــرای صعب و ســــــــــنگالخ  شــــــــــاخ  ظنــــــــــون  آن  نایــــــــــد   کار 
گــــــــــم  کــــــــــرده  ره  و  وامانــــــــــده  ُدم کاروان  بگرفتــــــــــه  را  خویــــــــــش  ظنــــــــــون   تــــــــــو 
قــــــــــرون  آن  و  ظنــــــــــون  آن  ُدّم  ز  الیشــــــــــعرون تــــــــــو  تــــــــــو  ُدّمِ  در  شــــــــــان   دســــــــــت 
حــــــــــرج هیــــــــــن و هیــــــــــن تا نگــــــــــذرد هنــــــــــگام حج  در  و  ُعســـــــــــرتند  در   حاجیــــــــــان 
اســــــــــت  راجح  ســــــــــو  این  که  همی گویی  حق پرســــــــــت تو  گــــــــــروه  ای  برآییــــــــــد   هیــــــــــن 
فرســــــــــنگ ها را  قــــــــــوم  آن  ســــــــــنگ ها  می بــــــــــری  و  خارهــــــــــا  میــــــــــان  در    

خبر  نــــــــــی  کعبــــــــــه  ز  بینــــــــــی  اثــــــــــر  پرشــــــــــرر نــــــــــی  و  گــــــــــرم  صحــــــــــرای  در   مانــــــــــده 
زده  صحــــــــــرا  آن  انــــــــــدر  خــــــــــور   دشــــــــــت و صحــــــــــرا جملگــــــــــی آتشــــــــــکده تابــــــــــش 
علــــــــــف  نــــــــــه  و  نــــــــــان  نــــــــــه  ناپیــــــــــدا  تلــــــــــف  آب  گشــــــــــته  اشــــــــــتران  و   حاجیــــــــــان 
گروه حــــــــــج طلب  کــــــــــه مانــــــــــده زآن   نیــــــــــم جانــــــــــی باشــــــــــدش آن هــــــــــم به لب  هــــــــــر 
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ســــــــــنگالخ  میــــــــــان  در  نشســــــــــته  منــــــــــاخ تــــــــــو  را  شــــــــــترها  ســــــــــوزنده   ســــــــــنگ 
مؤتمــــــــــن بــــــــــالل  ای  بانــــــــــگ   بانــــــــــگ بــــــــــر زن جوهــــــــــر و توفیــــــــــق مــــــــــن می زنــــــــــی 

پریــــــــــد  ســــــــــو  آن  بارهــــــــــا  ایــــــــــن  زود  یــــــــــد زود  آور پیــــــــــش  کتــــــــــب  بــــــــــار  آن   زود 
کتــــــــــب مــــــــــن منتخب کــــــــــردم از  کــــــــــردم بــــــــــا تعــــــــــب  آنچــــــــــه   در ســــــــــفرها حمــــــــــل 

تمــــــــــام  بــــــــــار  یکــــــــــی  بربســــــــــتم  غــــــــــالم جملــــــــــه  ای  روز  این چنیــــــــــن  بــــــــــرای   از 
دیــــــــــن جلــــــــــد مــــــــــن الیحضـــــــــــر و حبل المتیــــــــــن  کمــــــــــال  ا آن  تهذیــــــــــب  و   کافــــــــــی 
از بحــــــــــار  بیار جلــــــــــد اســــــــــتبصار و جلــــــــــدی  هــــــــــم  باشــــــــــد  هرچه  آنهــــــــــا  از   غیــــــــــر 
ظّن  بــــــــــه  پیــــــــــدا  کنــــــــــم  کعبــــــــــه  ره  کهــــــــــن تــــــــــا  نــــــــــی  بیایــــــــــد  نــــــــــو  اجتهــــــــــاد 
خود  دور  در  کتــــــــــب  آن  کــــــــــردی  بــــــــــد جمــــــــــع  روز  بــــــــــرای  از  ســــــــــنگر   همچــــــــــو 
شــــــــــده  ســــــــــنگر  در  ترســــــــــیده  شــــــــــده مجتهــــــــــد  لنگــــــــــر  را  حّجــــــــــاج   کشــــــــــتی 
بی ناخــــــــــدا  طوفانــــــــــی  جــــــــــدا  کشــــــــــتی  کشــــــــــتی  از  ســــــــــنگر  در   ناخــــــــــدا 
روشــــــــــنی هــــــــــی ورق بشــــــــــماری و بــــــــــر هــــــــــم زنــــــــــی  بیابــــــــــی  تــــــــــا  را  کتــــــــــب   آن 
ماه  و  ســــــــــال  در  نشــــــــــد  حاصل  ســــــــــیاه روشــــــــــنی  ورقهــــــــــای  زآن  ســــــــــیه دل   ای 
که روز روشــــــــــن شــــــــــد چو شــــــــــب  آنهــــــــــا ای عجــــــــــب این زمان  از   روشــــــــــنی جویــــــــــی 
قمــــــــــر چــــــــــون شــــــــــمردی آن ورق ها ســــــــــر بســـــــــــر  و  شــــــــــمس  از  روشــــــــــن تر   آمــــــــــدی 
کــــــــــرده ام  پیــــــــــدا  راه  آورده ام کالبشــــــــــاره  تــــــــــازه ای   اجتهــــــــــاد 
نــــــــــداد  گــــــــــر ســــــــــودی  کهنــــــــــه  گشــــــــــاد اجتهــــــــــاد  راهــــــــــی  تــــــــــازه ام   اجتهــــــــــاد 
مجــــــــــو  عیبــــــــــی  مجتهــــــــــد  بــــــــــرای  او از  رأی  انــــــــــدر  باشــــــــــد  تجــــــــــّدد   ایــــــــــن 
دســــــــــت  به  آمد  دلیل  چــــــــــون  تجــــــــــّدد  اســــــــــت آن  جایــــــــــز  را  مجتهــــــــــد  ــــــــــد 

ّ
مقل  ای 

منصـــــــــــرف  شــــــــــد  مــــــــــن  رای  ــــــــــد 
ّ
مقل  ایــــــــــن طــــــــــرف باید شــــــــــدن نــــــــــی آن طرفای 

 آن طــــــــــرف مــــــــــا در عــــــــــذاب و در حــــــــــرج  ای جماعــــــــــت این طرف بوده اســــــــــت حج 
صواب لیــــــــــک چــــــــــون از اجتهــــــــــاد آمــــــــــد عذاب  چندیــــــــــن  می دهــــــــــد  قیامــــــــــت   در 
نارواســــــــــت  توّقف  دیگــــــــــر  ایــــــــــن  از   وقت حّج اســــــــــت و سفر ســــــــــوی خداست پیش 
حاجیــــــــــان  ای  زود  برخیزیــــــــــد  جــــــــــان زود  نیــــــــــم  قــــــــــوم  بربندیــــــــــد   بــــــــــار 
قطار  انــــــــــدر  قطــــــــــار  شــــــــــد  اشــــــــــتر  کار  بــــــــــاز  وقــــــــــت  را  رهــــــــــروان  آمــــــــــد   بــــــــــاز 
فــــــــــرس  هــــــــــم  اشــــــــــتر  درجنبیــــــــــد  جرس بــــــــــاز  شــــــــــد  خوان  حــــــــــدی  اشــــــــــتر  بر  باز 
اجتهــــــــــاد  شــــــــــد  رهنمــــــــــا  نــــــــــو  از   بــــــــــاز آن نــــــــــو مجتهــــــــــد پیــــــــــش اوفتــــــــــاد  بــــــــــاز 
ظنــــــــــون  آن  دّم  بگرفــــــــــت  او  الیشــــــــــعرون  بــــــــــاز  او  دنبــــــــــال  در   قــــــــــوم 
باالمــــــــــام  قــــــــــوم  کّل  ندعــــــــــوا  گام یــــــــــوم  بــــــــــردار  تیــــــــــزرو  امــــــــــام   ای 
ذوفنــــــــــون  امــــــــــام  ای  بــــــــــردار  بــــــــــوی خــــــــــون  گام  بــــــــــاز دارد  ایــــــــــن منــــــــــازل 
دشــــــــــت و  صحرا  از  می  آیــــــــــد  خــــــــــون  گشــــــــــت بوی    از صــــــــــدای غــــــــــول یــــــــــاران یاوه 
گــــــــــوش ما  رهنمــــــــــا  جــــــــــز صــــــــــدای غــــــــــول انــــــــــدر  امــــــــــام  ای  نیایــــــــــد   مــــــــــی 
گاهــــــــــی صدایی می رســــــــــد  هــــــــــم  تــــــــــو  گــــــــــردد بــــــــــه مــــــــــا ای معتمــــــــــداز   مشــــــــــتبه 
یــــــــــا  و  تــــــــــو  غولــــــــــی  نمی دانیــــــــــم  کیــــــــــا  مــــــــــا  فخــــــــــر  ایــــــــــا  تــــــــــو  باشــــــــــد   غــــــــــول 
حلــــــــــول  مــــــــــا نمی دانیــــــــــم یــــــــــا رب جــــــــــان غــــــــــول  دارد  تــــــــــو  جــــــــــان  در  ازل  از 
ظنــــــــــون  آن  رب  یــــــــــا  نمی دانیــــــــــم  بــــــــــرونمــــــــــا  مــــــــــی آرد  غــــــــــول  تــــــــــو  دل   از 
نیســــــــــت  راه  ره  ایــــــــــن  دانیــــــــــم  قــــــــــدر   زیــــــــــر هر ســــــــــنگی در این ره رهزنی اســــــــــتاین 
ک ک  خــــــــــون ما جاری شــــــــــده در ســــــــــنگ خا چا ک  چــــــــــا مغیالن  از  بدن هــــــــــا   ایــــــــــن 

یــــــــــک و این دشــــــــــت مهول  غولاین شــــــــــب تار بانــــــــــگ  ایــــــــــن  و  بیراهــــــــــه  ره   ایــــــــــن 
بی اصــــــــــول  و  بی فــــــــــروع  امــــــــــام  نکــــــــــولایــــــــــن  دارد  خــــــــــود  رأی  از  دمــــــــــی   هــــــــــر 
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انــــــــــدر دل هلــــــــــه  مــــــــــن  مســــــــــئله  بــــــــــاز می گویــــــــــد  در  قــــــــــوی  دارم   شــــــــــبهه ای 
دلیــــــــــل  در  تعــــــــــارض  می گویــــــــــد   آمــــــــــد ای یــــــــــاران دلیلــــــــــم شــــــــــد علیــــــــــل بــــــــــاز 
بــــــــــود  ظــــــــــّن  دلیلــــــــــم  می گویــــــــــد  شــــــــــّک آمــــــــــد ظــــــــــّن مــــــــــن از مــــــــــن ربود بــــــــــاز 
کــــــــــه شــــــــــّکم وهم شــــــــــد   َوهم هــــــــــم زایل شــــــــــد از من خــــــــــود به خودبــــــــــاز می گویــــــــــد 
اســــــــــت  خالی  دســــــــــتم  که  می گوید   پــــــــــای مــــــــــن چوبیــــــــــن و ره باال و پســــــــــت بــــــــــاز 
عــــــــــدم آن هــــــــــم اشکســــــــــته شــــــــــد و بی پا شــــــــــدم  از  دیگــــــــــر  پــــــــــای  تراشــــــــــم   تــــــــــا 
تو پــــــــــای  گــــــــــردد  چــــــــــوب  تراشــــــــــی  تــــــــــوتــــــــــا  دهــــــــــای 

ّ
مقل ایــــــــــن  وای  تــــــــــو   وای 

کاروان برجــــــــــا بمــــــــــان گــــــــــردد دمان هــــــــــان دهــــــــــان ای  افــــــــــق  از  کــــــــــه صبحــــــــــی   تا 
مســــــــــتجاب  دعــــــــــای  تأثیــــــــــر  ز  آفتــــــــــاب  تــــــــــا  مشـــــــــــرق  ز  آرد  بــــــــــرون   ســــــــــر 
کنــــــــــد  وا را  کتــــــــــب  بــــــــــار  او  کــــــــــه  کنــــــــــد تــــــــــا  پیــــــــــدا  کتــــــــــب  از  کعبــــــــــه   راه 
گــــــــــروه بی فــــــــــالح ایــــــــــن  از  کســــــــــی  صبــــــــــاحگــــــــــر  تــــــــــا  بمانــــــــــد  زنــــــــــده  قضــــــــــا   از 
کنــــــــــد بــــــــــا ایــــــــــن امام  کعبــــــــــه طــــــــــی  القیام راه  یــــــــــوم  کنــــــــــد  کــــــــــی  کعبه   طــــــــــوف 

میرزایشیرازیوپاسخپرسشیدربارهصحنحضرت
عبدالعظیمحسنی؟ع؟

یه  که این رو کنون  ســؤال و جواب های فقهی از مراجع بزرگ در طول زمان از قرن های شــش و هفت به بعد تا

یــخ تحوالت اجتماعی اســت. امروز مجموعــه ای از ســؤال و جواب ها از  مرســوم شــده، منبــع مهمــی برای تار

میرزای شیرازی را می  دیدم. نمونه زیر در آن بود. ظاهرًا در صحن حضرت عبدالعظیم نهری جاری و حوضی 

ســاخته شــده اســت، در حالی که آنجا قباًل محل قبور مســلمانان بوده اســت. ســؤال کننده در این باره سؤال 

کار را تأیید کرده  کار بگیرد، اما میرزا بــا ظرافت ایــن  کــرده و گویــی خواســته اســت از میــرزا فتوایی علیه ایــن 

و آن را بــه مصلحــت مســلمانان دانســته و توضیحاتــی داده که جالب اســت. ایــن نمونه عالوه بــر اینکه ما را 

یخ مزار عبدالعظیم حســنی می  گــذارد، نوع نگاه  در جریــان گوشــه ای از تار

میرزای شیرازی را هم نشان می  دهد. )نسخه 14371 مجلس، فریم 17(

ســؤال: زمین قبرســتان را تغییر می  دهند، نهر آب غصبی یا غیر غصبی در 

او جاری می  کنند، در آن  نهر وضو ساختن یا غسل کردن چه حالت دارد؟ 

آب غصبی یا غیر غصبی در هر یک تکلیف عالحده است یا نه؟ مثاًل در 

صحن عبدالعظیم، محل قبر مســلمانان اســت. در آنجــا نهری یا حوضی 

گاهی  گاهی آب غصب داخل می  شود،  احداث ]می[ نمایند. در آن نهر، 

آب مباح، وضوساختن یا غسل کردن چه حالت دارد؟

جواب: چون محل حاجت صحن شــریف امامزاده الزم التعظیم حضرت 

گــر چنانچــه صحــن شــریف از مرافق  عبدالعظیم)علیــه الســالم( اســت، ا

کــه معلوم نیســت نهــر در آن جاری نمــودن عیبی  بقعــه شــریفه بوده اســت 

که وقف  گر معلوم نیســت محققًا  داشــته باشــد، بلکه ُحســنی داشــته، و ا

که چنین شــده به حســب ظاهر رفع آن ممکن  بوده به جهت مقبره، حال 



خسناوخ هخسن ن  

61 169 سال بیست و نهــم،مشـارۀاول،فروردیـن واردیهبشت1397

که نشســتن در آنجا و وضوگرفتن ضرر نداشــته باشــد. لیکن آب وضو باید مباح باشد  نیســت، بعید نیســت 

یست  کبار که ســیره بر اســتعمال آنها در مثل شــرب و وضو جار گرچه به اذن عام شــرعی مثل انهار  شــرعًا، و ا

باشــد و بغیر مباح خالص، چه همه اش مغصوب باشــد و چه مخلوط به مغصوب باشــد، نه جایز است و نه 

صحیح. و اهلل تعالی العالم.

آبلولهکشیوتجدیدنظردرمسائلطهارتونجاست

کر و به خصوص  بــا آمــدن آب  لوله کشــی در خانه ها و حمام ها و نصب شــیر آب، بــرای مردم که ســابقًا از آب 

یج  که از میانه قرن سیزدهم هجری به تدر حوض های بزرگ استفاده می  کردند، شبهاتی و سؤاالتی مطرح شد 

از مراجع تقلید ســؤال می  شــده اســت. آقای توکلی طرقی در این باره نوشــته ای دارد که در ایران نامه سال 87 

ی در آنجا رابطه میان بهداشت فقهی قدیم با تحوالت جدید در پزشکی و امر بهداشت  منتشر شده است. و

ی داد را مــورد بحث قرار داده اســت. عجالتًا در میان اســتفتائات  یــج در ســطح فقه رو کــه به تدر و تغییراتــی 

میرزای شیرازی دو مورد را نقل می  کنم:

سؤال: تاالبی است در بعضی بالد، تقریبًا به فاصله سه فرسخ و از حیثیت طول و عرض شاید قریب سه و یا 

که می  گویند چشمه هم در آن تاالب هست، و تخمینًا به قدر ده فرسنگ  چهار فرسخ بوده باشد، و از قراری 

آب در یک لوله آهنی آورده اند تا نزدیک شــهر. در آنجا منقســم می  شود در لوله های آهنی کوچک به قدر لوله 

یادتــر، یا کمتر به تفاوت ... و چون تاالب مشــرف و مســلط اســت بر شــهر، این آب بــه اختیار خود  آفتابــه یــا ز

می  رود به مرتبه های ]طبقات ساختمان[ چهارم یا پنجم بلکه تا ششم. با وجود این صور، ظرفی را در زیر آب 

ک بشــود، آب هم نجس  که پا ک می  شــود یا نه، و بر فرض آن  بگذارند و چیز متنجس در آن ظرف بشــویند پا

کّر دارد یا حکم آب جاری؟ آنچه مسأله است مرقوم فرمایید. نشود، خود آب حکم 

ک می  شــود و آب نجس نمی  شــود مــادام که متصل اســت و  جــواب: بســم اهلل الرحمــن الرحیــم: متنجــس پــا

کّر است و اهلل تعالی العالم. حکمش حکم 

یک سؤال دیگر این است:

مســأله: در بلد بعضی حمامها در دهان، شــیر دارند. از دهان شــیر، آب می  ریزد به زمین نجس، ولی به دهان 

کست یا نه؟ شیر متصل است. آِب جمع شده پا

که متصل است. ک است مادام  جواب: پا

یج زمینه بحث بازتر شد  چنان که آشکار است، این موارد، در چارچوب همان مبحث فقهی است، اما به تدر

تا روزگاری که دو امر بهداشــت فقهی و علمی ســعی کردند به هم نزدیک تر شــوند. کتاب مطهرات در اســالم 

بــازرگان، یــک نمونــه از این تالش ها بــرای نزدیک کردن اینها بود. آثــار متعدد دیگری هم اواخــر قاجار و دوران 
پهلوی نوشته شد.
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