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»نکته، حاشیه، یادداشت«  بخش جدید آینه پژوهش 
مشتمل است بر یادداشت ها و اشارات کوتاه از 

پژوهشگران ارجمند در باب نکاتی که یا مجال مقاله 
بلندشدن نداشته اند یا ارائه آنها به همین شیوه سودمند 

است.

عنوان بخش را بدون کم و کاست و تغییر از بخشی با این 
عنوان در مجله »آینده« به سردبیری مینوروان ایرج افشار 

وام گرفته ایم.
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 مالحظاتی درباره انتساب کتاب 
»الطب النبوی« به ذهبی

یسـت کـه در امتـداد نـگارش مجموعه هـای روایی  کتـاب »الطـب النبـوی« منسـوب بـه ذهبـی یکـی از آثار
کـه در زمینـه  بـا موضـوع سالمت)جسـم، روح و روان( و بهداشـت در کالم نبـوی)ص( و همچنیـن آثـاری 
»طـب دینـی/ شـرعی/ روایـی« بـه ویـژه پـس از قـرون میانه به رشـته تحریر در آمده گردآوری شـده اسـت.1 

که به سال 1989م در مجله »اإلجتهاد« بغداد به چاپ رسان دکتر عبدالحکیم األنیس در مقاله ای 

کـه در سـال 1986م توّسـط دار المعرفـة بیـروت و بـا  کتـاب »الطـب مـن الکتـاب و السـنة«  د، ضمـن نقـد 
تحقیـق و تعلیـق دکتـر »عبدالمعطـی امیـن قلعجی« به عنوان اثـری از »عبداللطیف البغدادی« به چاپ 
کـه البتـه ارائـه شـواهد  کتـاب »الطـب النبـوی« منسـوب بـه ذهبـی دانسـته  رسـیده بـود آن را عینـا همـان 
کتاب  کرد تا نشان دهد نسبت  کرد.2 او سپس در مقاله ای دیگر تالش  بیشتر را به نوشتاری دیگر موکول 
»الطـب النبـوی« بـه ذهبـی نیـز اساسـی ندارد و هرگز نمی توان او را مؤلف کتاب دانسـت. نگارنده پیش از 
کتاب  که اّتفاقی با آنها مواجه شده و او را در تعیین مؤلف  کتاب به نقل هایی  پرداختن به نقد و بررسی 
کـرده اسـت. بـرای نمونـه از کتـاب “الجوهر المنضد فـي طبقات متأخـري أصحاب  یـاری رسـانده اشـاره 
کـرده که در آن  أحمد” اثـر یوسـف بـن الحسـن بـن عبـد الهـادي المعـروف بابـن المبـرد )840- 909هـ) یاد 
گـزارش، داود متطبـب مسـیحی  دربـاره دانشـمندی بـه نـام »داود المتطّبـب« نوشـته اسـت. بـر پایـه ایـن 
بـود و بـه دسـت ابـن تیمیـه اسـالم آورد. ابـن المبـرد همچنیـن او را صاحب کتابـی به نام »الطـب النبوی« 
کـه بـر پایـه روایـات احمـد بـن حنبل نگارش شـده اسـت. آنگاه محقـق کتاب )دکتـر عبدالرحمن  دانسـته 

1. بـرای یافتـن اطالعـات بیشـتر دربـاره ایـن مفاهیـم ن.ک: میرحسـینی، جسـتارهایی در اعتبارسـنجی و فهـم روایـات طبـی، مقالـه 
یخی بر مفهوم و جایگاه طب النبی و طب األئمه، ص57-75. »مروری تار

2. از دوست دانشمند، جناب آقای دکتر حامد آرضایی بابت معّرفی این مقاله سپاسگزارم. 
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گزارش  کرده اسـت. طبق  العثیمین( در حاشـیه به کتاب “المعجم المختص بالمحدثين”  ذهبی اشـاره 
عبدالحکیـم األنیـس در آن کتـاب اینگونـه آمـده اسـت: »داود بـن أبـی الفـرج، الشـیخ العالـم الدمنهـوری 
َد، وسـمع مـن جماعة،  ه، وتعّبَ

َ
الدمشـقی الطبیـب... أسـلم سـنة إحـدى وسـبع مئـة، وحفـظ القـرآن، وتفّق

ونسـخ صحیـح البخـاري وأتقنـه، ونسـخ کتبًا وأوقفهـا، و ارتزق بالمعالجة، وکان تقیًا مخلصًا، توفي سـنة 
ثین وسبع مئة عن أربع وستین سنة”  . سبع وثال

األنیـس سـپس بـه مقایسـه اجمالـی محتـوای »الطـب النبـوی« بـا آنچـه دربـاره داود متطبـب وجـود دارد 
پرداخته است: 

1. اسـلوب کتـاب بـه گونه ایسـت کـه توّسـط یـک »پزشـک« نـگارش شـده نـه توّسـط محـّدث 
ناقدی همچون ذهبی.

که درباره  گزارش هایی  ف کتاب حنبلی اسـت نه شـافعی، حال آنکه ذهبی به اّتفاق 
ّ
2. مؤل

او وجود دارد بر مذهب شافعی بوده است. 
3. ظاهـرا هیچیـک از کسـانی کـه دربـاره ذهبـی سـخن گفتـه کتابـی در طـب نبوی بـرای او بر 

نشمرده است. 

ی اشـاره کرده که البته شایسـته اسـت پژوهش 
ّ
او همچنیـن بـه تناقضـات موجـود در کتـاب بـه صورت کل

کـه نگارنده آن به آنها اسـتناد کرده  گـردد. بـرای نمونـه در کتـاب روایاتـی وجـود دارد  ی تکمیـل و مسـتند  و
کـه ذهبـی در »میـزان اإلعتـدال« همـان روایـات را ضعیـف و منکـر و ... خوانـده اسـت. برخـی  حـال آن 

شواهد دیگر عبارتند از:
کتـاب روایتـی از ابـن عّبـاس دربـاره غسـل بـا آب آفتاب خـورده آمـده اسـت3. نگارنـده  1. در 
العلـم بالحديـث: هـذا حديـٌث    أهـلُ گفتـه اسـت: »قـال  اینچنیـن  ادامـه حدیـث  کتـاب در 
 بزرگتریـن محّدثـان بـود بعيـد بـه نظـر می رسـد و  موضـوٌع« و صدورایـن کالم از ذهبـی کـه خـود از

 بیان احاديث و استشهاد به آنها سازگار نيست.  با اسلوب وی و همچنين سایر محّدثان در

که نویسنده اثر، »پزشک« بوده است. مانند  2. برخی عبارات کتاب، نشان دهنده آن است 
آنچه درباره تحریم آمیزش در زمان حیض آمده است: »ألّنَ هذا الدم هو دٌم فاسٌد فیضّرُ بذَکر 
یقرُحه، وقد رأيُت ذلك«. این تعبیر اخیر و استناد به مشاهدات پیشین، نشان دهنده  الرجل و
آن است که نگارنده پزشک بوده است و نسبت آن به ذهبی چندان موّجه به نظر نمی رسد. 

3. شـاهد دیگـر بـرای مـورد پیشـین ایـن عبارت اسـت: »وقد سـألني بعُض األخـوان أْن أذکر له 
شیئًا من التشریح، وکیف یصُل الغذاء إلی األعضاء فأجبت سؤاله«. طرح پرسشی اینچنین 

تخصصی از ذهبی نیز بعید به نظر می رسد. 

3. قال ابُن عباس: َمن اغتسَل بماٍء مشمٍس فأصابه وَضٌح فال یلومّنَ إال نفَسه
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پس از این نقد درونی، عبدالحکیم األنیس به نسخی اشاره کرده)یکی در مصر و دیگری در ترکیه( که بر روی آنها 
ی غالف نسخه مصری اینگونه نوشته شده است: »کتاب  نام نویسنده حقیقی اثر نوشته شده است. مثال بر رو
 في الطب النبوي للشیخ اإلمام العالم العالمة الشیخ داود بن أبي الفرج الحنبلي الدمشقي المتطبب«

کتاب به آنها نسبت داده شده است: که  کرده  األنیس همچنین به افراد دیگری اشاره 
1.  أبو الفرج ابن الَجوزي )ت:597 هـ(

ية )ت:751هـ( 2.  ابن قّيم الَجوز
3. جالل الدين السيوطي (ت:911هـ(

کرده اسـت. برای نمونه به  گونه موجز برای هر یک ذکر  اما این انتسـاب ها را اشـتباه دانسـته و دالیلی را به 
کتـاب به »سـیوطی«)مانند آنچه در کتاب کشـف الظنون آمده( اشـاره  نکتـه مهمـی دربـاره نسـبت دادن 
کشف الظنون آمده قطعا اشتباه است. زیرا مؤلف  که در  کتاب به سیوطی آنچنان  کرده است: »نسبت 
یسـته اسـت. )بـه ایـن دلیـل کـه( چهـار نفـر را بـه عنـوان شـیوخ خـود نام بـرده که  یقیقنـا در قـرن هشـتم می ز

همگی در همان دوران بوده اند:
1. إبراهيم الرقي )ت:704هـ(

2. عماد الدين الواسطي )ت:711هـ(
3. ابن تيمّية )ت:728هـ(

4. المزي )ت: 742هـ(

کتاب با دو اثر او در طّب نبوی متفاوت است. که این  مضاف بر آن 
کرده است: در پایان نیز مواردی را به عنوان منشأ احتمالی اشتباه ذکر 

1. ممکـن اسـت ذهبـی نسـخه ای از ایـن کتـاب را بـا خـّط خودش نوشـته و این توّهـم را ایجاد 
کتاب برای اوست.  که  کرده 

2. محتمل اسـت که کسـی فصل پایانی کتاب-آنچنان که در یک نسـخه اینگونه اسـت_ را 
  دیده باشـد که در آن مؤلف، سـخنی را از ذهبی نقل کرده و پس از نقل آن نوشـته اسـت: »تّمَ

کتاب ذهبی است.  که نويسنده  گمان شده است  کالُم ابن الذهبي«. بنا بر این 

ایـن کتـاب از سـال 1870م بارهـا بـا نـام ذهبـی به چاپ رسـیده و األنیس اظهار امیـدواری کرده که از این 
پس با نام مؤلف حقیقی آن »داود بن ابی الفرج الدمشقی« به چاپ برسد. 

گرچه برخی اّدعاهای مطرح شده در این نوشتار نیازمند یافتن مستندات بیشتر و قوی تر است اما آنچه 
ف 

ّ
کتاب به مؤل که پیش از انتساب یک  گون است  گونا اهّمیت دارد همان نگاه نّقادانه و توّجه به ابعاد 

آن باید در نظر داشت. 
حمیدرضا تمدن| 
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ِن ُنزول« 
ْ
 »َشأ

ِن ُصدور«؟
ْ
یا »َشأ

ِن ُنـزول« را، َدر َحـّقِ “ِشـْعر” یـا “ِاْصِطـالح” یـا “َمَثـل” بـه کار می َبَرْند و 
ْ
ـِح »َشـأ

َ
کـه ُمْصَطل گاه دیـده می َشـَود 

 می گوَیْند:
ً

َمَثال
که فّرخ براِی اشعاِر بهار نوشته است، در هیچ جاِی دیگر قابِل یافتن نیست.  ِن ُنزول هایی 

ْ
»پاره ای از َشأ

فّرخ به سـابقۀ دوسـتی طوالنی ...شـاهد زندۀ بسـیاری از لحظاِت ناِب سـرایش هاِی بهار بوده اسـت. به 
خ براِی قصیده به مطلِع  که فّرُ ِن ُنزولی 

ْ
عنوان نمونه َشأ

جز می اندر دست و غیر از عشقم اندر سر نبودیاد باد آن عهــــــــد کم بندی به پای اندر نبود

ِن ُنزوِل این 
ْ
ِن ُنزولـی کـه در نسـخه هاِی چاپـی آمـده اسـت تفـاوت دارد. ... در نسـخۀ فـّرخ َشـأ

ْ
آورده، بـا َشـأ

قصیده چنین است: ... .«
ُخراسانی،  ِخ  َفّرُ َمحموِد  د  َسّیِ ردۀ:  ِگردآَو َبهار،  َعرا 

ُ
َمِلک الّش )دیواِن 

ِتْهران:  میِر َمْنصوری، چ: 1، 
َ
أ د  د - و - َسّیِ به کوِشِش: ُمْجَتبٰی ُمَجّرَ

ِاْنِتشاراِت ِهرِمس، 1397 هـ.ش.، ص 10(.

یا:
ِن ُنزوِل اصطالحات و ضرب المثل هاِی فارسی را در کتاب آورده است )یعنی 

ْ
»... خیال کردم حلبی َشأ

کـه خدابیامـرز امیرقلـِی امینـی تحـت عنـوان داسـتان های امثـال انجـام داده اسـت ...(  کاری ...  همـان 
». ...

ْصَغِر 
َ
َعلی أ به  زاده 

ْ
َجمال دَعلِی  ُمَحّمَ د  َسّیِ -نامه هاِی  َجمال  )َعمو 

ِاْنِتشاراِت  ِتْهران:   ،1 چ:  َصفایی،  َمْهناِز  دکتر  به کوِشِش:  بی-، 
َ
َحل
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َزّوار، 1394هـ.ش.، ص 71(.

َغِت فارسـی َهم ِلحاظ ُشـده 
ُ
ر، َدر َبْعِض َفرهنگهاِی ل

َ
ذ

ُ
که ُشـیوعی َهم یافته، و از این َرهگ اینگونه َتعابیر 

ْنـَوری، چ: 1، ِتْهـران: ِاْنِتشـاراِت ُسـَخن، 1381 
َ
اسـت ) َفرَهنـِگ ُبـُزرِگ ُسـَخن، به َسرَپَرسـتِی: دکتـر َحَسـِن أ

هِل َزبان است ـ، 
َ
هـ.ش.، 5 / 4417( ـ و باَید َهم ِلحاظ می ُشده؛ چه، خوب یا ناخوب، از ُمسَتْعَمالِت أ

ماِن َبنده: ـ َبرِکنار از َمْفَسَدتی نیز. 
ُ
گ ْی، خالی از ُمساَمَحتی نیست، و ـ به  به َهر رو

َکریم را َبیان  حاِت ُعلوِم ُقرآنی است؛ َسَبب و ُمناَسَبِت ناِزل ُشَدِن آیاِت ُقرآِن 
َ
ِن ُنزول«، از ُمْصَطل

ْ
َتْعبیِر »َشأ

قوال، از باِب 
َ
ر أ

َ
یشـه ای َعقیَدتی داَرد. به کار ُبرَدَنش َدر َحّقِ دیگ می ُکَند؛ به ُفرودآَمَدِن َوْحی ناِظَرسـت؛ و ر

که “ِشـْعر”  ـعی بی َتناُسـب؛ چرا  ـع َدر ِاسـِتْعمال خواَهد بود؛ لیک “َمجاز”ی ناَدْرخور و َتَوّسُ “َمجاز” و َتَوّسُ
یـا “ِاْصِطـالح” یـا “َمَثـل”، بـه َعقیـدۀ ُمْؤِمنـان، و َحّتـٰی به بـاَوِر غْیِرُمْؤِمنان، بـه ِاْصِطالْح »ناِزل« َنمی َشـَود تا 
کـه َمـّدِ َنَظـِر این گوَیْندگان و نویَسـْندگان اسـت،  داِی آن َمعنـٰی 

َ
ِن ُنـزول« داشـته باَشـد. شـاَید از َبـراِی أ

ْ
»َشـأ

ِن ُصدور« وافی به َمْقصود باَشد.
ْ
َتعبیِر »َشأ

َرد 
َ

ذ
ُ

 ُعمر اگر خوش گ
م است ...

َ
زندگِی نوح ک

َکم است  َرد زندگِی نوح 
َ

ذ گُ گر خوش  َرد نيْم َنَفس بسيار است« »ُعْمر ا
َ

ذ گُ  به ناخوش  َور

ها پیش از َبرخی از عوام می شنیدم و َخیال می َکرَدم از َسِرَهم َبندی هاِی َبعِض ُمعاِصراِن 
ْ
این بْیت را سال

ناُپخته است؛ َبعدها داِنستم از یادگارهاِی َعْصِر َصَفوی است.

ْصـل بـوده، لیـک بـه 
َ
ینّی األ َسـراَینده اش، َحَسـْن بیِک َرفیـع اسـت، از ُفَضـالِی ُشـَعراِی روزگاِر َصَفـوی. َقزو
ت َدر َمْشَهد، به عنواِن »َرفیِع َمْشَهدی« ِاْشِتهار یاْفته است.

َ
واِسطۀ ُسکونِت درازُمّد

ِکرۀ بسیارِکراَمْنَدش 
ْ

دطاِهِر َنْصرآبادِی ِاْصَفهانی َدر َتذ از ُجملۀ ُسروده هاِی این َرفیِع َمْشَهدی که میرزا ُمَحّمَ
آَورده، ایَنست: 

اســــــــت  بســــــــیار  هِل َهَوس 
َ
أ با  تو  گرِم  ِه 

َ
ُشــــــــْعله را مْیل به آمیزِش َخس بسیار استنگ

َرد، زندگِی ِخْضر َکم است 
َ

ذ
ُ
نیْم َنَفس بسیار استُعْمر اگر خوش گ َرد، 

َ
ذ

ُ
گ به ناخوش  ر  َو
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با  ِاْصَفهانی،  َنْصرآبادِی  دطاِهِر  ُمَحّمَ میرزا  َنْصرآبادی،  ِکَرۀ 
ْ

َتذ  (
َتْصحیِح: َوحیِد َدسْتِگردی، چ: 1، ِطْهران: چاپخانۀ َارَمغان، 1317 

هـ.ش.، ص 268(.

فته؛ َولی ذوِق عاّمه آن 
ُ
گ که ِبنا َبر ِرواَیِت َنْصرآبادی، َرفیِع َمشـَهدی، »زندگِی ِخْضر«  ُمالَحَظه می َفرمایید 

زیِن 
ُ

َکرده و به ُپْشتوانۀ َمْفهوِم شاِیْع َتر و آشناَتِر “ُعمِر نوح” که َزباْنَزد بوده و َهست، ناِم »نوح« را جاْیگ را َبَدل 
علم

َ
»ِخْضر« نموده است؛ َواهلُل أ

ُپْشت ها!
کـه دیَدم َدر یادَکرِد آثـاِر ِإْبراهیم پوِرداود،  ْشـَتم 

َ
ِکتـاِب نـاِدره کاران4 بـه ُدْنباِل چیزی می گ َدر چـاِپ َنُخْسـِت 

بـه جـاِی »يشـتها«، »پشـت ها«  و  بـه آب داده اسـت  ل” 
ُ
ُحروْفِنـگاِر ُمحَتـَرم، َدسـِت َکم سـه جـا “َدسـته گ

)ناِدره کاران، ایَرِج َافشـار، به کوِشـِش: َمحموِد نیکویه، چ: 1، ِتْهران: َنشـِر َقْطره، 1383 هـ.ش.، ص 219( و 
»پشتها« )َهمان، 226( نوشته! 

کتاْبیاِر بسـیار  که َچندی پیْش از ناِشـِر َخدوم و  این »پشـت ها« / »پشـتها«، َمرا به یاِد خاِطره ای انداخت 
ْحَمدِرضا َطهوری، َشنیَدم.

َ
د أ ُمْحَتَرم، آقاِی َسّیِ

ِکتابخانـۀ  ـِس  د َعْبدالَغّفـاِر َطهـوری، ُمَؤّسِ ایشـان ِحکاَیـت می َکرَدنـد َوقتـی َمرحـوْم واِلدشـان، زنده یـاد َسـّیِ
َکرَدنـد که َپس از چاِپ َنُخسـتیَنش َدر ِهند ) َیْشـتها،  ِکتـاِب  َیْشـتهاِی پـوِرداود را َتْجدیـِد چـاپ  َطهـوری، 
لیـف: ِإْبراهیـِم پـوِر داود، 2ج، چ: 1، َبْمبئـی: َانُجَمـِن َزْرُتشـتیاِن ایرانـی ـ و ـ َاْنُجَمـِن ایران لیـگ، 

ْ
َتْفسـیر و َتأ

ران را آسـان بـه َچنـگ َنمی افتـاد، 
َ

1307 و 1310 هــ.ش.( بسـیار نایـاب ُشـده بـود و داِنْشـجویان و ِپژوِهْشـگ
ِکتابُفروشـی  یتریِن”  م خواهانی َنداشـت؛ َولی ُنْسـخۀ آن که َدر “و

ْ
هِل ِعل

َ
ِکتابـی الَبّتـه ُجـز َخـواّصِ أ ُچنیـن 

فِظ »َیْشـت«ـ  که از 
َ
ـه می َکـرد، و چـون غاِلـِب َمـرُدم بـا ل ـِب َتَوّجُ

ْ
ْبـع از آَینـده و َرَونـده َجل ِنهـاده ُشـده بـود ِبالّطَ

حاِت راِجع به ُمتوِن دیِن َزْرُدشـتی اسـت ـ هیچ آشـنائی َنداْشـَتْند، بناُدُرسـت 
َ
فاِظ َاِوسـتائی و از ُمْصَطل

ْ
ل

َ
أ

ِکتاِب  ِکتاْبُفروشی می ُشَدْند و می ُپرسیَدْند: این  بانه داِخِل  گاْه ُمَتَعّجِ »يشتها« را »پشتها« می خواْنَدْند! و 
ذاشته اید؟!! 

ُ
گ که ُپْشِت شیشه  »ُپْشْتها« چیست 

٭٭٭

خیًرا چاِپ تازه ای از 
َ
گویا أ که َمْن َبنده این چاپ را َدر َدست داَرم.  ِکتاِب ناِدره کاران یاد می ُکَنم، از آن روست  ر از چاِپ َنُخْسِت 

َ
گ 4 . َا

هی داَرم.
َ
گ الِت آن آ که َمن الَبّته َنه آن را واَرسیده ام و َنه از ُجزئّیاِت َتَحّوُ ِکتاب بیرون آَمده است و چیزهائی َهم َبر آن َافزوده اند؛  آن 
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ُمـروِر ایْنگونـه خاِطـرات، ِاْمـروزه، بیشـَتَرْک مایۀ َتْفریِح خاِطِر ماسـت؛ لیک آْن سـوِی ایـن یادمان ها، َتْصویِر 
م 

َ
َکِلمه و َقل ـزاراِن 

ُ
کـه َبـر َدسـِت کوَشـْندگاِن َفرَهْنگـی و ِخدَمْتگ دَرْخشـاِن کوِشـش و ُمجاَهَدتـی جـاْی داَرد 

کـه زیْن پیـش بـوده اسـت. یادشـان  صـوَرت َبسـته اسـت تـا پایـۀ َفرَهْنـگ و دانائـِی َهَمگانـی َفراَتـر از آن َرَود 
ُفروزان باد!

ْحَمدِرضـا َطهـوری را َهرُکجا َهسـت به َسـالَمت داراد! و واِلِد ماِجـدش، آن ناَزنیْن َمرِد 
َ
د أ ُخداَونـد آقـاِی َسـّیِ

َکَنـِف  َسْسـَتنی یافتـه اسـت، َدر 
ُ
گ ِکتاْبخوانـِی ایرانیـان پْیَوْنـدی نا ِکتـاب و  کـه ناِمـش بـا  َخلیـِق ِمْهربـان را 

ْمجاد!
َ
ٍد َو آِلِه األ ِدنا ُمَحّمَ َرْحَمِت خویش جاْی ِدهاد! بَحّقِ َسّیِ

جویا جهانبخش |
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 نکاتی از آثار استاد 
عالمه سّید جالل الدین همایی

گذاری آن در مثنوی تصحيف در حديث و اثر 
َکَمثِل سفینة نوٍح َمن تمّسک  که مثُل أّمتی  در دفتر چهارم مثنوی چنین آمده است »تفسیر این حدیث 
ـف عنهـا غـرق« حـال آنکه ایـن روایت در منابـع حدیثی با لفظ »َمَثُل أهـل بیتی کمثل 

ّ
بهـا نجـا و مـن تخل

سفینة نوح...« آمده است، استاد همایی در این باره نوشته اند:
»...بـا ایـن حـال معلـوم نشـد مأخـذ مولوی چیسـت که این حدیـث را در دفتر چهـارم با کلمۀ 
که »اهل بیتی« را نّسـاخ  کرده....حقیر احتمال می دهم  »أّمتی« به جای »أهل بیتی« عنوان 
بـه هـم پیوسـته بـه صـورت »اهلبیتـی« نوشـته بـوده انـد و در مأخـذ مولوی بـه »أّمتـی« تحریف 
گر نه در این حدیث روایت »أّمتی« دیده نشده و موالنا هم از آن متعصبان  شده بوده است و 

کرده باشد.«5 که در سّنت نبوی عمدًا مداخله  خام نبوده است 

 السيَف َمّحاء الخطايا«
َ

تفسير حديث »إّن
ـرد روب   ز آنـک سـیف افتاد 

َ
گ اسـتاد همائـی در توضیـح ایـن بیـت از مثنـوی »تیـغ هسـت از جـان عاشـق 

مّحاء الذنوب«، نوشته اند:
»یعنـی شمشـیر محـو کننـده و زداینـده گناهـان اسـت، اقتبـاس از حدیـث شـریف نبـوی »إّن 
 محاه« و این حدیث در بیان 

ّ
السـیف مّحاء الخطایا« و روایت دیگر »ال یمّر السـیف بذنب إال

مراد به چند وجه محتمل اسـت، یکی این که مرحوم حاجی سـبزواری در شـرح مثنوی گفته 

5. تفسیر مثنوی معنوی )داستان قلعۀ ذات الصور یا دز هوش ربا(، بیست و پنج )مقدمه(
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است:»شمشیر مجاهد فی سبیل اهلل محو کنندۀ گناهان است«، یعنی کسی که در راه خدا 
یده می شود. وجه دیگر آنکه در بعضی حواشی  جهاد می کند و شمشیر می زند گناهانش آمرز
یده اسـت. وجه سـوم این  مثنوی نوشـته اند که هر که در جهاد شـهید شـد همه گناهانش آمرز
اسـت کـه فقهـا مـی گوینـد هـر کس به قصاص کشـته شـد از گناه جنایت پاک می شـود. وجه 
چهـارم آنچـه در عـرف و عـادت اسـت کـه هـر کـس به قتل رسـید هر قـدر هم مقصـر و گناهکار 
باشد همۀ خطاها و گناههای او از قلوب مردمان سترده و پاک می شود و ما خود بسیار دیده 
ایـم کـه اشـخاص جانـی و قاطعـان طریق را وقتی به دار می کشـیدند یا تیر بـاران کردند، بغض 
کننـد. وجـه پنجـم  کینـۀ ایشـان از دلهـا بیـرون مـی رود و همـه بـرای آنهـا طلـب مغفـرت مـی  و 
کار که وجود آنها مایۀ ننگ و عار خویش و تبارشـان باشـد، وقتی که  اشـخاص منحرف خطا
یی همۀ ننگ و عارها با ایشان به خاک می رود. وجه ششم چون یکی را به  کشته می شوند گو
قصاص گناهکاری، عبرت دیگران قرار دادند طبعًا اشخاص عبرت می گیرند و خطا کاری 
ُکم 

َ
از بین می رود و این خود یکی از وجوه محتملۀ معنای آیت شریفه است که فرمودند » و ل

لبـاب« وجه سـوم به بعد وجوهی اسـت که خـود حقیر احتمال  فـی الِقصـاص حیـاة یـا أولـی األ
داده ام و تا کنون جایی ندیده ام متعرض شده باشند و اهلل العالم«6

روح لاهل شهیدی |

6. همان، ص105ـ106
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 دو اّطالع دیگر از روضه و خانقاه ابن خفیف شیرازی 
در سدۀ هفتم و هشتم هجری

کـه در شـهریور 1398 بـا عنـوان »آثـار برجای مانـده از ابن خفیـف و دست نویسـی از بخـش  در نوشـتاری 
ابتدایـی “کتـاب اإلقتصـاد”« از نگارنـده بـه چـاپ رسـید )آینـۀ میـراث، ش64، صـص41- 58(، در یک 
که  کهن ترین اسـناد و دانسـته ها مربوط به مزار ابن خفیف شـیرازی،  پانویس )صص42- 43(، برخی از 
کـه دربـارۀ  رفته رفتـه بـه »روضـه«ای تبدیـل شـده بـوده، عرضـه شـده اسـت. از آن جملـه اسـت اّطالعاتـی 
بازسازی و توسعه و وقف بر این مزار توّسط مظّفرالدین زنگی بن مودود َسلُغری )حک. 558- 571ق(، 
اتابـک ابوبکـر بـن سـعد بـن زنگـی سـلغری )حـک. بعـد از ذی القعـدۀ 623ق- 5 جمادی اآلخـر 658ق( 
و همچنیـن قتلـغ نـوۀ دختـری شـاه شـیخ ابواسـحق اینجـو )فرزنـد جهان ملک خاتون، شـاعر سـدۀ هشـتم 
کـه دورۀ مصاحـف شـمارۀ 262-مـوزه در مـوزۀ آسـتان حضـرت  یـم. نیـز می دانیـم  هجـری( در دسـت دار
معصومـه، شـامل بیسـت و هفـت پـاره از سـی پارۀ قـرآن، در پـارۀ بیسـت و دوم خـود، وقف نامـه ای دارد کـه 
نشان می دهد یحیی بن ناصر الیحیی )؟( »خادم الحضرة الکبیریة« و بقعۀ شیخ کبیر، آن را بر سر روضۀ 
حضـرت مقّدسـۀ سـلطان شـیخ کبیـر ابوعبـداهلل محّمـد بن خفیـف در جمادی الثانـی781ق وقف کرده 
کبیر اشاره ای  است. در همان پانویس، همچنین به ارتباط سعدی و عزیز نسفی با بقعه و خانقاه شیخ 
ک می شود، دو اّطالع دیگر دربارۀ خانقاه و روضۀ ابن خفیف  شده است. آنچه در این یادداشت، استدرا

در سدۀ هفتم و هشتم هجری و نیز مشایخی مرتبط با این خانقاه است.

الف. در کتاب ارزشـمند »مقامات شـیخ حسـن بلغاری« یا مقامات شـیخ صالح الدین حسـن نخجوانی 
مشهور به بلغاری )605- 698ق(، صوفی مشهور سدۀ هفتم هجری، که آن را محّمد زینی، یکی از مریدان 
و پیروان طریقت شیخ حسن نگاشته و یک نسخۀ ناقص از آن برجای مانده و بر اساس همان نسخه نیز، 
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اخیرًا به چاپ رسیده، اّطالعی دربارۀ حضور شیخ حسن در شیراز و ماجرای خواب دیدن یکی از مریدان 
و پیروان شیخ کبیر ابن خفیف شیرازی در خانقاه او، آمده است. چنین است عین این حکایت:

»و بعد از آن ]شیخ حسن بلغاری[ روی به جانب شیراز نهادند در همان شب ]=همان شبی 
کـه در بامـداد آن، بـه شـبانکاره رسـیده بودنـد[ بامـداد را بـه شـیراز درآمدنـد. شـیخ روح الدیـن 
-قّدس سـّره- که شـیخ خانقاه ]و[ تربیت کردۀ ]=تربیت شـدۀ معنوی و پیرو طریقت[ شـیخ 
عبـداهلل خفیـف بـود، در واقعـه دیده انـد کـه شـیخ عبـداهلل ]=شـیخ کبیـر، ابن خفیـف[ میـان 
یدی و  بسته اند و جاروب به دست گرفته و خانقاه را فّراشی می کرد. شیخ روح الدین پیش دو
یش فّراشی می کند. شیخ عبداهلل گفتند که بلی،  گفتی که خیر است که شیخ به دست خو
مسـافری بـزرگ می رسـد. شـیخ روح الدیـن خواسـته اند کـه جـاروب از دسـت ایشـان بگیرنـد و 
بدان خدمت قیام نمایند. شیخ عبداهلل جاروب را نداده اند و فرموده اند که تو خدمت ایشان 
را ندانی« )مقامات شیخ حسن بلغاری، تصحیح و تحقیق مریم حسینی- مریم رجبی نیا، 

تهران، انتشارات دکتر محمود افشار، 1398، ص142، بند 126(.   

که در این دوره دو بار  کرمان اسـت  این ماجرا، مربوط به دورۀ بیست وهفت سـالۀ اقامت شـیخ حسـن در 
کرمان به قصد سـیر و سـفر خارج می شـود، و یک بار آن، پس از دیدار از شـبانکاره، به شـیراز می رسـد.  از 
در این سـفر، شـیخ روح الدین نامی در سـدۀ هفتم هجری که در خانقاه شـیخ کبیر اقامت داشـته و شـیخ 
آن خانقـاه بـوده، شـیخ حسـن را در خـواب می بینـد و از ایـن سـفر او باخبـر می گـردد. ایـن اّطـالع مربـوط به 
ایـن شـیخ روح الدیـن و حضـور او در خانقـاه شـیخ کبیـر در سـدۀ هفتـم هجـری، در نـوع خـود شـاید یگانـه 
یاد بوده اسـت. به طوری که می دانیم سـعدی نیز  باشـد. اهّمیت این خانقاه برای مشـایخ فارس، بسـیار ز

در همین قرن هفتم هجری، دورانی را در این خانقاه به سر می برده و شیخ آن خانقاه بوده است.

یـخ عهـد مبارزالدیـن محّمـد بـن مظّفـر و بخشـی از عهـد  کـه در موضـوع تار کتـاب مواهـب الهـی،  ب. در 
حکمرانـی فرزنـدش ابوالفـوارس شـاه شـجاع مظّفـری اسـت، اشـاره ای بـه یـک شـیخ صوفی از سـدۀ هشـتم 
هجری شده که مجاور روضۀ ابن خفیف بوده است. در اصل معین الدین علی بن محّمد یزدی، پدیدآور 
ایـن اثـر، در تعییـن نـام کتـاب خـود بـه یکـی از مشـایخ مجاور روضه یا قّبۀ شـیخ کبیر متوّسـل شـده و او نیز 

کتابش: کرده است. چنین است عین نوشتۀ او در دیباجۀ  کتاب تعیین  نام »مواهب الهی« را برای آن 
ة و الدین ابراهیم 

ّ
»و نام این همایون نامه بر حسب اشارت مبارک شیخ سالک الرّبانی عّز المل

روضۀ[  هجری:  نهم  سدۀ  از  ایاصوفیا  نسخۀ  ]ضبط  قّبۀ  ر  مجاو که  برکاته  دامت  الزرقانی 
قطاب فی اآلفاق شیخ أبی عبداهلل الخفیف قّدس اهلل روحه العزیز  مقّدس سلطان األولیاء و األ
یخ آل مظّفر، معین الدین بن  است در شیراز، “مواهب الهی” نهاده شد« )مواهب الهی در تار
جالل الدین محّمد معلم یزدی، با تصحیح و مقدمۀ سعید نفیسی، طهران، اقبال، 1326، 

یس کتابخانۀ ایاصوفیا، شمارۀ 3087، برگ 9الف(.  ج1، ص19؛ همان، دستنو
جولاد بشری |
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 کتاب احکام الملل ابوبکر خالل 
و شرط شگفت عمر بر ذمیان 

کـه از نظر  کتابـی از ابوبکـر احمـد بـن محمـد خـالل )م 311( بـا عنـوان احـکام اهـل الملل در دسـت اسـت 
یادی دارد. بر حسب اطالع بنده، به رغم این که احکام ذمیان،  شامل یهود  فقهی - اجتماعی اهمیت ز
و نصارا و مجوس در بسیاری از ابواب فقهی به تناسب آمده، اما یک کتاب مستقل در فقه شیعه در این 
بـاره یعنـی احـکام ملـل وجـود نـدارد. برای مثال، در باره احـکام ازدواج با آنها، در کتـاب نکاح، یا احکام 
کتاب خالل، بر اساس »الجامع لمسائل االمام  گرفتن جزیه در باب جهاد و جز آن، آمده است. اما این 

احمد بن حنبل« همه احکام »ملل« را یک جا، ذیل عناوین مختلف آورده است. 

که از  کتاب االیمان، احکام اطفال مشرکین را آورده، چنان  کتاب جالب است. در  تقسیم بندی ابواب 
اسالم آوردن آنها و تبعاتی که دارد بحث شده است. در کتاب المناسک، در باره آمدن آنها به مکه بحث 
کتاب البیوع، احکام  کتاب الزکات، نکاتی در باره ارتباط آنها با زکات آمده است. در  شده است. در 
خرید و فروش با آنان آمده، در کتاب النکاح به همین ترتیب احکام ازدواج با آنان درج شده است تا آخر. 

بدیـن ترتیـب ایـن کتـاب، بـه طـور مسـتقل، احـکام ملل را شـامل یهود و نصـارا و مجـوس آورده و عبارات 
کـرده اسـت. بخشـی از ایـن مطالـب در بـاره مجوسـیان  یـادی بـه عنـوان اسـتفتاء و فتـوا و حدیـث، نقـل  ز
اسـت، و از دل آنهـا مـی تـوان بـه وضعیـت ایرانیـان مجوسـی مقیـم عـراق آن وقـت و احیانا نقـاط دیگر پی 
کـه در ایـن میـان، معلوماتی نیز در بـاره باورهای دینی این گروه ها هسـت. برای مثال  بـرد. طبیعـی اسـت 
که از البالی آن می  کرده است. بماند  که بر اساس آن، آنها را به یهود مرتبط  در باره صائبین نکاتی آمده 
توان در باره تبدیل سیاست های جاری خلفایی مانند عمر خطاب یا عمر بن عبدالعزیز و حتی متوکل 

کنم.  عباسی و دیگران، به احکام شرعی اطالعاتی را بدست آورد. در اینجا یک نمونه را اشاره می 
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که  کسانی  و  ذمه  اهل  بایست،  می  که  است  آن  احکام  این  از  یکی 
جزیه می پردازند، عربهای مسلمان مسافر را یک شبانه روز مهمانداری 
کتابها، تا سه شبانه روز هم  کنند. اختالف نظر ها در سایر  و پذیرایی 
هست. این شرط عمر، بعدها به صورت حکم ثابت شرعی در احکام 
که نه در قران  که به رغم آن  ذمیان درآمد. این موارد بسیار فراوان است 
که سنت خلیفه  این  به صرف  اما  ندارد،  نبوی شاهدی  نه حدیث  و 

است، شرعی و ابدی هم شده است. 

روز  سه  جزیره،  و  شام  نصارای  برای  عمر  که  اند  نوشته  دیگر  منابع  در 
که بر نصارای سواد عراق، یک شبانه روز  کرد، در حالی  مهمانی را شرط 
کرد، زیرا از نظر مالی وضع پایین تری داشتند ]وعمر رضي اهلل  را شرط 
عنه لم یشرط علی طائفة معینة، بل شرط علی نصارى الشام والجزیرة 
أیام  ثة  ثال ضیافة  والجزیرة  الشام  نصارى  علی  شرطه  ففي  وغیرهما، 
إطاقتهم ذلك. وأما نصارى السواد فشرط علیهم یومًا ولیلة، ألن حالهم کان دون حال نصارى  لیسارهم و
کان یراعي حالهم في  کما  الشام والجزیرة. فکان عمر رضي اهلل عنه یراعي في ذلك حال أهل الکتاب؛ 
که عمر نوع غذا و دادن علوفه را شرط نکرد، و این مساله در هر مورد به  الجزیة وفي الخراج[. و آمده است 

عرف آن قوم و وضع آنها مربوط می شود.

کتاب احکام الملل خالل آدمده به این شرح است: که در  اما چهار روایتی 
کـه از احمـد بـن حنبـل در بـاره حدیـث ابن  کـرد، از مهنـا   1. خـالل مـی گویـد: محمـد بـن علـی مـرا روایـت 
کـرد«. مهنا گویـد: احمد  ابـی لیلـی پرسـید: »عمـر بـر اهـل سـواد و اهـل جزیـه، یـک شـبانه روز را معین 

کنند.)ش 1002(.  که باید مهمان داری  گفت: این  پرسیدم: یک شبانه روز یعنی چه؟ 

کـه [»عمر بن خطاب، یک شـبانه  2. خـالل گویـد: محمـد بـن علـی گفـت: بـه احمد گفتـم ]این روایت را 
روز را بـر اهـل سـواد و اهـل جزیـه معنـی کنـد. گفـت: وقتـی مـا بـر آنـان والیـت مـی یافتیـم، مـی گفتنـد: 
شـبا شـبا«! از احمـد پرسـیدم: یـک شـبانه روز یعنـی چه کار کننـد؟ گفت: مهمـان داری می کردند. 
گفت: شبا شبا به فارسی، یعنی لیله لیله. )ش 1003(. ]شاید  پرسیدم: شبا شبا یعنی چی؟ احمد 

که فقط شب نزد آنان بمانند، چون روز سرکار و زندگی خود هستند[. مقصودشان این بود 

گفت: پدرم از وکیع، و او از هشـام، او از قتاده، او از حسـن، .  گوید: عبداهلل بن احمد بن حنبل  3. خالل 
که پل ها را  کرد.  نیز این  کرد: »عمر بر اهل ذمه، یک شبانه روز را شرط  ت. از احنف بن قیس روایت 
گر مردی از مسلمین میان آنان کشته شد، باید دیه او را بپردازند«. )ش 1004( اصالح کنند، و این که ا
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گفت: پدرم از وکیع از ابی اسحاق از حارثه بن مضرب نقل  گوید: عبداهلل بن احمد بن حنبل  4. خالل 
گر مسـافران به خاطر بـاران یا  کـرد تـا یـک شـبانه روز مهمانـداری کنند. امـا ا کـرد: عمـر بـر ذمیـان شـرط 
گر بیشـتر ماندند، از اموال خودشـان،  بیمـاری نتوانسـتند حرکـت کننـد، دو روز از آنـان مهمانـداری. ا

خرجشان را متکفل شوند )ش 1005(.

رسول جعفریان |  


