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سلســله انتشــارات بــا عنــوان نســخهخوانی ،متــن چنــد نســخه
را مــورد مداقــه قــرار داده اســت .ایــن متــون بدیــن شــرح انــد:
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اخلالصــةّ :
يقــدم الكاتــب يف مقالــه احلــايل ـ الــذي
ّ
ميثــل احللقة السادســة عشــرة مــن سلســلة مقاالته عن
َ
عدد من النســخ مع مالحظاته
املخطوطــات ـ
نصــوص ٍ
ّ
النقدية علهيا.
والنصوص هي:
ّ
ّ
 1ـ ما هو مبلغ ِكراء البعير من جدة إىل مكة ؟
 2ـ اعتمــاد الدولــة :جيــوز ملســؤول األســلحة (القورچــي
بــايش) احلضور حاســر الرأس يف جمالــس اللهو واملآدب
ّ
امللكية.
ّ
 3ـ نســخة مــن كتاب البخاري موقوفــة للعتبة الرضو ية

وموجودة يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي.
 4ـ إحــدى الوثائــق القاجار ّيــة عــن قر يــة (كرجمــگان)
الواقعة يف ضواحي مدينة قم.
 5ـ الطر يق الصحيح للشاه السلطان حسني الصفوي.
ّ
األساســية :مطالعــة املخطوطــات ،املخطوطة،
املفــردات
قراءة النصوص.
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Abstract: In the form of the sixteenth
article of a series of publications titled
“Skimming Manuscripts”, the author
has scrutinized the texts of several
manuscripts. These texts are as follow:
• How much is a camel fare from
?Jeddah to Mecca
• E’temād od-Dowle: Qurchi Bashi
can attend an Imperial House party
while not covering his head
• A manuscript of Bukhāri endowed to
Astan-e Quds, available in Parliament
library
• A Qajari document from Kermjgan
(Qom).
• The right way for Shah Sultan Hussein Safavid.
Key words: Skimming manuscripts,
manuscript, reading the texts.

کرایه شتر از جده تا مکه چند است؟
ایــن روزها ســندی در البــهالی مجموعه اســنادی از دوره قاجاری دیدم که مربوط به ســال
1324ق اســت و موضوع آن به صورت خاص درباره مســئله کرایه شــتر برای زائرانی اســت
ً
که از جده قصد رفتن به مکه معظمه را داشتهاند ،راهی که تقریبا هفتاد کیلومتر است.
ایــن زمــان ،قونســول ایران ،مفخم الســلطنه بوده و چنانکه در این ســند آمــده ،تالش کرده
اســت تــا بــا هماهنگــی با امیــر مکه ،مبلــغ ثابتی را برای کرایه شــتر شــامل ده مجیــدی قرار
دهد تا در حق حجاج ایرانی اجحافی صورت نگیرد .با این حال ،در میان حجاج ایرانی،
چنانکــه میدانیــم ،یکســره ایــن شــایعات بود کــه این مبلــغ زیاد اســت و جنرال قونســول
سهمی برای خود از آن برمیدارد.
متن زیر برای تکذیب این شــایعات تنظیم شــده و ضمن آن گفته شــده است در حالی که
زائران کشــورهای دیگر ،هجده مجیدی برای کرایه شــتر از جده تا مکه میدهند ،ایرانیها
فقط ده مجیدی سفیدی میدهند.
روشــن اســت کــه ایرانیجماعــت نبایــد این حرفهــا را بــاور کند؛ چــون از اســاس معتقد
اســت که همه دولتیها دزد هســتند .بنابراین مفخمالســلطنه بیچاره این متن را نوشــته و
از شــماری از افــراد متشــخص از تاجــر و روحانی ،مجتهد و واعظ ،آن هــم از عرب و عجم،
خواســته اســت تا مطالب او را گواهی کنند .آنها هم یکبهیک .بیشــتر به فارســی و برخی
به عربی گواهی کردهاند که مطالب درست و حرمت حجاج ایرانی به خاطر فعالیتهای
مفخمالســلطنه محفــوظ اســت .ایــن گواهــان هر کدام متنــی را کوتــاه یا بلند نوشــته و مهر
خویش را در پایان آن زدهاند.
بــرای مــن فارغ از اطالعاتی که در این ســند درباره حج هســت ،این روحیــه ما ایرانیها هم
مهم هســت که هیچگاه به هیچ نوع رفتار دولتی اعتماد نداریم و چنانکه عرض شــد ،آنها
را اغلب شریک دزد میدانیم.
این ســند در مجموعهای از اســناد آمده که به شــماره  1481در کتابخانه شــماره  2مجلس
شورای اسالمی نگهداری میشود.

متن سند
از حجــاج ذوی االحتجــاج و االحترام تبعه دولت جاوید آیت ایران که به عزم طواف بیت
اهلل الحــرام ـ زادهــا اهلل شــرفا و تعظیما ـ وارد بندر جده میشــوند ،اســتدعا مــیرود که قبل از
عزیمت به طرف مکه مکرمه کرایه شتر را از تبعه سایر دولی که هر روز هزاران نفر از جده به
مکــه میرونــد ،ســؤال فرمایند تا اینکه به عموم تبعه دولتی ّ
علیــه ایران ثابت گردد که کرایه
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شتر ایرانی ارزانتر از کرایه تبعه سایر دولت است.
از اهالی جاوه و هندوستان و مصر و ترکستان و بخارا ،از هجده مجیدی سفید به هر شتر کرایه میگیرند و تبعه ایران
ّ
بیشــتر از ده مجیدی نمیدهد .آن هم از نتیجه اقدامات مجدانه جنرال قونســولگری و مخابرات کتبی و تلگرافی که
ّ
با امارات جلیله مکه مکرمه شــده اســت میباشــد ،و عین تلگرافات که در خصوص کرایه و آســایش حجاج ایران از
امــارات مکه رســیده ،در جنرال قونســولگری حاضر اســت .هــر کس از تبعه ایــران بخواهد ببیند ،بــه دفترخانه جنرال
قونســولگری رجوع نماید تا اینکه این همه خدمات و زحمات گماشــتگان جنرال قونســولگری جده که در آن والیت
متحمل گرما و بیاعتدالی آبوهوا شده و شب و روز مشغول فراهمآوردن اسباب سهولت مسافرت حجاج میباشد،
در نزد اولیای دولت علیه و وکالی محترم ملت معظمه مخفی و پوشیده نمانده ،منظور نظر بشود.
و تمامی اهل جده و عموم حجاج میدانند که کرایه شــتر حجاز در وقت حج ،از طرف امارات مکه مکرمه به جهت
تبعه هر دولت معین میشود و کرایه شتر را شیخ علی ّ
جمال که وکیل امیر مکه است ،میگیرد .از او هم سؤال نمایند
تا اینکه مشخص و محقق گردد که از بابت کرایه شتر و غیره دیناری به جنرال قونسولگری عاید نمیشود.
ً
و ثانیــا خواهــش میشــود در جــده از طرف گماشــتگان جنــرال قونســولگری ،به موجــب اعــان وزارت جلیله خارجه
و ســفارت کبــری اســامبول از حجــاج ایرانــی غیر از ســه تومان وجــه امضا که در مقابل آن تمبر ســه تومانی چســبانده
میشود ،اگر دیناری نامشروع به اسم دیگر گرفته میشود در حاشیه همین ورقه مرقوم نمایند.
[گواهی بر صحت اظهارات جنرال قونسول]
حسن کفایت و خیرخواهی حضرت اجل نسبت به تمام حجاج و عابرین واضح است[ .محل مهر]
ً
انصافا حسن سلوک جناب جاللتمآب اجل اکرم افخم و کفایت و رعایت از حجاج در هذه السنة موجب ّ
رفاهیت
و مزید اعتبار ملت و دولت شد .فی تاریخ شهر شهر ذی قعده الحرام [ 1324محل مهر]
هو اهلل تعالی
ً
مراتب مســطوره از گرفتن وجه تذکره جده ســه تومان و کرایه شــتر عرفات و جده نه و ده مجیدی ،تماما صدق محض
ً
و محض صدق اســت .واقعا از حســن کفایت و درایت ایشــان کمال امتنان و دعاگویی دولت جاوید مدت را عامه
حجاج دارند .اقل خادم الشریعه محمدعلی الحسینی [محل مهر]
مراتب مســطوره به قراری اســت که آیات مرقوم فرمودهاند .هزاران مرحبا دارد .امیر شاهپرســت اعتماد االســام [محل
مهر]
بسمه تعالی
نعــم ،مــا فــی هــذه الورقة صحیح و شــاهد نا من حضــرة القنصر [القنصــل] مفخم الســلطنه ـ دام اقبالــه ـ االهتمامات
الالزمة لتســهیل امور رعیة الدولة العلیة االیرانیة ،بل وجوده نافع لعموم الشــیعة ،خصوصا فی منی و عرفات لما صار
موقفین ،هو بنفســه یحافظ علی عموم الشــیعه و کروة الجمال بامر جناب مفخم الســلطنه دام مجده العرب و العجم
حــال واحــد ،و ال فــرق بینهماّ .
حرره االقــل هادی نجل کلیدار روضــة الحیدریة علیها االف الصلــوة و التحیة[ .محل
مهر]
نعم االمر کما ّ
حرر و سطر فی هذه الورقه ،و انا االقل محسن خادم روضة الحیدریة سرکشیک[ .محل مهر]
مراتــب مســطور از گرفتــن تذکره جده و کرایه شــتر عرفات از حســن کفایت حضرت مســتطاب اجل ا کــرم آقای مفخم
السلطنه حفظه اهلل تعالی میباشد .اقل الواعظین و له الحمد! اشرف الذکرین[ .محل مهر]
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مراتب مســطوره ذیل به قراری اســت که مرقوم شده و بعد از مراجعت
از منــا و عرفــات حملهدارهــا از حجاج ایران کرایه خیلــی زیاد مطالبه
میکردنــد و مزیــد جنــاب جنرال قنســول از این مطلب مطلع شــدند،
از امــارات مکــه مکرمــه کرایه مقطوعــه حکومت را تحقیقــات کردند،
حکم نمودند ،در مکه جار کشــیدند که کرایه عرب و عجم سرنشــین
ُ
نــه مجیــدی ،کجاوه نــه مجیدی نیم اســت .از ایــن اقدامات جناب
مســتطاب اجــل آقــای حاجــی مفخمالســلطنه عمــوم حجــاج ایــران
آســوده شدند و از شر حملهداران و شــترداران خالص شدند .خداوند
بــه ایــن وجود محترم متدیــن توفیق عطا فرماینــد .عبدالمذنب خادم
الشریعه [محل مهر]
این دعا گوی دولت و ملت شهادت میدهد به اینکه مضمون همین
ورقه صحیح ،و جناب مســتطاب اجل اکرم حاجی مفخم الســلطنه ـ
حفظه اهلل تعالی ـ مراقبت را در آسایش حجاج ایران دارند و الحمدهلل
حجــاج ایرانــی در خــا ک حجــاز از یمــن کفایــت این شــخص غیور و
ملتپرســت ،از تبعه ســایر دول محترم و معززتر اســت ،به غیر از ســه
تومان وجه امضا از حجاج ایرانی ،به هیچ اســم و رســم دیناری گرفته
نمیشــود .انشــاءاهلل عهــد کــردم کــه مراتب حســن خدمــات جناب
قنســول را بعــد از مراجعــت بــه ایــران در منابــر بــه عمــوم برســانم .اقــل
السادات عبداهلل الحسینی فخر الذاکرین.

اعتمادالدوله :قورچیباشی میتواند
با سر برهنه در مجلس بزم شاهنشاهی حاضر شود
در میــان فرامیــن و احــکام باقیمانــده از دوره صفــوی نکات ظریف و لطیف فراوانی هســت که میتواند در شــناخت
تاریخ اجتماعی این دوره مهم باشــد ،به طوری که اگر همه منشــآت باقیمانده منتشــر میشــد ،میتوانســتیم مطمئن
باشیم که به بخشهای مهمی از تاریخ اجتماعی این دوره مهم تاریخی پی بردهایم .یکی از صدها ـ بل بیشتر ـ مورد،
حکم زیر اســت که از طرف اعتمادالدوله وقت برای عیســیخان قورچیباشــی ،یکی از بلندپایهترین رجال این دوره
و در اصــل گرجــی ،در رمضــان ســال  ،1038چند ماه پس از درگذشــت شــاه عباس که در جمادیاالولی همان ســال
گذشــت ،صادر شــده اســت .نام عیســی خان در بســیاری از منابع تاریخی دوره عباســی ّاول آمده و از فعالیتهای
فــراوان او یــاد شــده اســت .از حکم زیر چنین به دســت میآید کــه اعتمادالدوله به خاطر حرمتش ،او را مجاز دانســته
اســت بــا ســر برهنــه در مجالــس شــاهی نشســته و در واقع راحــت باشــد .در این متــن از «رســوم عادتپرســتان» و نیز
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«تکلفات خاصه» و همین طور «آداب ظاهرپرستان» یاد شده و به عیسی خان اجازه داده شده است تا «رفع حجاب
و کشــف نقاب کرده» با «ســر برهنه» در «محافل خاص» که اغلب همان مجلس بزم اختصاصی اســت شرکت کند.
در این حکم از «آدابدانان بزم شاهنشــاهی» که گویا افرادی بودهاند که مســئولیت داشــتهاند تا افراد را وادار کنند تا
ً
حرمت این مجالس را رعایت کرده و حتما با عمامه و دســتار در آن حضور یابند ،خواســته شــده تا کاری به مشارالیه
نداشته باشند.
ســواد رقمــی کــه نواب مســتطاب وزارت و اقبــال پناه اعتمادالدولــه العلیه العالیــه به جهت رفع تکلفــات در مجلس
بهشت آیین نوشته حکم جهانمطاع شد:
ن که چون مطمح نظر خجسته اثر رفع تکلفات ظاهری و خلع رسوم عادتپرستان صوریست ،لهذا از غایت عنایت
آ
شاهنشاهی و نهایت مرحمت ظلاللهی درباره سیادت و صفوت و ایالتپناه شوکت و حشمت و جاللت دستگاه،
عالیجاده مســیحا للســیادة و الصفوة و االیالة و االقبال عیس ـیخان قورچیباشــی که بدولت دوام مالزمت ما ســرافراز
و بــه مزیــد اختصــاص از عالمیــان ممتــاز اســت ،مقرر فرمودیــم که از ّ
تقید رســوم و آداب ظاهرپرســتان عریان گشــته،
ّ
بیتکلفانه در بزم همایون ســر برهنه نشــیند و تکلفات ظاهری که شــیوه نزدیکان و محرمان نیســت ،از خود دور دارد.
بنابریــن ،آدابدانــان بزم شاهنشــاهی ،مشــارالیه را در ارتکاب تکلفــات مرخص دانند که از غایــت محبت و نهایت
محرمیت رفع حجاب و کشف نقاب نموده او را در محافل خاص و بزم اختصاص از رسوم ظاهری عریان ساختهایم.
تحریرا فی شهر رمضان المبارک سنه 1038
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نام ساقی کوثر و واکنش نکیر و منکر
جنگ محمد بیکا ،یکی از جنگهای خوبی اســت که از دوره صفوی مانده اســت .او طی ســالهای متمادی در دو
سه دهه ّاول قرن دوازدهم ،از عالمان و خطاطان و  ...خواسته است مطلبی در این جنگ بنویسند .یک مورد ،شعری
ً
است که ذیال مالحظه میفرمایید و در فریم  25این جنگ آمده است:
آلودهدامــــــــــن

شــــــــــبی آمــــــــــد بخوابــــــــــم بعـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ـ ـ ــردن

یکــــــــــی

دردیکــــــــــش

چو چشــــــــــم یــــــــــار مخمور و سیهمســــــــــت

همان جام صراحی داشـــــــ ــت در دسـ ـ ـ ـ ــت

بــــــــــدو گفتــــــــــم کــــــــــه ای گشــــــــــتی تباهی

چون مــــــــــن غــــــــــرق محیط روسـ ـ ـ ـ ــیاهی

چه کــــــــــردی بــــــــــا نکیــــــــــر و منکــــــــــر آخر

و از ایشــــــــــانت چــــــــــه آمـــــ ـ ــد بر سـ ـ ـ ـ ــر آخر؟

بگفتــــــــــم جرمــــــــــی و ســــــــــاغر ندانــــــــــم

بغیــــــــــر از ســــــــــاقی کوثـ ـ ـ ـ ــر ندانـ ـ ـ ـ ــم

چــــــــــون نــــــــــام ســــــــــاقی کوثر شــــــــــنیدند

بخا ک افتاده دســــــــــت از من کشـ ـ ـ ـ ــیدند

عمــــــــــود آتشــــــــــین از کــــــــــف نهادنــــــــــد

در فــــــــــردوس بــــــــــر رویـ ـ ـ ـ ــم گشـ ـ ـ ـ ــادند

چو گل خنــــــــــدان به روی من شــــــــــکفتند

بصــــــــــد الفــــــــــت وداعــــــــــم کـ ـ ـ ـ ــرده گفتند:

تو با ایــــــــــن ســــــــــاقی صاحــــــــــب کرامت

بــــــــــرو مــــــــــی نــــــــــوش تـــــــ ــا روز قیامـ ـ ـ ـ ــت!

آ گاهیهای تازه درباره آثار ضدصوفیه در دوره صفوی
متن زیر از کتابی با نام کفایة العاقلین فی معرفة المبتدعین گرفته شده است؛ نامی که در فهرستگان فنخا ()484/26
نیامده است .این متن به صورت یادداشت پشت نسخهای در آغاز کتاب السهام المارقه [نسخه اهدایی طباطبائی
در مجلس ،ش  ]521درج شده و به نظر میرسد حاوی اطالعات باارزشی در موضوع خود است.
متــن حاضــر حاوی اطالعات کتابشــناختی درباره آثاری اســت کــه پیش از عصر صفــوی و در آن دوره ،در موضوع رد
تصوف نوشته شده است .دادههای این کتاب را میتوان به چند بخش تقسیم کرد.
الف) کتابهای رد صوفیه که پیش از صفویه نگارش شده است.
ب) آثاری که در دوره صفویه نوشته شده است.
ج) توضیحاتی درباره کتاب حدیقة الشیعه و اشاره به تردیدهایی که درباره بخش رد تصوف آن وجود دارد.
ً
ارزش این یادداشــت یادکردن از اســامی تعدادی کتاب اســت که طبعا میباید درباره آنها و اینکه آیا نســخهای از آنها
موجود مانده است یا خیر ،تحقیق شود.
به نظرم احتمال اینکه یادداشــت ذیل توســط مالمحمدطاهر قمی نوشــته شــده باشد هســت .در اینجا چنان از او یاد
میکنــد که گویا شــخص دیگــری درباره وی گزارش میدهد ،اما این رســم در نوشــتههای مالمحمدطاهر بهخصوص
آثار ضد صوفی او هست .وی کتاب بزرگی را به اسم مستعار علیه صوفیه نوشته و این رویه را در آنجا هم رعایت کرده

اســت .در اینباره اصرار نداریم ،اما حدس آن اســت که این متن را او نوشــته اســت .جالب اســت که از کتاب کفایة
العاقلین در جایی یاد نشده است .هر چند ممکن است بعدها در آثار خود مالمحمدطاهر نشانی از آن به دست آید.

متن یادداشت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین
صاحــب رســالة کفایــة العاقلین فی معرفة المبتدعیــن میگوید :بدان ای عزیز که پیش از این بزرگان علمای شــیعه از
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متقدمین و متأخرین ،کتاب در این باب بسیار نوشتهاند.
[کتابهای رد صوفیه پیش از صفوی]
ّ
از جملــه کتابهایــی کــه در آن ،بیــان حــال کل این طائفه ضاله یا بعضی از ایشــان کردهاند ،کتاب ادیــان و ملل [بیان
االدیــان] اســت کــه امامــزاده واجبالتعظیــم عبیــداهلل بن موســی بن احمد بــن محمد بن االمــام محمد التقــی ـ علیه
الصلوة و السالم ـ تألیف نموده و در آن کتاب ،بسیار کسی را از اصحاب ائمه معصومین(علیهم السالم) نام برده که
ّ
در بعضی از کتابهای خود ّ
مذمت کل این طائفه کردهاند ،و بعد از چند کلمه میگوید که:

دیگر کتاب ّ
الر ّد علی اصحاب الحالج اســت که شــیخ مفید(علیه الرحمه) تألیف نموده و آن کتابی اســت مشتمل
بر احادیث کثیره ،همه در ّرد طایفه مبتدعه.
دیگر کتاب االقتصاد و کتاب الغیبة و کتاب رجال شیخ ابوجعفر طوسی است.
و کتاب قرب االســناد علی بن بابویه قمی ،و کتاب اعتقادات ،و کتاب مرشــد پســرش شــیخ ابوجعفر قمی ،و کتاب

بیان االدیان که قبل از این مذکور شــد ،و کتاب ایجاز المطالب ،و کتاب هادی الی النجاة ابن حمزه ،و کتاب نهج
الحق و کشف الصدق عالمه ،و کتاب احتجاج شیخ طبرسی ،و کتاب اعتقاد دوریستی ،و کتاب الفصول التامة ،و
کتاب اسرار االمامة ،و کتاب مطاعن المجرمیة که شیخ علی بن عبدالعال نوشته ،و کتاب عمدة المقال که فرزندش
شیخ حسن [کرکی] تألیف نموده ،و کتاب حدیقة الشیعه که مالاحمد اردبیلی نوشته.
[کتابهای دوره صفوی] :و در این زمان نیز بســیار کســی از فضالی شــیعه کتابها و رســالهها مشــتمل بر مذمت این

فرقه نوشتهاند ،مانند :کتاب بضاعة النجاة ،و کتاب توضیح المشربین و کتاب فضایح المبتدعه ،و کتاب نصیحة
الکرام ،و کتاب تسلیة الشیعة و کتاب عین الحیاة که مالمحمدباقر پسر مالمحمدتقی نوشته ،و کتاب درر االسرار ،و

کتاب دره فاخره ،و کتاب مسلک المرشدین ،و کتاب مقصد المهتدین ،و کتاب ذخیرة المؤمنین ،و کتاب شهاب
المؤمنیــن ،و رســاله ارغــام ،و رســاله نزول الصواعق ،و رســاله ســیوف ّ
حاده ،و رســاله ثقوب الشــهاب ،و رســاله اعالم
المحبین ،و کتاب ســهام مارقه که شــیخ علی نبیره شــیخ شــهید نوشــته ،و کتاب تحفة االخیار که بعد از اینها همه
مالمحمدطاهر شیخ االسالم قم نوشته ،و از برای شاه عباس ثانی ـ اناراهلل برهانه ـ فرستاده تا حقیقت حال صوفیه بر او
ُ
ظاهر گرددّ .تم ما نقل من الرسالة الموسوعة بکفایة العاقلین رحمة اهلل علی مؤلفها و علی جمیع المومنین.
[دربــاره کتــاب مالمحمدطاهــر] :پس بــدان ای عزیز که مالمحمدطاهر در پشــت کتاب تحفة االخیار فهرســتی قلمی
گردانیده که مشــتمل اســت بر چندین مطلب .از آن جمله نوشــته اســت که مطلب بیســت و ششــم در ذکر عبارات
کتاب حدیقة الشــیعه اســت و این عبارات مشــتمل است بر مذمت تصوف و اهل تصوف .و این کتاب مشهور است
که از تصانیف صاحب کماالت علمی و عملی موالنا احمد اردبیلی است .تمام شد نقل کالم مالمحمدطاهر.
[تردید در بخش رد تصوف حدیقة الشــیعه و پاســخ آن] :دیگر بدانکه از بعضی از مردمان معتبر شــنید که احمدبیک
یوزباشی کتاب حدیقة الشیعه که در زمان مصنف نوشته شده داشته ،و معلوم نشد که از میان بدر رفته یا به کتابخانه
پادشاه انتقال یافته ،و در این ایام روزی ،کتابی که در حیدرآباد هند از حدیقة الشیعه مالاحمد انتخاب کرده بودند،
در یکی از دکانهای کتابفروشان به نظر رسید ،و در بسیار جایی این کتاب را گمان دارد که در زمان مصنف نوشته
شــده ،کســانی که از برای دنیا و آش و حلوا از پی مبتدعه افتادهاند ،چیزهای بســیار میگویند گوش به ســخن ایشان
نمیتوان کرد ،حتی از همه راهی که بازمیمانند میگویند شــیخ صفی صوفی اســت ،و ندانستهاند که حضرت شیخ
صفی را به این طایفه و ایشان را به حضرت شیخ صفی(قدس اهلل سره) نسبتی نیست .والسالم علی من اتبع الهدی.
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نسخهای از کتاب بخاری وقف آستان قدس،
موجود در کتابخانه مجلس
یــک موضــوع جالــب بــرای مــن ،اســتفاده از آثار حدیثی ،تفســیری و تاریخی کهن اهل ســنت توســط عالمان شــیعی
ً
ً
ایرانــی از صفــوی تــا قاجاری اســت .اینکه مثال آیا از تاریخ طبری اســتفاده شــده اســت یــا خیر؟ یا مثــا از خود کتاب
بخــاری و مســلم اســتفاده میکردهانــد یا خیر؟ ایــن را بهخصــوص از آثار میرزا عبــداهلل افندی میتــوان دریافت .منبع
دیگر ،نسخههای مهم آثار اهل سنت در کتابخانههای بزرگ است که باید بررسی شوند.
امروز تصویر یک نسخه از صحیح بخاری را دیدم که از ابتدا و انتها ناقص بود .اما روی صفحه اول آن چند یادداشت
جالب وجود داشت که میشد گردش آن را در کتابخانههای ایران دید.
قدیمیترین یادداشت این بود:
از جمله هفتصد مجلدی اســت که از دارالســلطنه اصفهان ارســال شــده ،به تاریخ شــهر محرمالحرام  1154تخاقوی
ئیل داخل عرض شد« .مهر»
به تاریخ شهر ربیعاالول  1196داخل عرض شد« .مهر»
 1230داخل عرض شد [مهر ]:عبده الراجی فضلاهلل
به تاریخ شهر محرمالحرام  1250لویی ئیل داخل عرض شد[ .بدون مهر]
در روی همیــن صفحــه ،یــک مهــر مســتطیل آبــی هــم دارد کــه
«الطباطبائی» باالی آن خوانده میشود.
بهعالوه باالی آن نوشــته شــده :12 :کتابی اســت در فقه اهل ســنت و
میتوان در اخبار درج شود.
در انتهای نســخه ،پایین صفحه آخر نوشــته شــده :یکشــنبه  27شــهر
جمــادی االخــره لوی ئیــل  1297داخل عــرض ( )12کتابخانــه مبارکه
آستان قدس شد( .در این صفحه پنج مهر هست).
بدون شک نسخه متعلق به آستان قدس بوده ،اما اکنون در کتابخانه
مجلــس بــه شــماره  1315طباطبائــی نگهــداری میشــود .عــاوه بــر
یادداشــت صر یــح باال ،در فر یــم و 5و  29و برخی دیگــر و نیز فریم 137
که فریم آخر کتاب اســت ،مهر وقف کتابخانه هم آمده اســت« .وقف
سرکار فیض آثار حضرت ثامناالئمه سالم اهلل علیه».
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یک سند قاجاری از کرمجگان قم
یادداشــتی اســت در پشــت یــک نســخه خطــی کــه میگویــد حاجــی
محمــد کرمجگانــی نویســنده را وکیــل کــرده اســت تــا از آقاعبدالرزاق
حوضخانه ای را به قیمت پانزده اشرفی بخرد . ...
متأسفانه یادداشت تاریخ ندارد ،اما همین مقدار هم سودمند است.
متن این است( :عکسش را هم خواهم آورد):
وکیــل نمــود حاجی محمــد کرمجهگانی کمترین را کــه از تاریخ تحریر
الــی انقضــاء مدت یــک ســال چنانچــه در رأس موعد ،پانزده اشــرفی
آقاعبدالــرزاق پســرحاجی غفور بدهد از بابت مبایعــه حوضخانه .من
اختیــار فســخ مبایعه حوضخانه را داشــته باشــم که فســخ کنم و مال
عــود کنــد به آقا عبدالرزاق؛ و زوجه آقا عبدالــرزاق به همین نحو تنفیذ
مبایعه را نمود.

صورت درآمد عبدالحسینخان لسانالسلطنه ملکالمورخین سپهر
کاشی در سال 1315ق1897 /م
عبدالحسین خان سپهر ،معروفترین کتابش ناسخ التواریخ است ،اما جز آن هم آثار فراوان دیگری دارد .با این حال،
شــغل اصلــی او از اواخــر دوره ناصری ،منشــیگری مخصــوص میرزاعلی اصغر اتابــک و پس از مرگ ناصرالدینشــاه،
ـب ملکالمورخیــن و
آجودانــی و معلمــی مظفرالدینشــاه و همچنــان انجــام کارهــای امینالســلطان بــود .هــر دو لقـ ِ

لسانالســلطنه را از مظفرالدینشــاه گرفــت .ســپهر روزنامهنــگاری هــم میکــرد و در جریــان مشــروطه ،مشــروطهخواه و
انقالبی شــد و به بختیار یها هم نزدیک شــد .برای همین ،تاریخ بختیاری را برای صمصامالســلطنه نوشــت .سپس

از آنها کناره گرفت .مدتی ریاســت اوقاف کاشــان را داشــت و آخر عمر مدیر یک دبســتان شــد( .بنگرید مقدمه مرآت
الوقایع مظفری ،ص  )20در همانجا نوشــته اســت که مردی بود که ثروت نیندوخت و با مناعت زندگی کرد! صفحه
زیــر یادداشــتی اســت از خــود او کــه درآمــد یــک ســالش را از منابع مختلــف آورده اســت ،از کاشــان ،اصفهــان ،و نیز
اجارهنامههایی که داشته است.
نکتــه جالــب در ایــن بــرگ ،درآمــدی اســت که از کتاب داشــته اســت .پولــی از برات دیــوان بابت چاپ کتــاب امام
[ســجاد] علیه الســام گرفته که قابل توجه اســت .درآمدی هم بابت کتاب طراز المذهب [در شــرح احوال حضرت
زینب] از میرزا احمد امین الصنایع گرفته که او را میشناســیم و فعالیتهای نشــر و نگارش و آموزشــی او را میدانیم.
نام وی بارها و بارها در فهرســت کتابهای چاپی مشــار آمده که به مثابه ناشــر اســت .در منابع از او با عنوان «وکیل
روزنامجات» یا «وکیل جراید فارســیه» هم یاد شــده است .یک مورد هم «از بابت مقابله کتاب حضرت سجاد» است
که مبلغ  212تومان است .مقصود از مقابله چیست؟ آیا همان است که امروز ما مراد میکنیم؟ شاید!
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در میان این ارقام ،درآمد او از کاشان  520رقم خوبی است ،اما مهمتر
از آن بــرات دیوانــی بابت طبع کتاب امام(علیه الســام) اســت که به
احتمال زیاد مخارج چاپ بوده و بسا به خود او چیزی نرسیده است.
جمــع ایــن مبالــغ  3364تومان اســت که بایــد  9 + 8قــران را هم بر آن
ً
افزود که جمعا میشود  3365تومان و  7قران.

متن سند:
یا خیر الواسعین
صورت مداخل هذه السنه ایت ائیل سعادت دلیل سنه 1315ق
کاشان 520 :تومان
مواجب اصفهان 260 :تومان
مواجب اهل خانه 100 :تومان
طلب سنه ماضیه 100 :تومان
اجارهنامه ملکی 36 :تومان
اجاره خانه دیگر 57 :تومان و  8قران
بــرات دیــوان از بابــت مخارج طبع کتــاب امام(علیه الســام)1479 :
تومان و  9قران
از بابــت طراز المذهب که نزد آقا میرزااحمد امین الصنایع اســت بعد
از محاسبات مبایعه؟ 600 :تومان
از بابت مقابله کتاب حضرت سجاد  212تومان

یادداشــت دیگــری از ملــک المورخین ســپهر .بند آخر نشــان میدهد
کــه دیــوان دولتی ،هزینه چاپ مجلدات ناســخ التوار یــخ را پرداخت
میکرده است .این برای جلد حضرت صدیقه طاهره:
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راه راست برای شاه سلطان حسین صفوی
راه راست عنوان رسالهای است در اصول دین که در روزگار شاه سلطانحسین صفوی ،توسط فردی به نام محمدباقر
بن محمدحسین طبیب نوشته شده است .رسالههای اصول دین در تمام ادوار تاریخ از طرف همه فرقههای مذهبی
فراوانانــد؛ چراکــه رســالههایی هســتند مــورد نیــاز عامه مــردم ،و عــاوه بر اینکه بایــد به زبان روز نوشــته شــوند تا مردم
عــادی از آنهــا اســتفاده کننــد ،میباید مطابق دیدگاههای رایج کالمی در ســطح کالن و نخبگان هم قابل اســتفاده یا
دســتکم قابلتأییــد باشــند .از نظر ســبک و ســیاق نــگارش و مطابقت با اصــول ،نباید از موجهای فکــری رایج زمان
غافــل مانــد؛ اینکــه به هر حال در هر دوره ،مســائل و گرایشهایی مطرحشــده و روی باورهای عمومــی تأثیر میگذارد.
ً
اینکه مثال جنبش ضدفلسفی حا کم بر جو فکری زمانه باشد یا طرفداری از فلسفه ،به هر دلیل ،طبیعی است که روی
رسالههای اصول دین اثر خود را میگذارد.
در دوره اخیــر صفــوی ،همزمــان بــا غلبه نگــرش اخباری ،منازعهای در ســطح همین رســاله ها ،در اینکــه از باورهای
ً
فلســفی ـ کالمی قدیمی نشــأت بگیرند یا مانند آثار مرحوم مجلســی به ترجمه احادیث بپردازند وجود داشــت .اصوال
ساختار تفکر شیعی از قرون درازی پیشاز این دوره ،بر اساس نگرش کالمی طراحی شده بود .این وضع از بغداد قرن
چهارم به بعد در شــکلدهی به ســاختار کالمی و عقلی در حوزههای علمی شــیعه حضور داشــت و در مکتب حله و
ســپس نجف قدرت یافت .خواجه نصیر و ســپس عالمه حلی این روال را اســتوار کردند و این میراث ســپس به دوره
صفوی رسید.
تا نیمههای صفوی مبانی کالمی دوره میانه اسالمی در رسالههای اعتقادی ادامه یافت و در نیمه دوم ،اخبار یگری
بهآرامی بهکنارزدن آن مشغول شد .چندین دهه فعالیت محدثان که اوج آن فعالیتهای عالمه مجلسی بود و البته
خــودش ضمــن اخبار یبــودن ،تحتتأثیر و زیر ســیطره ســاختار کالمی بــود ،جایی برای اصول دین به روش و ســبک
اخباری را ایجاد کرد ،اما با این حال ،نه فلســفهخوانی تعطیل شــد و نه آن مبانی تغییر عمدهای یافت .در ســه چهار
قرن اخیر بهخصوص در دو قرن گذشته به دلیل ورود شبهات جدید فکری باز هم ّ
تمسک به ساختار فلسفی ـ کالمی
قدیم را برای دفاع از اصول دین تقویت کرده و جریانهای معارض از نوع آنچه میتوان به آنها اخباری گفت ،توســعه
محدودی یافتهاند.
رساله راه راست که بسیار کم شناخته شده و از آن نسخ منحصربهفرد مانده و حتی در ذریعه هم یادی از آن نیست،
از رســائل کالمی این دوره به حســاب میآید .در مقدمهاش آمده اســت« :و بعد :بر خرد بصیر خبیر پوشیده نیست که
معرفت حق سبحانه و تعالی ،ثمره دانش و بینش اهل ایقان است ،و ایمان ،به اتفاق علما و دانشمندان عقال در این
مطلب ُعظمی ،البد است از دلیل و برهانی که سبب اطمینان قلب و جمعیت خاطر گردد .بنابرین ،این بخاطر فاطر

پســت پایه دودمان دانش در کارخانه آفرینش ،المتجی ّ
بربه ،محمدباقر ابن محمدحســین الطبیب ـ عفی اهلل عنهما

ـ رســید که مختصری که به ضبط اقرب باشــد ،و در نهایت وضوح ،و هر یک از مطالب آن مشــتمل بر دلیل عقلی ،و
مبتنــی بــر بیــان و تبیانی که خداوند در محکمــات قرآن مجید فرموده ،و مبنی از دلیل و راهــی که پیغمبر آخرالزمان و
ائمــه معصومیــن( صلــوات اهلل علیهم اجمعین) در جوامع کلم بیان نمودهاند ،در اثبات واجب الوجود( تعالی شــانه)
و آنچه متعلق به آن اســت ،به زبان فارســی در ســلک تقریر و تحریر درآورده ،تا همگی طوایف انام ،از خواص و عوام،
از آن محظوظ و بهرهمند گردند».
چنانکه در عبارت باال شاهدیم ،بحث از «دلیل عقلی» ابتدا آمده و سپس استفاده از کالم خدا ،رسول و امامان پس
از آن درج شــده اســت .در همان ابتدا باید گفت بهکاربردن تعبیر «واجب الوجود» که نشــانی اســت عمومی و ساده بر
اینکه روش و مبانی کالمی خواهد بود ،ما را با سبک کالمی نویسنده آشنا میکند.
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وی ســپس به رســم معهود ،کتاب را به شــاه ســلطان حســین تقدیم کرده ،او را با القاب فراوان میستاید«:و از آنجا که
عادتی است قدیم ،و رسمی کهن ،و بر همگی و کافه ارباب دانش و بینش به مالحظه احوال خویشتن ظاهر و روشن
تمنای آنکه آنچه ّ
که هر کس را ّ
اعز داند ،و تحفه شــمارد ،اهدا و اتحاف نماید به جانب برگزیده دوران و فرمان فرمای
زمــان ایــن  ...بضاعت نیز هوای آن بر ســر افتاد که این رســاله ،منظور نظر ایســتادگان پایه ســریر گــردون اعلیحضرت
ّ
نواب همایون شــاهی ظل اللهی عالمیان پناهی مالیک ســپاهی ،ســلطان زمان شهنشــاه دوران صاحب قران ،کشــور
ســتان سکندرشــأن سلطاننشــان ،خاقان اعظم پادشــاه عالــم ،مالک رقاب امــم ،مولی ملوک العــرب و العجم ،زبده
خاندان ّ
ّ
محب خاندان رحیم درویشنواز و جبار
نبوت و رســالت ،خالصه دودمان هدایت و والیت ،محبوب یزدان،
دشمنگداز ،قره باسرهی [!] سلطنت و جهانبانیّ ،
غره ناصیهی عظمت و کشورستانی ،سالک مسالک جهانداری،
ّ
سکه ذهب سروریّ ،
راســم مراســم شــهریاری رافع رایات کامکاری ،بانی مبانی استواری،
مروج مذهب حق جعفری،

در درج شــهریاریّ ،
ّ
در ی بــرج بختیاری ،عارج معارج رفیعــه ،ناصب مناصب جلیله ،مظهر آیات حلیه ،مظهر رایات

علیه ،مطلع انوار «الملک و الدین توأمان» مجمع آثار «إن اهلل یأمر بالعدل و االحســان» باســط االمن و االمان ،الخاقان
بن الخاقان بن الخاقان ،ابوالمظفر ابوالمؤید شاه سلطان حسین الموسوی الصفوی بهادر خان ـ اعلی اهلل تعالی ألویة
ملکه و ســلطانه و ّمد علی ّ
البریة أظلة عدله و احســانه ـ گردد ،مأمول چنان اســت که ان شــاءاهلل این رساله که ّ
مسمی
اســت به «راه راســت» و از اعتبار خالی اســت ،نسبت به مؤلف به اعتبار مطالب آن که مقاصد عالی است ،به درجه
عالی از اعتبار رسیده ،منظور نظر ّ
ذره پورر کیمیا اثر گردد».
مؤلــف پــس از ایــن مقدمــات ،فصلبندی کتاب را کــه با اســتفاده از عنوان «مطلــع» ترتیب داده آغــاز میکند .اولین
عنوان «مطلع اول در اثبات واجب الوجود» است( .فریم  )6روشن است که روش کالمی است و وی پس از ارائه ادله
اثبات خدا ،آیاتی از قرآن و ســپس روایاتی از معصومین میآورد .ما با ادبیات مخالفان روش کالمی آشــنا هســتیم که
ً
اساسا با به کار بردن مفاهیم رایج در نوشتههای کالمی مخالف هستند ،در حالی که در اینجا اساس همان ادبیات
اســت .بدیــن ترتیــب مشــاهده میکنیــم که در این رســاله ،از همان ســبک کالمــی قدیم بــا ترکیبی از آیــات و روایات
ّ
احدیت واجب الوجود» اســت( .فریم  )10نثر او در اســتفاده از اســتداللهای کالمی
اســتفاده میشــود .مطلع دوم «در
و فلســفی آســان و چنانکه در آغاز هم گفته بود ،روش چنان اســت که خواص و عوام آن را درک کنند .مطلع ســوم در
«توحیــد واجــب الوجود» اســت( .فریم  )11و ســپس صفات واجــب الوجود ( )16که بهتفصیــل از روایات و خطبههای
ً
امام علی(ع) هم اســتفاده میکند .ســبک نویســنده جنبههای تازه هم دارد و میکوشــد صرفا در چارچوبهای قبلی
نمانده و از خود نیز شرح و بسطی با استفاده از تحلیلهای عقلی و روایی داشته باشد .مطلع دهم در نبوت (فریم )50
پس از توحید آمده اســت .در اینجا شــرحی درباره جایگاه نبوت و علت نیاز به نبی با توجه به مالحظات اجتماعی و
فســادهای جاری به دســت داده اســت .مطلع یازدهم در امامت (فریم  )55دنباله آن آمده و عالوه بر اصل امامت ،به
اثبات امامت امامان هم پرداخته است .مطلع دوازدهم درباره معاد است (فریم  )74که کتاب با آن پایان مییابد .در
مجموعه کتابچهای کوتاه با خطی خوش و عباراتی صریح و سلیس است که مطابق روش ترکیبی مؤلف در استفاده
از کالم و حدیث ســعی کرده اســت برای عامه مردم یک کتاب «اصول دین» بنگارد و نام زیبای «راه راســت» را بر آن
نهاده است.
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